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The main purpose of this study was to examine how a selection of 1993 year' s first books 
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1 Inledning 

De flesta av oss har val nagon favoritforfattare? Yad vi oftast inte tanker pa ar att aven 

den baste forfattare nagon gang har varit debutant. Var undran ar i denna uppsats del s 

hur manga debutbocker folkbiblioteken koper in och dels om man kanner nagot ansvar 

for att fora fram nya forfattare? Vil ken syn har bibliotekarierna sjalva ute i komrnuner

na pa dessa backer nar det galler urval och inkop? Tanker man over huvud taget pa de 

kulturpolitiska ma! som finns nar man gor sina inkop? Oftast sker den forsta bekant

skapen med debutforfattaren genom Bibliolehljiinsts sumbindningslislu eller/och 

S vensk Bokhande/1 och aven genom tidningsrecensioner. Yi viii ocksa forsoka gora oss 

e n bild av debutforfattaren genom att ta del av olika kallor. Uppsatsen handlar enbart 

0111 de skonlitterara debutanter som skriver pa svenska for vuxna lasare. 

Upprinnelsen till uppsatsen kan sagas vara att biblioteken under en langre tid har drab

bats a\" 111inskade resurser nar det galler medieanslagen. Dessuto111 har de fatt allt storre 

fordringar pa sig fran politikerhall om hOga utlaningssiffror, och det finns krav pa att de 

i storre utstrackning bor ta hansyn till lantagarnas onske111al. Kan det i en sadan situa

tion finnas skal att tro att biblioteken vid sina inkop hell re satsar pa "sakra kort' ' och 

valjer bort det okanda och osakra so111 en debutbok maste innebara? Och medfor det i 

sin tur an variationen i litteraturutbudet inte kan sagas vara helt tillfredsstallande'> 

Dessutom finns det en okad konkurrens fran andra typer av medier, en okad utgi vning 

av angloamerikansk litteratur och rapporter om sjunkande utlaningssiffror2 . Mot ovan

staende ··hotbilder .. star den svenska, statliga kulturpolitiken, vars mal kan harledas till 

1974 ars beslut"' . Dessa ma! fran staten sida kan ses som ett slags overgripande riktlin

jer for kommunernas prioriteringar, aven om det ar upp till varje kommun att folja dem 

eller inte . 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen ar att undersoka hur stor spridning ett urval av de skonlitterara 

debuttitlama, skrivna for vuxna pa svenska i original , som erbjods i Bib!iorekstjiinsts 

sumhindningshiiften 1993, har bland de kommuner, vars folkbibliotek ar anslutna till 

BURK-sok och som dar katalogiserar sitt svenska bokbestand. Yart syfte ar dessutom 

att genom enkater till ett antal bibliotekarier forsoka ta reda pa vad som kan ligga till 

l se s 6, for forJ..:laring 
2 Det finns en minskning i utlaningen av skonlitteratur for vuxna . 1978 svarade skonlitteratur for vuxna for 
3 7 % av utlaningen, rnedan siffran hade sjunkit till 30 % 1992 och 1993 1984 var I 6 79 utgivna titlar 
oversatta fran engelska. I 993 hade siffran stigit till I 999 titlar.(Uppgifiema ar harntade fran Svenska 
BoJ..:forlaggareforeningens branschstatistik) Yrl id, 1995, s J 74 ff 
> I 974 ars ma! gallde fortfarande vid undersokningens genomforande. 
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grund for om en bok av en debuterande forfattare skall kopas in eller inte. Ytterligare ar 

var intention dels att forsoka gora oss en bild av debutforfattaren, dels att gora en ned

slag i den pagaende debatten i amnet och slutligen att ta reda pa i vilken omfattning 

debutbockerna ar recenserade i pressen. 

1.2 Problemformuleringar 

Uppsatsen kan sagas vara indelad i foljande fyra overgripande problemomraden: 

• Finns det nagra likheter/olikheter mellan de asikter om nya forfattare som framfors i 

den refererade debatten och den bild som framkommer i var unders6kning? 

• Hur manga titlar har de undersokta kommunema kopt in med hansyn till hur titlama 

fordelar sig efter olika variabler? 

• Hur valjer bibliotekariema ut vilka debutbocker som de skall kopa in och hur 6ver

ensstammer detta med de statliga kulturpolitiska malen? 

• I vilken omfattning har debutforfattarnas bocker recenserats i tidningar och tidskrif

ter'> 

1.3 Fragestallningar 

Yi har brutit ned de overgripande problemformuleringama i ett antal mindre frage

stallningar: 

Debattartiklar 

-¢>- Yilken uppfattning finns om 90-talets debutbocker nar det galler inriktning och 

kvalitet') 

-¢>- Har tidigare ''kandisskap" nagon betydelse for nyare forfattares framgang? 

-¢>- Vad anser forlagen om bibliotekens inkopspolitik? 

-¢>- Vad kan biblioteken gora for att na ut med den nyare lyriken till lantagama? 

Erbjudna titlar i sambindningen och deras spridning bland kommunerna 

-¢>- Yilka varderingar1 har titlama ratt av sambindningens Jektorer? 

-¢>- Hur fordelar sig titlama efter foljande variabler och vi lka varderingar har erhallits 

utifran dessa: 

I se s 20, kap. 3.4.1 Kategoriindelning av titlarna, for narrnare forklaring 
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- litterar form 

- forfattarkon 

- Ii tteraturstod 

- utgivande forlags storlek 

-¢- Ar prosa- respektive lyriktitlama utgivna pa stora eller sma forlag? 

-¢- Hur har litteraturstod tilldelats titlarna om man ser till utgivande forlags storlek? 

-¢- Hur stor spridning har titlama bland kommunema med hansyn till de ovanstaende 

variablerna? 

Eokat till bibliotekarierna 

-¢- Hur inhamtar biblioteken information om debutforfattamas bocker och vad gar man 

efter vid forvarv av dessa') 

-¢- Anser biblioteken att de har nagon skyldighet att fora fram nya, okanda svenska for-

fattare" 

-¢- Vil ken inkopspolitik har bibliotekarierna nar det galler debutbockerna i stort? 

-¢- Har inkopen av debutbocker minskat/okat och vad ar i sa fall skalet till detta? 

-¢- Marknadsfors debutbockerna pa nagot vis och vilket intresse finns fran lantagarnas 

sida" 

Recensioner 

-¢- Hur fordelar sig antalet recensioner i relation till olika typer av press, t ex dagspress 

och facktidskrifter" 

-¢- Finns det nagon skillnad i antal recensioner me llan de litterara formema, forfattar

konen och ti tlarna med och utan litteraturstod? 

-¢- Gar det att finna nagot samband mellan antalet recensioner och bibliotekens inkop 

av ti tlarna? 

1.4 Avgransningar 

Genom att begransa undersokningen till de bibliotek som redovisar sina bestand i CD

BURK har vi gjort ett urval som inte baseras pa slumpmassighet. Enligt Holme & 

Solvang ( 1991, s 186) har istallet ett tillfallighetsurval gjorts. Som en foljd av detta kan 

vi inte saga nagonting om resultatens representativitet, varfor vi i uppsatsen endast re

sonerar om de bibliotek som ingar i urvalet. Samma sak galler for de folkbibliotek som 

har va lts ut att besvara enkaten. Forhoppningen ar att fa fram ett fl ertal olika synsatt, 

men vi generali serar inte, utan slutsatserna galler endast de bibliotek som har besvarat 

enkaten. 
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1.5 Begrepp 

for den invigde kan en del av begreppen som anvands i uppsatsen ses som sjalvklara, 

medan de kan orsaka en del undringar hos den som inte ar insatt i amnet. Har forklaras 

darfor en del av dem lite narmare. 

1.5.1 Kommunala och regionala biblioteksuppgifter 

I undersokningen ingar bade kommuner med kommunala bibliotekssystem och kom

muner med lansbibliotek. Lansbiblioteken har bade en kommunal och en regional upp

gift . Aven tva av landets tre kommuner med lanecentraler armed. 

Vi ska inte narmare gain pa vilka uppgifter de olika bibliotekssystemen har, utan en

dast kort namna nagot om lansbibliotekens och lanecentralemas uppgifter nar det galler 

kompletterande medieforsorjning. Det finns inga generella regler for hur lansbibliote

kens roll som medieforsorjare skall vara, utan detta regleras fran Ian till Ian. Den praxis 

som rader ar att den mest efterfragade litteraturen bor finnas sa nara manniskoma som 

mojligt, vilket ar det samma som att den bor finnas pa alla utlaningsenheter. Litteratur 

som efterfragas mer sallan ska man fran filialer, utlaningsstationer och bokbussar kun

na Jana in fran huvudbiblioteket och darifran fran respektive lansbibliotek. Bocker som 

lansbiblioteken inte har anledning att inforskaffa, bor kopas in och tillhandahallas av 

lanecentralerna, men fran lanecentralerna ska utlaning ske i princip endast av sadan 

litteratur som ar sa kvalificerad eller speciell , att de tidigare )eden i lanekedjan inte har 

anledning att kopa in den. (Regionala biblioteksuppgifter, 1978) 

Nagra generella anvisningar for vad som kan fjarrlanas mellan folkbiblioteken finns 

som sagt inte, men Inger Mattson ( t 984) har i en undersokning for Folkbib/ioteksut

redningen (Fb 80) listat nagra punkter som tagits upp i intema bestammelser. Hon tar 

inte stallning till om dear berattigade eller inte. Enligt dessa anvisningar bor alltid in

kop overvagas som altemativ till fjarrlan, endast dramatik och lyrik bor Janas in av 

skonlitteraturen, och man bor inte fjarrlana hocker som man av kvalitetsskal inte kopt 

in till det egna biblioteket. 

1.5.2 Sambiodniogen 

Ribliuteksljanst AR (Btj) ar folk- och skolbibliotekens centrala inkopsorganisation. En 

av dess viktigaste funktioner benamns sambindningen. De svenska forlagen erbj uds att 

skicka korrektur av kommande hocker till Btj. Sa gott som samtliga bocker recenseras i 

sambindningshaftena, ett for vuxenbocker och ett for barn- och ungdomsbocker, och 
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dessa skickas ut till biblioteken tva ganger i manaden. Utifran dessa kan biblioteken 

bestalla ett onskat antal exemplar, och bockerna levereras sedan inbundna i biblioteks

band och forsedda med katalogkort. Biblioteken far de bestallda bockerna inom rimlig 

tid i och med att bestallningarna kan goras innan boken har hunnit ut i handeln , men det 

innebar ocksa att boken inte har hunnit fa nagra pressrecensioner nar den bestalls. Det 

ar ocksa manga bocker som endast blir recenserade i sambindningslistan. Varje bok i 

vuxenhaftena recenseras numera av en lektor; tidigare var det alltid tva lektorer som 

bedomde en bok. Lektorema rekryteras bland bibliotekarier, larare och andra med spe

cialkunskaper inom olika amnesomraden. De har ett PM att ga efter nar de ska bedoma 

en bok. En recension ska innehalla sa saklig och opartisk information som mojligt och 

den far inte vara langre an 150 ord. Den ska innehalla klart motiverade kvalitetsomdo

men, men nagra direkta inkopsrad far lektoren inte ge. Forfattare, forlag och andra som 

anser att en bok har fatt ett felaktigt lektorsutlatande, kan vanda sig till en gransknings

namnd for provning. Namnden tar da stallning till om boken ska fa en ny recension. 

(Bibliotekstjanst AB, 1994) Att sambindningen betyder mycket for inkopen vet vi; det 

finns inte en bibliotekarie som kan hinna med att sjalv orientera sig i den stora bokflo

den. men naturligtvis ar det ju inte bara sambindningen som styr inkopen. Senare press

recensioner t ex kan ge anledning till efterbestallningar. Enligt Lindung ( 1983, s 19) 

koper folkbiblioteken ca 85-90 % av sin skonlitteratur genom sambindningen. 

1.5.3 Bl'RK-sok och CD-Bl'RK 

I Sverige finns det tva centrala bibliotekssystem. Det ena ar det statliga LIBRIS

systemet och i detta katalogiserar forskningsbiblioteken sina forvarv. Det andra ar 

komrnunalt och heter BUMS (Bibliotekens Utlanings- och Mediekontroll System). Den 

centrala katalogdatabasen heter BURK och i denna regi strerar kommunala bibliotek 

sina forvarv. Alla bocker ar forsedda med en unik streckkodsetikett. De bibliotek som 

ar BUMS-anslutna kan med hjalp av en terminal och en ljuspenna registrera sina nya 

medier. Uppgiften lagras tillfalligt i terminalen och overfors normalt en gang per dygn 

via telenatet till Btj:s dator i Lund. Alla bibliotek, aven de som inte ar BUMS-anslutna, 

kan fa tillgang till uppgifterna i databasen. Denna tjanst heter BURK-svk, och har kan 

man soka en titel och fa uppgift om vilka bibliotek som harden och var den ar lokalise

rad (Folkbibliotek i Sverige, 1984). BURK-svk finns aven som CD-ROM; CD-BURK 

heter den och den tacker i princip innehallet i BURK-sok. Etthundrasjuttio biblioteks

system redovisar sina bestand av titlar pa svenska spraket pa CD-BURK (enligt uppgift 

fran Btj 30.4.96). En skillnad i sokmojligheterna finns emellertid mellan BURK-sok och 

CD-BURK. I den forstnamnda kan manse vilket eller vilka utlaningsstallen i en kom-

5 



mun som en viss titel finns pa. I CD-BURK ser man endast namnet pa de kommuner 

som har titeln i sitt bestand. 

1.5.4 Sveosk Bokhaodel 

Tidskriften Svensk Bukhandel (SvB) ar Svenska Forliiggareforeningen och Svenska 

BokhandlwfDreningens officiella organ. Den utkommer var fjortonde dag och innehal

ler bokreklam och en del artiklar. Tva ganger per ar ges det ut specialnummer, dar va

rens respektive hostens boknyheter presenteras. I dessa finner man ocksa forfattarport

ratt, dar nya forfattare presenterar sig sjalva. 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 utgors delvis av en kort bakE:,rrund till forfattamas villkor. I ovrigt ingar i detta 

avsnitt nagra olika synsatt som kan tillampas pa forfattamas situation; bl a statens 

asikter (har behandlas framst folkbibliotekens ansvar nar det galler att tillgangliggora 

mindre kanda forfattare): sociologen Pierre Bourdieus teorier och de kvinnliga forfat

tamas forutsattningar. 

Kapitel 3 ger en beskrivning av hur vi har gatt tillvaga vid undersokningens genomfo

rande. 

Kapitel 4 bestar av en genomgang av tidigare undersokningar som vi anser vara rele

vanta for var uppsats. 

Kapitel 5 innehaller de resultat som framkommit genom undersokningen, jamforelser 

med tidigare redovisat material och diskussion. Anledningen till att resultat- och dis

kussionskapitlen har slagits samman ar att det skulle ha blivit oandligt mycket upprep

ningar i diskussionsdelen om vi hade gjort separata kapitel av dem. For att kunna urskil

ja vad som ar vara egna tankar har vi valt att samla dem under "Egna kommentarer"

rubriker. 

Kapitel 6 utgors av en generell diskussion, dar vi forsoker att samla ihop tradama fran 

resultat- och diskussionsdelen. 

Kapitel 7 bestar slutligen av en sammanfattning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges forst en kort beskrivning av debutantens situation ur olika aspekter. 

Darefter redovisas de kulturpolitiska malen fran 1974 och en antal utredningar som 

grundar sig pa dessa. Har redogors aven for det statliga litteraturstodet. Efter det kom

mer ett avsnitt som till stor de! handlar om den franske sociologen Pierre Bourdieus 

teorier. I den delen finns aven filosofiprofessor Soren Halldens asikter om kulturfor

medlarens roll med. Avslutningsvis tar vi upp nagra synpunkter pa de kvinnliga forfat

tamas villkor. 

2. J Debutanternas villkor 

Man kan saga att tillgangen pa nya, svenska bocker ar en forutsattning for en kontinu

erlig mojlighet till forstaelse av den historiska och samhalleliga utvecklingen. Det litte

rara arvet ar en viktig del av var kultur, men for att den svenska litteraturen skall kunna 

utveck las, kravs det debutanter. Till de stora forlagen kommer det enligt Linder ca 1 

000 -1 500 manus/ar, och av dessa blir ungefar 4 - 8 antagna (DN, 950527). Dock ges 

manga av debutbockema ut pa mindre forlag som inte armed i Svenska Forlaggare

foreningen. Oftast ar det lattare att fa sin forsta bok uppmarksammad och recenserad 

om den ges ut pa en etablerat forlag, men da det t o m kan vara svart for en forfattare 

med ett antal backer bakom sig att bli publicerad, sa fyller de mindre forlagen en stor 

funktion for bredden av utgivningen. 

I rapporten Fo1fat1arnas inkumster /993 (Sveriges Forfattarforbund, 1995) framgar det 

att 59 % av medlemmama debuterade fore 35 ars alder och att IO % hade gjort sin de

but redan fore 25 ar (s 18). De manliga forfattarna var nagot yngre vid debuten an sina 

kvinnliga kollegor. I ett specialarbete (Barvaeus, 1981 ), dar 20 svenska forfattare berat

tar om sin vag till debuten, visar det sig an den genomsnittliga larotiden innan forfatta

ren fick sitt manus antaget forsta gangen var 8 ar och att debutantema ofta hade tva 

eller tre refuserade manus bakom sig. Att ett debutmanus blir refuserat eller att boken 

inte kops nar den val har givits ut, behaver inte betyda att manuset ar daligt i sig, utan 

det kan istallet innehalla nagot nytt och originellt. Aven inom litteraturen existerar ol i

ka modestromningar. 

Nar en debutbok val har blivit publicerad, var kan man da hitta den? Enligt Folkbib

liotek i Sverige ( 1984) ar folkbiblioteken ,· ... den enda samhallsinstitution, fritt tillgang

lig for alla, som har ett ansvar for att tillhandahalla tryckt material." (s 42) Aven om 

biblioteken, enligt Yngve Lindung, star for en mindre de! av inkopen av skonlitteratur 

rent allmant, sa forandras bilden om man ser till " ... utgivningen pa olika kvalitetska

tegorier, statligt utgivningstodda [ !] titlar, svenska kvalitetstromaner, lyrik, enskilda tit-
7 



Jar, sma och medelstora forlag ... " ( 1991 ). I dessa kategorier betyder biblioteksinkopen 

en hel del, och i vissa fall kan forsaljningen till biblioteken vara en forutsattning for att 

en bok skall ges ut. Folkbiblioteken kan val sagas verka mer eller mindre som ett kultu

rellt skyddsnat i och med att det ska fungera som ett komplement till den kommersiella 

distributionen av bocker som bokhandel och bokklubbar star for. 

2.2 1974 ars kulturpolitiska mal 

1974 tog riksdagen ett beslut om vilka ma! som skulle galla for de kulturpolitiska insat

sema. Dessa kan sammanfattas i atta stycken, namligen att kulturpolitiken skall: 1 

* medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella forutsattningar for att den

na frihet skall kunna utnvttjas. 

* ge manniskor mojligheter till en egen skapande aktivitet och framja kontakt mellan 

manniskor, 

* motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturomradet, 

* framja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturomradet, 

* utformas med hansyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov, 

* mojlig!!ora konstnarlig och kulturell fomyelse . 

* garantera att aldre tiders kultur tas tillvara och levandegors samt 

* framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomradet over sprak- och na

tionsgranserna. 

Alla malen har naturligtvis betydelse for bibliotekens verksamhet, men det ar framst de 

understrukna punktema som beror var uppsats. 

2.3 Statliga utredningar 

I Folkhibliotek i Sverige ( 1984) poangteras att boken i sin egenskap av unikt medium 

skall ha en sarstallning: 

"Bibi iotekens formed/ ing av de/ tryckta ordet ar omistligt nar det gal/er all garantera 
en reel/ y llrandefi·ihet. Folkbiblioteksverksamheten cir den institutionsbundna verksam
het pa kulturomradet som ltiltast kan decentraliseras och na ut aven ti/1 landsbygd och 
avldgsen glesbygd. Biblioteksvdsendet cir en star icke-kommersie/1 sektor som kan lyfta 
fram det som har konstntirlig kvalitet och bjuda mo/stand mot skrtipprodukter. "(s 37) 

Folkbiblioteken skall fora en kamp for boken och lasandet bl a genom att gora bockerna 

tillgangliga for kommunens invanare. "Folkbibliotekets kulturuppgift innefattar ett an-

1 Uppgiften ar hiimtad fran Folkbibliotek i Sverige, 1984, s 37 
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svar for att vidga manniskors lasvanor och vagleda dem in pa okanda forfattarskap och 

litteraturomraden ... (ibid, s 42) Detta kan goras t ex genom en bra uppstallning inne i 

biblioteket. Problemet med bokens allt kortare livslangd pa den kommersiella markna

den tas upp, och man menar att aven i det sammanhanget har folkbiblioteket en samhal

leligt ansvar genom sina inkop och gratis tillhandahallande av litteratur. 

Fran statens hall ges litteraturstod i syfte att bredda bokutgivningen. Indirekt medverkar 

ocksa biblioteken till an bredda bokutgivningen genom sina inkop, och de bidrar dar

med till okade ynrandemojligheter for forfattarna. Tillgang till ett brett urval av bocker 

anses vara sarskilt viktigt i de sma kommunema, dar det inte finns sa manga andra al

ternativ att komma i kontakt med kvalitetslitteratur. Darfor menar utredningen att det 

behovs manga bocker dar och heist i flera exemplar/titel. ''Att i efterhand kompensera 

brister i bokbestandet ar mycket svart eller omojlibrt pa grund av den snabba omsatt

ningen pa bokmarknaden."'(ibid, s 51) Utredningen anser inte att folkbiblioteken skall 

ha ett sarskilt ansvar for bocker med litteraturstod. Eftersom alla ' 'bra" hocker inte far 

stod kan litteraturstodet i sig inte ses som ett slags urvalsinstrument for inkop. Inkop

survalen skall goras utifran varje enskild kommuns malsattningar. Utredningen papekar 

ocksa hur viktigt det ar att den inhemska kulturen utvecklas och tillvaratas, eftersorn de 

engelsksprakiga landema i allt storre utstrackning numera paverkar kulturutbudet. Vik

tiga bitar i <let samrnanhanget ar " Det litterara arvet och det litterara nyskapan-

det. .. ' .( ibid, s 37). Utredningen foreslar ocksa ett utokat samarbete rnellan bibliotek och 

bokhandel , t ex i form av gernensarnma kampanjer och speciellt viktig ar detta for litte

ratur som har svart att havda sig kommersiellt. Program och utstallningar foreslas som 

viktiga instrument for an stimulera lasning och ge lantagama rnojligheter att komma i 

kontakt med olika forfattare. Bibliotekets uppgift ar inte enbart att kopa in bocker, utan 

ocksa att vacka intresse for mindre efterfragad litteratur. Detta forutsatter, enligt utred

ningen, en god bokkunskap hos bibliotekspersonalen. 

I Boken ( 1989) och Statlig kulturpo/itik i Sverige (1990) kan man lasa om den fortsatta 

utvecklingen. Utifran de kulturpolitiska utgangspunktema betonas i rapporten Statlig 

kulturpolik i Sverige sarskilt det lilla landets och sprakomradets situation: "I en varld av 

okande intemationell komrnunikation och utbyte over gransema ar det sarskilt angela

get an havda den svenska kulturen." (s 10) Och rapporten fortsatter: "Darmed avses inte 

enbart att forsoka bevara och skydda en nationell kultur fran aldre tider. Det innebar att 

skapa forutsattningar for det svenska spraket att utvecklas i litteratur och dramatik." 

( ibid, s 105) Vidare viii man i rapporten Boken att den goda litteraturen ska finnas fy

siskt till ganglig i bokhandeln och •· ... att den ges en framtradande plats i biblioteksverk

samheten." (s 2) Det noteras i bada rapportema att en utjamning hade skett mellan 

kommunema, aven om det fortfarande fanns skillnader i biblioteksstandarden mellan 
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enskilda kommuner. Den storsta okningen av personal, mediebestand och nyforvarv 

hade skett i de befolkningsmassigt sett mindre kommunema, medan okningen i de stor

re kommunema i genomsnitt varit mindre eller ingen alls. 

I rapporten A fl vidga deltagandet i kulturlivet ( 1990) framgar det, att en fortgaende 

trend ar att folk heist viii lasa underhallnings- och spanningsbocker. Det finns ett litet 

intresse for lyri k, och dessutom lases de forfattare som debuterat efter 1970 mindre an 

de som publicerat sig tidigare under 1900-talet. K vinnoma laser bocker i storre ut

strackning an mannen, och de valjer ocksa i storre omfattning att lasa kvalitetslitteratur. 

Konsskillnadema ar mest framtradande vid valet av underhallningslitteratur. Kvinnoma 

laser bocker med tonvikt pa karlek och romantik, medan mannen foredrar " ... span

ningslitteratur, t ex deckare och agentromaner samt science fiction." (ibid, s 10) Utla

ningen har blivit allt mer koncentrerad till ett begransat antal forfattare. "En okad foku

sering i massmediema pa ett fatal titlar och forfattare bidrar till en stor efterfragan pa 

just denna I itteratur. ,. ( ibid, s 18) 

En kl ar utjamning har skett mellan storstad och glesbygd, och kommunerna ar, enligt 

rapporten, forvanansvart enhetliga i sina inkop. Fordelningen av inkopen pa olika kvali

tetsgrupper ar i stort sett densamma for kommunerna, oavsett om medieanslagen ar 

stora ell er sma per invanare. Ett hinder for att biblioteken skall kunna tillgangliggora 

boken, anses vara att det antingen kops for fa exemplar e ller att det kops for fa bocker 

over huvud taget. I rapporten framgar det, att KuR ar medvetet om att de kulturpolitiska 

malsattningama ibland kommer i kontlikt med biblioteksbesokamas onskemal om in

kop av vissa titlar, men "Forst om vikande utlaningssiffror gor att man avstar fran inkop 

av kvalitetslitteratur for att kunna tillhandahalla massmarknadslitteratur, sviker biblio

teken sitt kulturpoli tiska ansvar." (ibid, s 49) 

Att marknadsforingen ar viktig, framgar av rapporten. Den har betydelse for utl aning

ens profil . KuR menar att det for manga lantagare ar lattast att ga till hyllan med ater

lamnade bocker eller att ga tillbaka till samma forfattare eller genre som man sist gjort. 

KuR motsatter sig for den skull inte att man tar hansyn till lantagarnas onskemal och ett 

okat intlytande fran deras sida, "Men biblioteket kan riskera att mista sin roll som den 

plats i samhallet som erbjuder besokama ett mangsidigt urval av litteratur och samtidigt 

riskerar bibliotekari ema att forlora sin breda och djupa kunskap om litteratur." (ibid, s 

56) Darfor forordar KuR att kurser i litteraturkannedom och litteraturradgivning bor 

prioriteras vid fort- och vidareutbildning av bibliotekarier, och det bor aven ske en okad 

satsning pa information om bokutbudet pa biblioteken. 
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I rapporten Hoga berg vch djupa dalar ( 1993) omnams att manga kommuner numera 

har en gemensam namnd for kultur-, fritid-, skol- och barnverksamhet. 1991 minskade 

bokbestandet, vilket dock kan forklaras med bl a aktivare gallring och nedlaggning av 

filialer. "'Samtliga kommunstorlekar har drabbats av nagon nedgang i nyforvarven, men 

den storsta nedgangen har skett i de allra storsta kommunerna." (ibid, s 8) De mindre 

kommunerna har fler inkop per invanare. Rapporten sager ocksa, att samtidigt som bo

kinkopen har minskat, har bokurvalet blivit bredare. "Ar 1985 kopte varje kommun i 

genomsnitt 2 854 titlar - 1991 koptes 3 044 titlar. I genomsnitt koptes varje titel i 3 ex

emplar 1985 for att 1991 ha minskat till 2,4 exemplar per ti tel." ( ibid, s 4) Biblioteken 

forsoker att ha ett brett bokurval aven om anslagen har minskat, vilket de hade gjort 

med ca 3 procent 1993. Anslagen varierar stort fran kommun till kommun, vilket for 

manga bibliotek innebar svarigheter att ha Ila en jamn och god standard i bokbestanden. 

Utlaningen har minskat mest i de kommuner, som ratt sin biblioteksbudget mest redu

cerad. 

2.4 Litteraturstodet 

Litteraturstodet infordes 1975 och permanentades t 978. Det administreras av KuR. 

Sammanfattningsvis ges, enligt Sta tens Kulturrads forfattningssamling ( 1992 och 

1993), bl a stod till foljande kategorier: 

- nv svensk skonlitteratur for vuxna 

- skonlitteratur for vuxna i svensk oversattning 

- facklitteratur for vuxna 

- barn och ungdomslitteratur 

- klassisk litteratur 

- litteratur pa invandrar- och minoritetssprak 

- tecknade serier for barn och ungdom 

Enligt Yrlid ( 1994) galler foljande villkor: 

- Ersattning utgar normalt som ett efterhandsstod, vilket innebar att det delas ut efter 

utgivningen, och det avser den enskilda boktiteln och tillfaller forlag/utgivare. 

- Stodet ar selektivt och delas ut efter att en kvalitetsbedomning har gjorts av en ansva

ri g arbetsgrupp for varje stodomrade. 

- Stod utgar som arkersattning, d vs beloppets storlek ar beroende av den enskilda ut

gavans omfang, och villkor for stod ar bl a att boken trycks upp i en viss minimiupp

laga och att det aktuella forlagsnettopriset vid forsaljning inte overstiger ett visst 

hogsta pris. 
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- Antalet titlar som kan fa stad bestams utifran storleken pa anslagen fran riksdagen. 

1 Statem· kulturrads fhrdjupade anslag.~framstallningfi.'Jr perioden 1997-1999 ( 1996) 

kan man lasa att KuR aven i frarntiden anskar att ett selektivt litteraturstad utgar for att 

mojliggara en fortsatt mangfald och kvalitet i litteraturutgivningen. KuR anser att stor

leken pa stadet har minskat sa pass, att det inte langre kan fordelas enligt vad som ur

sprunglingen var planerat. Andelen avslag har akat fran 48 % 92/93 till 55 % 94/95 . 

Farre titlar far alltsa stod nurnera och en upprakning av anslaget behavs for att det ska 

kunna forsatta att fungera enligt de principer som ursprungligen gallde. 

Bakgrunden till stodets uppkomst var bl a att bokprisema hade stigit, att antalet debu

tanter hade minskat och att det hade blivit allt svarare att ge ut lite mer udda backer. 

Syftet fran borjan var att framja den svenska skanlitteraturen och forfattamas yttrande

mojligheter. Stodet innebar, atminstone i starten, en kraftig akning av utgivningen pa de 

sma och medelstora forlagen. Det har bidragit till ett bredare urval och en akad sprid

ning av utgivningsbesluten och forlagskoncentrationen har motverkats. Manga av de 

forlag som ansaker om stod, ger ut en eller tva backer/ar. Detar forstas de mindre for

lagen som ar mest beroende av stodformen, och utan stodet skulle manga av dem fa 

svart att overleva. Detar dock de stora forlagen som " .. . i kraft av sin litterara prestige 

och sina marknadsforingsresurser"' (ibid, s 256) dominerar nar det gaiter ersattnings

stod. Enligt KuR rapport ar det ocksa sa, att de titlar som har fatt stad, oftare recenseras 

i storstadspressen an ovriga titlar. Stadet har ocksa, genom sina krav pa prispress, bi

dragit till lat:,rre priser, vilket aven har varit bra for biblioteken. 

Den kritik som riktats mot stodet har framforallt gallt an det skulle leda till overutgiv

ning och uppbyggnad av ett s k bokberg och att stadet stimulerar utgivning av daliga 

backer, bl a utgivna pa egna forlag. KuR medger an stodet ges generasare till den 

svenska skanlitteraturen an till den oversatta, vilket ocksa innebar att det fungerar som 

en indirekt motvikt till den angloamerikanska dominansen. "Sverige har kunnat upp

ratthalla en, sarskilt med tanke pa det lilla sprakomradet, stor och bred utgivning inom 

olika genrar." (ibid, s 264.) De mojligheter som finns till besparingar ar, enligt KuR, bl 

a an undanta de farlag eller titlar som redan ar tillrackligt lansamma. Ett annat altema

tiv ar an ge ett forhandsstod inriktat framst pa den svarsalda och kostnadskravande ut

givningen eller ett begransat verksamhetsstad till forlagen. Farslag finns ocksa om fasta 

bokpriser och avskaffande av moms pa backer, men "En totalt avskaffande av stodet 

skulle, atminstone i viss man, drabba den livsnodvandiga utgivningen av debutanter." 

(ibid, s 269) De sma forlagens mojligheter skulle minska betydligt, och yttrandemajlig

hetema for forfattama skulle bli begransade. 
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Infor den fortsatta inriktningen av verksamheten foreslas foljande riktlinjer. Den statli

ga litteraturpolitiken ska bl a: 

- framja och tillforsakra Iasama tillgang till ett brett urval av god litteratur pa svenska 

spraket, 

- bidra till att skapa gynnsamma villkor for en mangfald i forlagsledet, 

- skapa battre forutsattningar for kvalitetslitteraturen att na ut ti11 lasama i hela landet, 

- framja amatorskrivande. (ibid, s 269 f) 

2.5 Det litterara fiiltet 

Vi harmed utgangspunkt framst i den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier, velat 

belysa vi lka faktorer som kan paverka om en forfattare ska na framgang eller inte. Ar 

det exempelvis enbart den litterara kvaliten som avgor om nagon ska fa ett manus anta

get, eller kan andra orsaker som exempelvis "ratt bakgrund" ocksa spela in? Problem 

kan aven uppsta nar den nye forfattaren har ratt sitt manus publicerat; det ar inte sakert 

att han/hon blir accepterad med en gang, utan maste kampa for att bli accepterad av 

"faltef". Det finns manga "smakdomare" pa vagen till framgang och dessa kan forutom 

forlagen vara bl a Statens kulturrad, andra forfattare , kritikerna i press och sambind

ning, kultursidoma, Bibliotekshogskolan, de inkopande biblioteken osv. 

Bourdieus teorier beskrivs av Jan Carle i Moderna samhdl/steorier ( 1995). Bourdieu 

har myntat begreppen "kulturellt"- och "symboliskt kapital" , och med det menar han att 

tillgang till utbildning, kultur, titlar, klader, sprak etc, ar maktfaktorer i lika stor om

fattning som ett ekonomiskt kapital. Detar framst utbildningen som avgor den sociala 

framgangen. '"Viii man forandra sin klassposition genom utbildning handlar det om att 

tillagna sig det sociala monster som bar fram utbildningens klassinnebord och ide, att 

ga i de rana skolorna och tillagna sig dess sprak, beteende och kunskapsformer." (ibid, 

s 362 1 ) En studie som Bourdieu har gjort om museibesokare kan illustrera begreppet 

' 'kulturellt kapital''. Han menar att den grupp som bast tyckte sig forsta konsten, inte 

var fodd med denna kunskap, utan den hade larts in genom bl a" ... utbildning, skolkul

tur och socialt umgange." (ibid, s 373) 

I Bourdieus teorier ingar aven "faltbegreppet", som betyder att manniskor som har 

samma sorts yrken, utbildning och status, gar samman i olika grupper (falt). Inom dessa 

"falt" rader oftast likartade varderingar. Samtidigt finns det anda en konkurrens om 

makten inom gruppen, men ocksa gentemot andra sociala falt. Aven "smaken" anser 

Bourdieu vara en slags symbol for vilken social gruppering man til1hor, men smaken 

1 Har hanvisar Carle till en antal verk av Bourdieu. 
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kan forandras om individen byter social tillhorighet. Den grupp som har det storsta 

kulturella kapitalet kan ocksa bestamma pa vHket satt konst och litteratur skall tolkas. 

Kulturellt kapital kan alltsa innebara makt, och ofta finns det en forstaelse mellan dem 

med ekonomiskt kapital och dem med ktilturellt kapital , eftersom man t ex vanligen 

gatt i samma skolor. Aven den akademiska varlden ar ett "falt'', dar Bourdieu anser att 

deltagama konkurrerar med varandra om makten, eftersom man " .. . besitter olika mangd 

och volym av ett kulturellt kapital... "(ibid, s 377). 

Vidare anvander Bourdieu begreppet "habitus", som " ... utvecklas inom kollektiva so

ciala konkurrensfiilt." (ibid, s 385) Hur man ar som person grundar sig pa vilken social 

miljo man vaxt upp och vistats i. Bourdieu anser att <let ar lattare for de manniskor, som 

har "ratt" bakgrund, att smalta in i <let falt som de viii tillhora, eftersom man exempel

vis anvander sig av samma sprakbruk. Habitus uppstar genom "Samspelet och motsatt

ningama ("dialektiken") mellan aktor och struktur.. ." (ibid, s 383). Habitus kan dock 

forandras i och med att det uppstar motsattningar, antingen inom <let egna faltet eller 

ocksa genom att nagon utifran kommer till. Konkurrensen mellan <let gamla och <let nya 

kan leda till att ett nytt " falt" skapas. Det "kulturella kapitalet" kan alltsa oka for den 

som blir upptagen i ett " finare" falt an det tidigare. Bourdieu menar att samtidigt som 

.. klassamhallef' reproduceras genom att skolsystemet Jar ut de normer och varderingar 

som dominerar i samhallet, sa sker <let ocksa en standig forandring i och med att nya 

individer kommer till och till for andra asikter. Bourdieu ( L 992) sager i ett anforande 

om det konstnarliga faltet, att <let ar motsatsema som galler mellan olika positioner; 

" .. . mellan de unga, dvs. de sistkomna, nykomlingama, och de gamla, de etablerade, 

etablisseman?,et: mork/ljus, svar/latt, djup/ytlig, etc." (ibid, s' 187 f) 

Broady & Palme tolkar Bourdieu i en introduktion om <let intellektuella faltet. De skri-

ver: 

"For all "kdnna sig hemma" inom t ex det lillerdrafdltet,for alt bli erkdnd och igen
kcind som t ex lilleraturkrit iker, [ ell er forfattare. var anm.] kriivs all nykomlingen gjort 
vissa bestdmda insatser och latit sigformas sa att han blivit den han maste varafor att 
vistas mom det lifferdrafaltet: att han fart s1g tillrdckligt mycket om tidigare och ak
tuellafejderfor alt kunna urskilja de rdttafragestdllningarna, alt han fart sig tala, 
tdnka, sknva, vara pa vissa sdtt, /art kdnna de rtiffa mdnniskorna .. .. " ( 1983, s 83) 

Ett "socialt falt" kan t ex innehalla joumalister och ett annat "den legitima kulturen". 

lnom de har falten rader ett slags samforstand, eftersom man oftast har samma bak

grund och sociala erfarenheter. Samtidigt pagar <let standigt en kamp, dar t ex forfatta

re, forlaggare, kritiker osv, strider t ex om vad "god litteratur" ar for nagot, men denna 

strid ar nagot som ar accepterat inom faltet. Det som ligger till grund for makt och 

auktoritet inom faltet ar "ratt sorts kapital", t ex en akademiskt examen. Nykomlingen 
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maste pa nagot satt ha bevisat att han/hon accepterar de grundlaggande varderingama 

som rader inom faltet. ' 'Just viljan att investera brukar vara ett avgorande urvalskriteri

um nar det blir aktuellt att uppta eller stota ut nagon ny intradande." (ibid, s 84). Den 

som befinner sig inom faltet har ofta behovt Jang tid pa sig for an bli accepterad som en 

' 'auktoritet'·, och darfor ses " falttillhorigheten" som en investering som man inte gama 

viii slappa ifran sig. "De som inte gjort motsvarande investering slapps inte in och kan 

inte paverka den auktoritet som fordelas inom faltet."(ibid, s 84). Bourdieu anvander 

sig aven av begreppet ''uppkomlingen", alltsa en person som trots "fel bakgrund" anda 

lyckats ta sig in pa t ex det " litterara faltet" . "Uppkomlingen" smalter dock inte in lika 

latt som den som ' 'fotts intellektuelr' och som !art sig " ... att ha alla de ratta asikterna 

och veta alla svaren." (ibid, s 84) Broady och Palme beskriver i artikeln lntradet (1992) 

hur det gar till att bli ens k "kulturpersonlighet" . "Det kravs sa mycket tid, lasande, 

skrivande och socialt umgange for att ta sig fram i kulturlivet att personen latt kommer 

att identifieras med den position inom faltet som detta investeringsarbete gjort mojligt." 

(ibid, s 116). Broady & Palmes uppfattning ar, aven om de inte har nagra direkta bevis, 

att manga av de bidrag som blir antagna pa kultursidorna, kommer fran forfattare som 

armer kanda an de forfattare, vars verk blir refuserade. "Detar inte manus som refuse

ras eller antas. Det ar namn och relationer till andra namn, till positioner och till hela 

system av distinktioner och referenser inom faltet. " (ibid, s 116 f) 

Filosofiprofessor Soren Hallden (] 989) haller med om att en bok av en person som tidi

gare har exponerats i massmedia, hellre recenseras an en bok av en okand forfattare , 

aven om den forstnamnda boken inte ar fullt lika bra. Men den har installningen att 

halla sig till kanda namn skapar ocksa "valbekanta tankar"; det nya mottas inte alltid 

med respekt och nyfikenhet. Minst farligt ar det att recensera en debutant for da finns 

det, enligt Hallden, en regel om att man ska vara snall mot en sadan. 

Det konstnarliga experimenterandet far bara goras inom val avgransade mallar. 

" Imitation av gamla nyheter, blir det som vacker fortjusning. Var finns en ny Joyce, 

lagom valliknande, inte alltfor ny?" (ibid, s 63) Han menar ocksa att kulturformedlare, 

dit bl a bibliotekarier hor, som grupp har " ... ett slags enhetlighet i inriktningen, nagot 

som ar gemensamt i ideal , varldsbild och forhallningssatt." (ibid, s 23) Hallden anser att 

kulturformedlaren har latt for att underordna sig en grupp av tongivande personer. Det 

galler att hanga med modestromningarna, halla reda pa vilka teman som ar " inne" och 

ha ratt synpunkter darom. Det som framst styr detta tyckande ar, enligt Hallden, de sto

ra tidningarnas kultursidor. ' 'Och verksamheten pa dessa prestigefyllda sidor tranger pa 

djupet, genomloper hela vart samhalle, tystar undrande roster, framlockar andaktiga 

viskningar, avspeglas i kopenskapen ... '· (ibid, s 24 ). En de) recensenter ar darfor forsik

tiga och nojer sig kanske med att aterberatta en romans innehall. Det finns for kritikern 
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en fara i att saga vad han verkligen tycker, eftersom <let kan leda till att han blir utfryst 

ur ··raitef". ··sa lange han sager som andra ar han sjalv accepterad", och "Det galler att 

snegla at hoger och vanster. Inga klavertramp!" (ibid, s 52) Enligt Hallden kan den har 

kollegiala sammanhallningen inom alla yrkeskarer vara farlig, eftersom den inte tillater 

nyskapande och kreativitet. Darfor efterlyser han fler individer som vagar sta for sina 

egna asikter. 

Egna kommentarer: Det har avsnittet om Bourdieus teorier hade kunnats goras 

mycket utforligare och langre, men eftersom vi inte har for avsikt att la.ta dessa teorier 

vara nagon slags huvudtes i uppsatsen, har vi valt att gora en kortare redogorelse. Det 

harmed kamp inom ett falt kan val sagas vara igenkannbart inom biblioteksvarlden, dar 

man i manga ar stridit om vilken typ av litteratur som skall kopas in. Vad ar god kvali

tet och vad ar mindre god? Detar en diskussion som lar paga i alla tider. 

2.5.1 De kvinnliga forfattarnas villkor 

Av en medlemsenkat fran Forfa11wforbunde1 (Forfattamas inkomster 1993 , 1995) 

framgar det att av de forfattare som skriver skonlitteratur ar 70 % man och 30 % kvin

nor. Kvinnoma ar klart fl er inom barn- och ungdomsgenren. (ibid, s 15) Medlemsstruk

turen anger ocksa rent generellt att forbundet ar mansdominerat. I forordet till Kvinnur

nus lilleruturhistora ( 1981 ) stall s fragan om kvinnoma har en egen litteraturhi storia. 

Hittills har <let varit mannen som har dominerat, och de kvinnliga forfattama har tap

pats bort eller skuffats undan. "Kvinnor betraktas inte som stilbildare, knutpunkter. " 

( ibiJ , !) 7) Jiim!)ialiJiit!tsforskaren Birgitta Holm skriver i Tidskr?fi fur Lifleruturveten

skup ( 1995 :3i4) om kvinnor uch kanunl. BakgrunJe;:n uch urvait:i liii vau sum anst:lls 

som vardefuil iitteratur, har hittiii s vilat pa en maniig tradition, och "Om bakgrunden 

andras andras upplevelsen av varde." ( ibid, s 115) Holm menar att " smak" inte ar nagot 

universellt givet, utan att det vi hittill s har betraktat som "kanon" ar skapat av en grupp 

vasterlandska, heterosexuella, borgerliga man som haft ensamratt pa att bestamma 

' 'smak och tradition··. Hon ref ererar aven till Bourdieu, som havdar att " varde" ar ell 

resultat av en maktkamp inom faltet, och den som "segrat" ger sig ratten att avgora vad 

sum kan kaiias fur kvaiilt:i. Kanunslri<lc::r har forekommit forr i historien, t ex nar den 

skonii ilerara romanen ansags sum nagut som brot ned moraien. Eniigt Hoim ar cfot i<lag 

kvinnolitteraturen som anses som en "vardeforsamring" . Samtidigt efterlyser hon en 

vardediskussion inom den feministiska i illt:ralurforskningc::n; iilleraiure;:11 bc::huver ju 

inie vara bra bara for ail <lc::n har skrivi ls av en kvinna ... ? 

I Begreppet kanon korruner av "rege!" ; "rattesnore" (Holm, ! ()()5, s ! !4) 
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Litteraturvetaren Ebba Witt-Brattstrom skriver i en essa (1993) om de kvinnliga roster

na i dagens litteratur. Hon tror att det nya sattet att uttrycka sig pa (illusionslost och 

masochistiskt) ar priset for att fa tilltrade till dagens litterara marknad. Detta som ett 

resultat av 80-talet, som var en period da de kvinnliga forfattama som grupp hade en 

markant tillbakagang. Den svenska lilleraturen i sex band som kom ut pa 80-talet gav 

bara 8 % av det totala utrymmet at de kvinnliga forfattama, enligt Witt-Brattstrom. 

Publiken laste kvinnliga forfattare, men kultursidoma och forlagens marknadsforings

avdelningar lag lagt. I det lager har de unga forfattarinnoma latit sig paverka, enligt 

Witt-Brattstrom. "Hur manga radjursskyggt blickande debutanter har vi inte sett under 

de sista femton aren i reportage och intervjuer, trosvisst tillbakavisande etikettema 

"kvinnlig" diktare, kvinnlig problematik, l.."Vinnoforfattare, feminist. .. " (ibid, s 302) De 

kvinnliga forfattarna har blivit "snalla", men det har gett foga utdelning ... Exempelvis 

delade Bonniers ut elva stipendier 1992, varav de allra flesta gick till man. Pa 90-talet 

har de unga_ skrivande kvinnoma varit tvungna att inratta sig i utkantema. Detta, anser 

Witt-Brattstrom, har Jett till att kvinnoma ibland skriver likgiltig litteratur, som ofta 

handlar om misslyckade konsrelationer och mest ar ett sjalvupptaget klagande, och an

vander sig av ett slatstruket sprak. Aven nar det galler lyriken, ar spraket trivialt och 

vardagligt, enligt Witt-Brattstrom. Anda menar hon att aven om det finns koketterande 

drag, foglighet och tungsinne hos de unga forfattarinnoma, sa har detta nu vants till ett 

motstand mot ..... en allt mer maskuliniserad och brutaliserande kulturoffentlig-

het ... "( ibid, s 316) 

Litteratursociologiprofessor Johan Svedjedal ( 1994) menar att anledningen till att kvin

norna haft svart att havda sig i bokbranschen ar pa brist pa kapital , dels verkligt och 

<lei s bildligt. Han asyftar da Pierre Bourdieus begrepp "kulturellt- och socialt kapital", 

alltsa de kunskaper och kontakter som behovs inom det litterara faltet. ··Troligen har 

manga kvinnor ocksa haft fel slags litterart kapital. De har skrivit populara och ganska 

imitativa genrar, forfattat med andra syften an att uttrycka sitt innersta pa det satt som 

exempelvis Virginia Woolf velat gora till sin norm for alla kvinnliga forfattare." (ibid, s 

11 3) 
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3 Metod och material 

Eftersom undersokningen framforallt gick ut pa att se om det fanns nagra gemensamma 

drag i ett antal folkbiblioteks inkopspolitik, nar det galler skonlitterara debutverk for 

vuxna, kravdes det ett relativt stort antal undersokningsenheter. Valet av en kvantitativ 

metod for genomforandet foll sig darfor naturligt, och det innebar att vi har raknat fram 

hur manga av titlama som biblioteken har kopt in utifran olika variabler. (For nannare 

redogorelse av kvantitativa metoder, se Holme/Solvang, 1993) Det iir alltsa en kvanti

tativ metod som till overviigande de] har anviints. Davi aven var intresserade av att 

nannare granska vad som paverkar bibliotekariema nar de valjer att kopa in eller inte 

kopa in en bok av en debuterande forfattare , skickades ocksa enkater med oppna fragor 

ut till ett mindre antal bibliotek. Vi har aven tagit del av debattartiklar hamtade fran 

pressen. En kort presentation av varje forfattare och den bok han/hon skrivit ingar ock

sa, samt pressens uppmarksamhet av titlama i form av antal recensioner. Nar hanvis

ning har gjorts till material som finns inom denna uppsats parmar har (se s .. ) anvants, 

medan endast (s .. ) har anvants nar hanvisningen galler till annat material. 

3.1 Litteratur 

Det visade sig vara svart att finna litteratur om 90-talets nya forfattare och ocksa under

sokningar som behandlar just debuterande forfattare. Istallet har vi anvant oss av ett 

antal tidigare undersokningar, dar skonlitteratur i stort behandlas, och jam fort de resul

tat som framkom i var undersokning med de tidigare undersokningsresultaten. Eftersom 

ingen av undersokningama ensam kunde erbjuda de metodinstrument som vi onskade, 

valde vi att anvanda oss av de delar i varje undersokning, som passade vart andamal. I 

kapitel 4 ges en beskrivning av de undersokningar vi har anvant oss av. 

3.2 Debatten om debutforfattarna och deras hocker 

Det var, som tidigare namnts, svart att finna litteratur som handlar om just debutforfat

tare, men daremot debatterades amnet flitigt i pressen, och vi valde diirfor att redovisa 

en del av dessa asikter. Detta framforallt med tanke pa att fa ett altemativ till sambind

ninglistoma, eftersom vi sjalva inte hann med att lasa och bilda oss en egen uppfattning 

om bockema. Aven en de! asikter om andra fragor sorn har relevans for denna uppsats, 

finns med. Debatten delades in i ett antal kategorier: debutbockema och deras inrikt

ning, "kandisar" som forfattare, bibliotekens inkop och slutligen en de! om lyrik pa 

bibliotek. 
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3.3 Presentation av forfattarna och deras hocker 

En kort beskrivning av forfattama och deras hocker ingar ocksa. Vi ansag an det skulle 

vara alltfor resurskravande an ta personlig kontakt med forfattama, for att pa sa vis ia 

uppgifter till forfattarportratt. Uppgiftema om forfattama hamtades darfor fran bl a 

SvB, de recensioner som forfattamas respektive bocker hade ratt i pressen, baksidestex

tema pa deras hocker och fran sambindningens recensioner. Enbart sadana uppgifter, 

som gallde vid tiden for respektive forfattares boks utgivning, ar medtagna. Vi ansag 

ocksa att det var en omojlighet att hinna lasa alla hocker sjalva, varfor uppgiftema om 

bockemas innehall hamtades fran recensionema i Btj :s sambindningshaften. Efter varje 

beskrivning av bokinnehallet star inom parentes: namnet pa lektoren som skrev recen

sionen, sambindningshaftets nummer och recensionens nummer. 

3.4 l . rval av titlar av debuterande forfattare 

Femtionio skonlitterara titlar for vuxna, som var skrivna av debuterande forfattare, val

des ut. Da Btj:s sambindningslistor betyder mycket vid bibliotekens urval av skonlitte

ratur (Lindung, 1993, s 19), valdes titlama ut ur dessa. Vid en genomgang av de senaste 

arens sambindningslistor visade det sig att det varje ar hade erbjudits ett ganska stort 

antal titlar av debuterande forfattare. Vi bestamde oss darfor for att valja ut titlama fran 

en enstaka ar och valet blev 1993. Detta har tva forklaringar. For det forsta var under

sokningen beroende av att det fanns tillganglig statistik over kommunemas invanaran

tal. Denna hade vid undersokningens tidpunkt annu inte givits ut for 1995 av SCB, sa 

detta artal var darmed uteslutet. For det andra visade det sig vid en genomgang av 1993 

och 1994 ars sambindningslistor, att nagra av de debuterande forfattama som fanns 

med i 1993 ars listor var "kandisar" (helt var egen subjektiva uppfattning) inom andra 

omraden an som skonlitterara forfattare. Det kunde vara intressant an narmare se pa om 

detta hade paverkat inkopens storlek i jamforelse med bockema av helt okanda forma

gor. Det visade sig dock senare att det var en omojlig uppgift att definiera vem som 

egentligen var "kandis". Om det skulle ha varit nagon mening med att granska hur 

"kandisbockema" hade kopts in, maste vi ju naturligtvis ha varit helt sakra pa att alla 

bibliotekarier i inkopande stallning ocksa visste vilka "vara kandisar" var vid tiden da 

boken kom ut. Flera av de personer, som vi kande igen fran andra sammanhang an som 

forfattare, kunde faktiskt ha blivit "kandisar" efter det att de givit ut sin bok. Vi valde 

darfor att bortse fran denna fraga, men likval har vi anvant oss av urvalsmetoden. 

Sambindningens vuxenhaften fran 1993 granskades, och bockema av debutantema val

des ut med hjalp av vad som stod i lektorsomdomena. Kravet var att det klart och tyd

ligt skulle framga att det var en bok av en debuterande forfattare . Boken skulle vara 
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skriven pa svenska i original och vara utgiven pa ett svenskt forlag. Antalet titlar sorn 

uppfyllde dessa villkor visade sig vara tarnligen stort - over 70 st, och for att fa ett han

terligt material valdes nagra kategorier bort. Titlar som var utgivna pa Eget.forlag eller 

FDrfallares bokmaskin, alltsa hocker vars forfattare sjalva bekostat utgivningen, sorte

rades bort. Anledningen till detta var var egen subjektiva uppfattning om att forfattaren 

kanske hade skickat manuset till nagot eller nagra forlag, men att det blivit refuserat, 

varfor forfattaren bestamt sig for att sjalv ge ut boken. Om dessa bocker har en samre 

kvalitet an de som ar utgivna pa etablerade forlag, ar en fragestallning som skulle vara 

intressant att undersoka, dock faller den utanfor denna uppsats syfte. Vi reserverar oss 

emellertid for att det mojligen kan finnas nagra titlar, vars utgivning bekostats av forfat

taren sjalv, men dar utgivaren inte star som Eget.forlag eller For.fattares bokmaskin, 

utan har ett egennamn. De forfattare sorn tidigare publicerats i antologier ar medrakna

de. De som tidigare givit ut skonlitteratur for barn- och ungdom har inte tagits med, 

men darernot ar de som tidigare givit ut fackbocker medraknade. Med hjalp av LIBRIS 

kontrollerades sedan att de utvalda forfattama verkligen var skonlitterara debutforfatta

re, enligt beskrivningen ovan. En reservation gors for att <let kanske finns titlar som 

skulle ha varit med, men som pg a att <let inte framkom av anmalningen att <let var en 

debutant, inte ar det. 

3.4.1 Kategoriindelning av titlarna 

Materialet har delats in efter ett antal variabler: sambindningens vardering av titlama, 

litterar form , kon, litteraturstod och utgivande forlags storlek. Anledning till detta var 

dels att fa en bild av hur de debuterande forfattamas bocker fordelar sig efter dessa 

varibler, del s att se hur biblioteken har gjort sina inkop utifran variablema. Vi sager 

inte att de erbjudna titlama i sambindningen skulle vara det samma som antalet utgivna · 

hocker, men eftersom det ar troligt att forlagen skickar in i stort sett alla sina skonlitte

rara hocker till sambindningen, kan det inte skilja mycket mellan utgivningen och 

sambindningslistans titlar. 

Om debutbockerna haller en god eller dalig litterar kvalitet later vi vara osagt. Det hade 

varit en, tidsmassigt sett, omojlig uppgift att sjalva lasa bockema och dela in dem i 

kvalitetskategorier. For att pa nagot satt fa med en kvalitetsvariabel anvandes sam

bindningens lektorsomdomen av bockema. Dessa delades in efter en likadan vardeskala 

som Klasson och Svensson ( 1972) anvande sig av i sin undersokning for 1itteratur

utredningen (se s 27). Yarde 1 betyder att lektoren tyckte att boken var mycket dalig, 

varde 2 att 1ektoren var overvagande negativ i sitt omdome, och fick boken en 3 :a bety

der det att 1ektoren gav den bade negativ och positiv kritik och att dessa i stort sett tar 

ut varandra eller att anmalningen var varderingsfri. En 4:a innebar att lektoren var 
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overvagande positivt installd, och varde 5 innebar att lektoren gav boken ett mycket 

positivt omdome. Detar naturligtvis helt vara egna subjektiva uppfattningar som av

speglar sig i indelningen. Vi gjorde emellertid denna enskilt for att sedan gora en jam

forelse, och det visade sig att vi var ganska eniga i bedomningarna. 

Traditionellt delas skonlitteratur in i 3 huvudgrupper: prosa, lyrik och dramatik 

(Lindung, 1983, s 21 ). Debuttitlarna som ingar i undersokningen delades in i prosa och 

lyrik, eftersom det inte var nagon av debutforfattarna som hade givit sig pa att skriva 

dramatik . l sambindningslistorna ar varje titel klassificerad enligt det system, som de 

svenska folkbiblioteken anvander sig av ', och det var detta som lag till grund for in

delningen har. De utvalda titlarna var klassificerade antingen som He (romaner och 

noveller) eller som Hc.03 (poesi ). Vi valde att kalla de hocker som var klassificerade 

He for prosa och Hc.03 for lyrik. 

Lindung ( I 983) kom i sin undersokning fram till att ca 70 % av den svenska skonlittera

turen for vuxna var skriven av man och endast 22-24 % av kvinnor (se s 29). Resten 

svarade forfattarbolag, antologier och pseudonymer for. Vi ville se hur det stod till med 

jamlikheten mellan de kvinnliga och manliga debutanterna. Hur manga av bockerna 

hade kvinnligt respektive manligt upphov? Och vilken litterar form hade de valt? Vi har 

aven undersokt hur varderingarna fordelar sig efter forfattarkon . 

Vi var aven intresserade av hur storleksprofilen sag ut for de forlag som hade satsat pa 

dessa nya forfattarskap. Forlagen delades darfor in i 3 grupper efter hur manga backer 

de hade givit ut 1992. Forlag som hade givit ut mindre an 6 titlar bildade grupp I; 6-49 

utgivna titlar bildade grupp II, och till sist bildade de forlag, som givit ut 50 hocker och 

darutover, grupp lll. Uppgiftema om antalet utgivna titlar ar i huvudsak hamtade fran 

Den svenska bokbranschen J 99./ (Frank & Palm, 1994 ). De forlag som inte fanns med i 

denna tillfragades skriftligen och i endast ett fatal fall inhamtades uppgiften fran 

LIBRJS. Varderingsvariablerna i relation till forlagsstorlek har granskats och aven om 

det fanns nagon skillnad i de olika gruppemas utgivning avseende Jitterar form. 

Stenberg ( 1983) undersokte hur de titlar som erhallit litteraturstod och de som inte gjort 

det, fordelade sig pa olika kvalitetsgrupper (se s 31 ). Vi gjorde likadant i denna under

sokning, men vi anvande oss istallet av varderingsskalan 1-5. Vi var aven intresserade 

av om inkopsstorleken hade paverkats i positiv riktning av att titlama erhallit stod, och 

en jamforelse gjordes darfor med de som inte fatt stod. Undersokningen omfattar aven 

hur litteraturstodet har givits med avseende pa de utgivande forlagens storlek. Uppgif-

I SAB:s Klassifikationssystem for svenka bibliotek 
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tema om vilka titlar som erhallit litteraturstod hamtades fran Kulturradet informerar 

(Arg 1993 och 1994 ). 

3.5 U rval av folkbibliotek 

Nagon statistik fanns inte att tillga vare sig over vilka titlar som har kopts in till de en

skilda biblioteken eller over hur manga exemplar varje titel hade salts i genom Btj. For 

urvalet av de folkbibliotek som skulle inga i undersokningen anvandes darfor Btj :s CD

B UR.K. Anledningen till detta var att vivid undersokningstillfallet inte hade tillgang till 

BUR.K-sokI. 170 bibliotekssystem redovisar sina bestand av objekt pa svenska i CD

BURK (enl uppgift fran Btj 30.4.1996). Vi valde att undersoka folkbibliotekens bestand 

och uteslot darfor 9 andra system, t ex folkhogskole- och foretagsbibliotek. Genom att 

begransa urvalet till dessa 161 kommuners folkbibliotek, gavs en losning pa problemet 

med att fa sa start urval som mojligt, utan att behova ta kontakt med var och en. Det 

gick till sa att vi den 30.4.1996 fick tillgang till ett "eget" rum pa ett folkbibliotek, dar 

datorn var kopplad till en skrivare. Fran CD-BURK tog vi fram uppgifter om vilka 

kommuner som hade var och en av de 59 titlama i sitt bestand, och dessa skrevs ut med 

hjalp av skrivaren. Uppgifterna matades sedan in i Microsofts Excel-program, som al\t

sa har anvants till de statistiska berakningama. 

De undersokta biblioteken ar geografiskt spridda i hela Sverige, och kommunernas in

vanarantal varierar mellan 3 496 och 684 576 (31 dee 1992 enligt SCB). Det var ocksa 

onskvart att kunna jam fora forhallandena i kommunerna av olika storlek. Stenberg 

( 1983) de lade i sin undersokning in kommunema i fyra kategorier efter invanarantal. Vi 

valde att istallet dela in dem i fem grupper for att <let inte skulle skilja sa mycket i 

storleksordning nar vi skulle jamfora kommunema inom samma grupp. Detta ater

kommer vi till i kapitel 3.6. De fem kategoriema efter antal invanare ar: under 15.000, 

15 .000-29.999, 30.000-59.999, 60.000-150.000 och mer an 150.000. Bade kommuner, 

vars folkbibliotek ar kommunbibliotek, och kommuner, dar folkbiblioteket ar ett lans

bibliotek ar medraknade. A ven Stockholm och Umea, dar tva av landets lanecentraler 

ar belagna, medtogs i undersokningen. Malmo, dar landets tredje lanecentral ar bela

gen, redovisar inte sitt bestand i BUR.K-sok. Ett problem var emellertid att vi endast 

kunde se om en titel fanns i en kommun och alltsa inte om den fanns pa huvudbibliote

ket, pa ett filialbibliotek eller pa flera av dessa. lnte heller kunde vise hur manga ex

emplar som fanns i kommunen, varfor undersokningen begransades till att omfatta 

spridningen av debutbockema bland de utvalda kommunema. 

I For narmare forklaring av dessa begrepp, se s 5 
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Det fanns flera mojligheter nar det gallde valet av folkbibliotek som skulle inga i un

dersokningen. En hade varit att begransa urvalet geografiskt eller pa annat satt valja ut 

ett mindre antal bibliotek. Eftersom vi ville se om det fanns nagra skillnader mellan 

olika stora kommuner, behovdes ett ganska stort urval , varfor vi inte tyckte att det var 

nagon bra ide. En annan mojlighet hade varit att alla folkbibliotek i Sverige skulle inga, 

men detta hade kravt kontakt med varje enskilt bibliotek eller atminstone med huvud

biblioteket i varje kommun for att fa uppgifter om vilka av de utvalda titlama som blivit 

inkopta. Detta fanns det inte resurser till. 

3.6 Enkat till ett urval av bibliotek 

En nagot djupare insikt i vad det ar som avgor om en bok av en debuterande forfattare 

ska bli inkopt eller inte onskades, och darfor valdes ett antal folkbibliotek ut att besvara 

en enkat med oppna fragor (Bilaga 1 ). Indelningen av kommunema i fem grupper an

vandes for att valja ut 36 kommuner som bildade 18 par. Anledningen till att det blev 

36 kommuner var att det inte fanns fler med likadana forutsattningar att para ihop. 

Urvalet har gjorts enligt foljande kriterier: En kommun som t ex befann sig i gruppen 

med mindre an 15.000 invanare och som, enligt undersokningen, hade kopt in relativt 

manga av de utvalda titlama, matchades med en kommun inom samma storleksgrupp, 

men som hade kopt relativt fa av titlama. Kommunema skulle ha haft nagorlunda lika 

forutsattningar nar det gallde mediaanslag per invanare. De 18 paren valdes ut sa att 

alla storleksgrupper blev representerade. Eftersom det, som tidigare namnts, inte gick 

att se vilket av biblioteken i en kommun som hade en viss titel, valde vi att skicka enka

tema till huvudbiblioteket. Fran borjan var tanken att vi skulle jamfora de parbildande 

kommunemas enkatsvar for att, om mojligt, fa fram orsakema till att de hade kopt fa 

respektive manga av tit lama. Det visade sig emellertid att detta fick forbli just en tanke. · 

Den framsta orsaken var att vi, vid analyseringen av svaren, fann att det inte gick att 

urskilja nagra skillnader mellan de svar som de respektive kommunema i parbildning

arna hade givit. Nar vi gjorde parbildningen hade vi heller ingen tanke pa att vi for

modligen inte skulle fa svar fran alla kommunerna. Flera av parbildningama foll natur

ligtvis pa att den ena kommunparten inte svarade. Som urvalsinstrument anser vi att 

metoden fungerade bra anda; kommuner i skilda storleksklasser finns med och inom 

dessa, bade sadana som har kopt fa och sadana som kopt manga av titlama. 

I mitten av augusti 1996 skickades 4 provenkater ut. Efter det att svaren inkommit gjor

des en del smarre forandringar i formuleringama och nagon fraga lades till. De 36 enka

tema skickades darefter ut i september. En paminnelse skickades ut i oktober och efter 
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denna hade 28 (78 %) av kommunema svarat. Vi ansag da att ytterligare svar inte skulle 

tillfora sa mycket mer och valde darfor att inte skicka ut annu en paminnelse. 

3.7 Pressens uppmarksamhet 

Enligt Klasson och Svensson (1971) betyder sambindningens lektorsutlatanden speciellt 

mycket for inkopens storlek nar det galler en ny, okand forfattare. For att se om det 

fanns en mojlighet att informera sig om debutbockerna genom tidningsrecensioner, 

valde vi att ta reda pa i vilken omfattning dessa hade recenserats. Vi gick darfor igenom 

de 59 titlarna i Svensk Artikel-sok och noterade hur manga och vilka tidningar, som 

titlama hade blivit recenserade i. Som underlag anvandes delvis Yngve Lindungs un

dersokningar om tidningsrecensioner (se s 36f). Vi har dels tittat pa antalet recensioner 

i all forekommande dagpress/tidskrifter och dels antalet i enbart storstadspressen. l-3 

recensioner per titel raknas har som fa och 6 och fler som manga. Vi har ocksa granskat 

vilka titlar som ar recenserade bade i storstads- och landsortspress och aven vilka dags

tidningar som varit flitigast att recensera debutantemas bocker. Uppmarksamheten har 

granskats utifran ett antal variabler och dessa ar: litterar form, kon och litteraturstod. 

Nar det galler folkbibliotekens inkop och antalet recensioner, gar det for var del inte att 

pavisa nagot direkt samband, eftersom vi inte vet vilka recensioner som blivit lasta. Vi 

har anda tittat pa de titlar (uppdelade pa lyrik och prosa) som hade storst respektive 

minst spridning bland kommunema, for att rent hypotetiskt forsoka se om det fanns 

nagon relation mellan inkopen och antalet recensioner. 

3.8 Metoddiskussion 

Nar vi ser tillbaka pa det arbete som har gjorts, kan vi konstatera att det bade finns sa

dant som kunde ha gjorts annorlunda och sadant som fungerade bra. Anvandandet av en 

kvantitativ metod for att se hur titlama hade kopts in till kommunema tycker vi var den 

enda rimliga med tanke pa vad vi ville fa fram. Det basta hade ju naturligtvis varit om 

vi kunde ha fatt uppgifter fran Btj over varje titels saljtal till biblioteken, men eftersom 

detta inte gick, ar det inte mycket att orda om. Att vi istallet fick anvanda CD-BURK, 

dar man endast kan se om en titel finns i en kommun, beror helt och ballet pa att vi, vid 

undersokningstillfallet, inte hade tillgang till BURK-sok, dar man aven kan se vilka 

bibliotek i en kommun som har en titel. 

Valet av 1993 som undersokningsar for att det, enligt var uppfattning, var flera av for

fattama som var "kandisar" inom nagot annat omrade an just som forfattare, anser vi 

vara mindre lyckat. Detta med tanke pa var fragestallning: om asiktema i debatten 
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stammer med den bild som framkommer av debutantema. I debatten framfors just att 

manga av debutantema ar "kandisar" inom nagot annat verksamhetsomrade, och vi 

hade genom vart val av undersokningsar sjalva bidragit till att forstarka overensstam

melsen. 

Vi insag att metoden som anvandes for presentationen av forfattama och deras bocker 

inte ar vetenskapligt hallbar, eftersom vi inte vet nagonting om kallomas tillforlitlighet. 

Vi beslutade att anda ta med det i empirin, dels for att det ar intressant att se vilka for

fattama ar och vad deras bocker handlar om och dels for att se om asiktema som fram

kom i debatten stamde med bilden av "vara" forfattare. 

Anvandandet av enkiiter for att fa bibliotekens syn pa debutantbockema, anser vi var 

mycket givande. En nackdel var emellertid att tidsbrist satte stopp for uppfoljning av de 

svar som var extra intressanta, vilket berodde pa att vi skickade ut enkatema relativt 

sent. A andra sidan hade vi da hunnit att skaffa oss en del kunskaper i amnet, vilket i 

sin tur hjalpte oss an forrnulera relevanta fragor. En av fragoma borde emellertid ha 

haft en annan forrnulering (se bilaga 1, fraga 7) Vi borde ha klargjort att det gallde om 

inkopen av debutbocker hade andrats i relation till inkop av ovrig skonlitteratur. Som 

fragan nu stalldes, var det i svaren svart att se om det gallde just debutbocker eller 

skonlineratur i allmanhet. Eftersom biblioteken saknar inkopsstatistik over just debut

bocker, ar det inte sakert att svaren hade blivit sa mycket annorlunda anda. 

Nar det galler pressrecensionema kunde vi ocksa ha granskat innehallet i recensioner

na, istallet for att endast rakna dem. Vi ansag emellertid att detta var en omojlighet med 

tanke pa det stora antalet recensioner som det visade sig an debutbockema hade fatt. 
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4 Tidigare undersokningar 

Da vi inte har lyckats hitta nagra tidigare studier som enbart handlar om inkop av de

butforfattare, har vi valt att redogora for ett antal storre undersokningar som behandlar 

folkbibliotekens inkopspolitik utifran ett bredare perspektiv. Dessa arbeten Jigger delvis 

som underlag for vara fragestallningar och metodval. Ett avsnitt handlar om recensioner 

i dagspressen; detta finns med, med tanke pa var fragestallning om hur debuttitlama 

uppmarksammas i form av ridnings- och tidskriftsanmalningar. Japsen (1992) far ses 

som en representant for Norden; att aven liknande undersokningar har gjorts dar. Slutli

gen har vi tagit med Gunnarssons (1995) specialarbete, eftersom han dar diskuterar 

kulturpolitik och folkbibliotekens roll i det hela, vilket ju har relevans aven for var upp

sats. Rapportema presenteras efter respektive utgivningsar. 

4.1 Bibliolekens bokiokop via Bibliotekstjanst 

Bakgrunden till Maj Klasson & Bo Svenssons ( 1971) undersokning var att ge svar pa de 

problemstallningar som framstallts i Litteraturutredningen 68. Det fanns enligt utred

ningen ett behov av att undersoka den de! av bokdistributionen som sker genom de all

manna biblioteken. En problemformulering som undersokningen skulle forsoka att ge 

ett svar pa var hur recensionema i Btj:s sambindningslistor och hur uppgiftema i dessa 

kunde tankas ha paverkat bestallaren. Undersokningen omfattade samtliga sambind

ningshaften fran 21/3 till 5/11 1970. Den gallde bade fack- och skonlitteratur for vuxna. 

For att se hur bibliotekariema hade valt ut litteratur fran sambindningslistoma, anvande 

man sig av klumpstatistik fran Btj som gallde ett totalt antal bestallningar/titel. Antalet 

undersokta folkbibliotek var ca 800. 

Arbetsmaterialet delades in i tva huvudgrupper. Forst undersoktes bestallningsstatisti

ken i relation till bl a forlag och signum. Har rorde det sig alltsa om uppgifter som inte 

paverkades av lektorens vardeomdomen. Man kom fram till att fa titlar bestalldes av 

praktiskt taget samtliga bibliotek, och den vanligaste bestallningsstorleken lag mellan 

0-99 (s 19). Titlama delades in i tva grupper: "mest och minst bestallda", och bl a un

dersoktes vilka bokforlag som var foretradda i dessa grupper. Resultatet blev att de 

minst salda titlama var utspridda over forlag som delvis forekom i bade "minst och 

mest tabellema", medan de mest salda titlama var koncentrerade till forlag som klart 

oftast hade storre bestallningar. Fler forlag av mindre storlek forekom ocksa i gruppen 

minst bestallda titlar jamfort med de mest bestallda. "Detta kan bero pa att forlagens 

utbud haller olika hog standard, men aven pa att vissa forlag har gott eller mindre gott 

anseende bland bibliotekarier i inkopande stallning." (ibid, s 30) Som en reservation 

namns dock att vissa av forlagen hade ratt specialiserad utgivning. De minst och mest 
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bestallda titlarna grupperades ocksa efter signum. De grupper som var storst bland de 

mest bestallda titlarna ingick i He-Hee, alltsa skonlitteratur. Detta gallde emellertid inte 

for dramatik och sarskilt inte for poesi. Poesi var daremot den nast storsta gruppen 

bland de minst bestallda titlarna. Vidare undersoktes vad som paverkat bestallaren uti

fran sambindningslektoremas varderingar. Man poangsatte lektoremas omdomen i 

klassema 1-5. 

"V,d denna poangsallning tas hansyn till lektorens uttalade varderingar pa sa satt all 
en bok som lektliren anser vara mycket dalig placeras i varderingsklass 1. medan en 
bok som lektoren anser har mycket stora fortjdnster placeras i varderingsklass 5. Po
angsiffran 3 ges at hocker dar fel och.forjanster i anmalningen i .\"fort sett tar ut var
andra eller diir lektoren ger en vdrderingsfri beskrivning av bokens inneha/1. De an
miilningar .mm bast passar in daremellan placeras i varderingsklasserna 2 eller ../." 
(ibid, s 44) 

Bedomningen gjordes av tva personer, och genom ett resonemang kom man fram till en 

gemensam poangklassificering som givetvis anda blev subjektiv. En samstammighet i 

bedomningama pa 0,70 erholls. Fordelningen av sambindningens omdomen enligt po

angskalan blev att 2 % fick betyg 1, 10 % betyg 2, 35 % betyg 3, 37 % betyg 4 och till 

sist 16 % betyg 5 (s 57). Lektorernas vardeorndomen hade alltsa ett begransat sprid

ningsomfang (88 % aterfanns i klass 3-5). Det visade sig vara svart att urskilja vilka 

hocker som lektorena ansag vara de basta, och det innebar i sin tur att inkopsurvalen 

forsvarades for biblioteken. "Man kan forsta att i de fall dar lektoren sjalv ar osaker pa 

bokens varde for den publik till vilken den ar avsedd hellre friar an faller. Genom sin 

nyckelstallning kan han genom en omotiverad hard recension hindra en boks sprid

ning." (ibid, s 59) Forfattama efterlyste darfor nagot mer " .. . nyanserade vardeomdo

men." (s 63) Forutom sambindningen formodade utredarna, att biblioteken aven varde

rade andra faktorer, t ex lantagarefterfragan, kannedom om forfattaren och litterara 

genrar. 

Av det tillgangliga materialet valdes tva extremgrupper ut som bestod av 150 titlar var

dera. Den ena gruppen bestod av titlar som fatt vardering l eller 2 och dessa bildade en 

laggrupp, medan den andra gruppen bestod av titlar som fatt vardering 5 och dessa bil

dade en hoggrupp. Skillnadema mellan bestallningssiffroma i laggruppen och hoggrup

pen visade sig vara stora. Hoggruppens titlar bestalldes i ett betydligt storre antal, och 

det fanns alltsa ett starkt samband mellan lektorsomdomena och bestallningsstorleken. 

Man tittade aven pa vilken efterfn1gan det var pa olika slags litteratur. Det visade sig att 

poesi hade minst bestallningar i bade lag- och hoggruppen. Ur lag- och hoggruppema 

valde man ut den del av skonlitteraturen, som bestod av romaner, och dessa delades in i 

fem kategorier. De var: romaner av val etablerade seriosa forfattare, icke etablerade 

seriosa forfattare , seriosa nykomlingar, kvalificerade underhallningsforfattare och po-

27 



pularserieromaner. I hoggruppen hade de seriosa, valetablerade forfattama och de kva

lificerade underhallningsforfattama de hogsta bestallningssiffrorna, i genomsnitt ca 720 

exemplar/titel. De icke etablerade, seriosa forfattamas och de seriosa nykomlingamas 

romaner bestalldes i genomsnitt i 400-500 exemplar/titel. For laggruppens del verkade 

<let 

" ... som om /ektorsut/atandena hade den al/ra storsta betyde/se for nykomlingarnas och 

de icke etab/erade seriosa forfattarnas mojligheter alt na ut till a/lmanheten. Redan i 

varderingsk/ass 2 !>junker bestallningssiffrorna ned mot tvasiffriga ta!. "(ibid, s 78) 

Man tittade ocksa pa vilka bedomningar de 150 mest salda respektive de 150 minst 

salda titlama (all slags litteratur) hade fatt. De minst bestallda titlama tick medelvardet 

2,98 och de mest besta1lda lag pa 3,98 (ibid, s 88). Man undersokte aven vilka signum

grupper som var procentuellt storst i respektive grupp. Lyriken aterfanns som en av de 

storsta signumgruppema bland de 150 minst besta1lda titlama och detta oavsett om de 

ratt laga varderingspoang eller hoga. "Lyrik som enligt var bedomningsskala fatt 4:or 

och 5:or onskar man att samtliga bibliotek av kommunbibliotekstyp och skolbibliotek

styp kunde inkopa, specietlt som lyriken oftast betingar synnerligen laga priser". (ibid, s 

91) He-Hee var en av de procentuellt storsta signumgrupperna bland de 150 mest be

stallda titlama. Det noterades aven att utlandsk skonlitteratur i genomsnitt hade lagre 

bedomningspoang an den svenska. Klasson forklarar detta: 

"Vi kanske aven bar rdkna med alt inte minst efter den debatt somforts i pressen dar 
Rf/:s tidigare lwndliiggande av negativt bedomda annotalioner (defordes ej alls upp pa 
/istorna) utsalls fijr viss krit ik pa grund av den hdmmande verkan en negativ annotation 
visade sigfa pafhrfattarens mojligheter alt uppna acceptable[.'] forsa/jnings?ffror {.']. 
/ektoren kan kdnna viss ovi/ja mot all utsatta svensk /itteratur for a//tfor negativa om
JDmen. "(ibid, s 100) 

De forlag som hade mest bestatlningar tick ocksa de hogre vardeomdomena pa sina 

hocker. Detta forklarades med att forlagen mojligtvis bade en hogre standard i sitt ut

bud, men ocksa med att lektorema kanske var paverkade av forlagets namn och darmed 

blev generosare i sina omdomen. Man tittade ocksa pa lektorens uttalanden om andra 

saker an sjalva innehallet i boken, <let kunde vara mera personliga papekanden om for

fattaren som person eller andra kommentarer. Kommentarema bidrog till hogre be

stallningssiffror och hade alltsa ett forstarkande syfte. A vslutningvis menar forfattama, 

att sambindningsrecensionema var svara att jam fora med varandra, eftersom lektorerna 

behandlade stoffet sa olika. Utlatandena skiftade mycket i utformning, vissa hade mer 

av innehallsreferat, andra uppeholl sig mest kring upplevelserna av boken. De positiva 

varderingsutlatandena dominerade. Klasson & Svensson anser aven att eftersom recen-
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sionema har storst betydelse nar det galler icke etablerade och nya forfattare, bor tva 

lektorer sattas in for den gruppen. 

4.2 Skonlitteratur pa bibliotek 

De foljande tva undersokningama ar bada utforda pa uppdrag av och i samarbete med 

folkbiblioteksutredningen ( Fb 80) Denna utrednings syfte var att narmare granska 

skonlitteraturens stallning pa folkbiblioteken . I storstadspressen framkom da och da 

anklagelser mot biblioteken for att de kopte in for mycket underhallningslitteratur, me

dan det i landsortspressen daremot ibland hojdes roster mot an biblioteken inte kopte in 

vissa av de populara titlama. Med utredningen ville man alltsa ta reda pa hur det egent

ligen lag till med detta. Yn!:,rve Lindungs undersokning genomfordes forst. Catharina 

Stenbergs undersokning var en komplettering och fordjupning av Lindungs undersok

ning, och den kom till stand for att antingen bekrafta eller motbevisa Lindungs resultat. 

4.2.1 Utgivningen av skoolitteratur for vuxna och folkbibliotekens iokop juli 

1977 - juni 1979 

Yngve Lindung ( 1983) tar i denna undersokning upp hur skonlitteraturen for vuxna som 

gavs ut i Sverige under aren juli 1977 - juni 1979, fordelar sig pa ett anta1 variabler, t ex 

litterar form, forfattarkon och kvalitet. Han undersokte ocksa hur biblioteken hade valt 

att gora sina inkop utifran de olika variablema. Undersokningen grundades pa Btj :s 

sambindningshaften och Btj :s uppgifter over antalet bestallda exemplar/titel. I statisti

ken ingick 2 500 folkbiblioteksenheter i 277 kommuner. Kvalitetsaspekten ansags som 

viktig da den enligt Lindung bade lag till grund for den statliga litteraturpolitiken, samt 

ingick i bibliotekens inkopspraxis. Kvalitetsindelningen gjordes i tva grupper, <leis seri

os litteratur av stort litterart varde (har ingick klassiker och 1900-tals litteratur) och del s 

popular- och underhallningslitteratur. 1900-talslitteraturen delades vidare in i tre grup

per: hocker av stort litterart varde, backer som fatt positiv kritik och backer som fatt 

blandad eller negativ kritik. Popularlitteraturen delades in efter positiv kritik och blan

dad eller negativ kritik. 

Av den samlade utgivningen (bade svensk och oversatt) var 78 % prosa och 18 % lyrik. 

Resten bestod av dramatik, kaserier och sagor. Lindung ansag att den omfattande origi

nalutgivningen av lyrik fick anses som anmarkningsvard, eftersom efterfragan inte var 

lika stor. "Detar allmant bekant att lyrik kops, lases ell er lanas pa biblioteken i mycket 

liten utstrackning." (ibid, s 35) 
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Yid en kvalitetsjamforelse av prosa och lyrik visade det sig att lyrikbockema fick mer 

negativ kritik an prosan. 36 % av Jyriken och 28 % av prosan fick blandad eller negativ 

kritik. Uppgiftema om bibliotekens inkop visade att 92 % av det totala antalet kopta 

exemplar var prosa, medan endast 5 % av inkopen var lyrik. Detta stod inte i proportion 

till utgivningen av de olika formema. Det var stor skillnad i inkopen beroende pa om 

kritiken varit enbart positiv eller blandad/negativ. Detta gallde for saval prosan som 

lyriken, men for lyriken i hogre grad. Lyriksamlingar med blandad eller negativ kritik 

hade mycket sma mojligheter att bli inkopta. 

Variabeln kon, som aven fanns med i undersokningen, visade att 72 % av prosan var 

skriven man och 24 % av kvinnor. 68 % av lyriken hade manligt upphov och 23 % 

kvinnligt. De resterande andelama svarade forfattarbolag/antologier/pseudonymer for. 

Det visade sig ocksa att de manliga forfattarna fick en nagot storre andel positiv kritik 

av sambindningen. Mannen fick positiv kritik for 75 % av prosan och for 65 % av lyri

ken, medan kvinnorna fick positiv kritik for 63 % av prosan och 55 % av lyriken. De 

kvinnliga forfattamas hocker, bade prosa och lyrik, koptes trots en mindre andel positiv 

kritik in i nagot fler exemplar/titel an de manligas. Eftersom de flesta bockema var 

skrivna av man, blev anda slutresultatet att 69 % av de inkopta exemplaren var skrivna 

av man. 

Undersokningen fann att det fanns ett starkt samband mellan sambindningslektoremas 

kvalitetsomdomen och bibliotekens inkop. Biblioteken prioriterade de hocker som ratt 

positiv kritik , varfor omdomena blev det samma som en inkopsrekommendation. Dar

emot kunde t ex en kriminalroman prioriteras utan att <let fanns stod for <let i sambind

ningen. For lyrikens de! var det tvartom - ett bra omdome gav inte hog forsaljning. 

Sambindningens utlatande spelade alltsa en stor roll bade for bokmarknaden, forlagen, 

forfattarna, biblioteken och lantagama. lnkopssiffroma pekade pa att bibliotekens roll 

som litteraturformedlare var pa vag att forandras. Tidigare hade dens k seriosa kvali

tetslitteraturen prioriterats, numera ansags den s k popularlitteraturen som lika sjalvklar 

att kopa in - ja, den koptes t o m in i fler exemplar/titel om den ratt positiv kritik. Lin

dung drog slutsaten att biblioteken i framtiden alltmer kommer att anpassa inkopen <leis 

till utgivningen och <leis till manniskors efterfragan och lasvanor. Vidare diskuteras vad 

de ofta vagt formulerade riktlinjema som finns pa biblioteken kan betyda for inkopens 

sammansattning? Lindung staller fragan om det kan finnas en motsattning mellan den 

statliga kulturpolitiken och de kommunala bibliotekens bokinkopspolitik. I och med att 

popularlitteraturen kops in allt mer, minskar forlagens mojligheter att ge ut mer svar

sald kvalitetslitteratur. Lindung undrar aven vad den minskade undervisningen i skonlit-
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teratur vid Bibliotekshogskolan kan ha haft for betydelse for bibliotekens inkops- och 

utl aningssiffror" 

4.2.2 "Bara" underhallning eller livskunskap ffir frigorelse? 

Catharina Stenberg ( 1983) borjar sin undersokning med att referera ti11 den da pagaen

de biblioteksdebatten rorande bibliotekens inkopspolicy. En de! kritiker havdade att 

kvalitetskraven hade fatt ge vika bl a pga av de minskade ekonomiska anslagen och 

darfor skulle biblioteken numera ha antagit en mer publikvanlig installning, dar det 

viktigaste var hoga utlaningssiffror. Perioden gallde den samma som Lindungs. Under

sokningen omfattade bl a vilka titlar som hade erhallit statligt litteraturstod, kvalitet, 

kon, samt bestand och inkop i ett antal kommuner. De utvalda kommunema hade ran 

redovisa sina bestand och inkop pa utsanda titell istor. Det gjordes aven en utlaningsun

dersokning, vi lken vi inte kommer att narmare gain pa har. 

Undersokningen omfattade 5 000 titlar och all slags skonlitteratur ingick, forutom sa

dan av samsta kvalitet t ex kioskdeckare i langserie. Bade svensk och oversatt litteratur 

ingick i materialet. Titlama delades in i "serios skonlitteratur" respektive " underhall

nings- ell er popularli tteratur" och ynerligare efter en kvalitetsskala. Kodningen av 

kvalitet gjordes av tre kodare med "omfattande litteraturkunskap". Foljande kvalitetska

Ja anvandes sammanfattningsvis1 : 

Asmal 

A bred 

Ballman 

Bocker av litterart varde med liten lasekrets 

Bocker av litterart varde med stor eller mycket stor lasekrets 

Bocker av underha11ningskaraktar med god eller ti11fredssta11ande kvaltet 

(har ingick aven enklare lyrik) 

B spanning Olika typer av spanningsfiktion, t ex deckare och krigs- och aventyrs-

bock er 

c Bocker av underha11ningskaraktar av dalig kvalitet. 

Stenberg redogor aven for debatten om litteraturstod. Det fanns t ex kritik mot an stod 

gavs till for manga bocker som inte holl tillrackligt hog kvalitet och att efterfragan inte 

stimulerades tillrackligt. Hon fann i sin undersokning att "Drygt en tredjedel av den 

svenska nyutgivna litteratur som atnjuter statligt stod tillhor grupp Ballman, alltsa en 

kategori dar atskillig "genre" -litteratur av bygde- och underhallande historisk romantyp 

doljer sig." ( ibid, s 107) Det fanns t o m titlar i grupp C som hade ratt stod, aven om de 

var fa . Av den svenska, nyutgivna litteraturen hade framst de smala, svarsalda titlama 

ratt stod. Den breda svenska litteraturen (grupp A bred) hade fatt " ... ungefar halften av 

I Stenberg, 1983, s 97 
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det stod som den svarsalda smala litteraturen far. " (ibid, s 108). Stenberg forklarar att 

detta formodligen beror pa de prisbestammelser som finns for stodet. I grupp A bred 

finns de titlar som det ar stor efterfragan pa och forlagen valjer darfor att ta ut hoga 

priser for dem istallet for att ansoka om stod. Stenberg summerar att litteraturstod up

penbarligen inte enbart ges till den mest "exklusiva" litteraturen, utan att aven 

"halvbra" litteratur kan komma i fraga. 

En variabel som tas upp ar kon. Stenberg diskuterar om det finns en jamlikhet mellan 

man och kvinnor, om kvinnoma lyckats ge ut lika manga kvalitetstitlar som mannen':> 

Mannen dominerade stort nar det gallde antal utgivna titlar. Kvinnoma valde att skriva 

om karlek och romantik, mannen om valdsamheter och action. Kvalitetsprofilen visade 

att "For bade man och kvinnor galler att nagot mer an halften av titlama faller inom 

kvalitetsgrupp A. Skillnaden ar bara att kvinnomas goda litteratur har en bredare publik 

an mannens vid en jamforelse av respektive andelar i A smal och A bred."( ibid, s 110) 

Stenberg undrar over om mannen ar duktigare an sina kvinnliga kollegor pa att overtala 

forlagen att ge ut deras diktsamlingar. De manliga forfattama var radande i grupp B 

spanning, medan de kvinnliga forfattama hade en storre andel titlar i grupp C. 

Folkbibliotekens bokinkop under den aktuella perioden visade att de fiesta inkopen 

hamnade i grupp A bred, foljt av B allman, A smal, B spanning och sist C. Slutsatsen 

drogs att den smala litteraturen inte overgetts av biblioteken, aven om den mer efterfra

gade koptes i fler exemplar /titel. Stenbergs undersokning visade att biblioteken forsok

te att inte folja den kommersiella trenden, aven om det inte enbart var " ... litterart och 

estetiskt hogtstaende titlar" (ibid, s 119) som koptes in. Biblioteken kopte alltsa in 

kvalitetslitteratur, medan man kom fram till att lantagama foredrog underhallningslitte

ratur. 

Det gjordes aven en kommunindelning efter antal invanare: kommuner under 15 000 

inv, 15 000-29 999 inv, 30 000-199 999 inv samt Gbg, Sthlm och Malmo (s 124). I de 

tre storsta kommunema koptes det flest titlar av "smal'' litteratur. De mindre kommu

nema kopte farre "smala" titlar och satsade istallet mer pa A bred och Ballman. Slutre

sultatet blev dock att kommunema, oavsett storlek, hade ungefar samma inkopsprofil. 

Man satsade ca 50 % av sina inkopspengar pa kvalitetsgrupp A, och bocker tillhorande 

grupp C koptes inte in i nagon storre utstrackning. En analys gjordes aven av mediean

slagen i relation till inkopen, och den visade att "Fordelningen av inkopen over de olika 

kvalitetsgruppema ar i det narmaste identisk for kommuner med stora och for kommu

ner med sma medieanslag per invanare." (ibid, s 127) Det var alltsa inte sa att kommu

ner med hogre medieanslag i storre utstrackning kopte in kvalitetsbocker i jamforelse 

med de kommuner som hade sma anslag. Inte heller visade utlaningssiffroma att ett 
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hogre medieanslag innebar att den smala litteraturen lanades ut mera, utan det var sna

rare utlaningen av den breda litteraturen som var forhallandevis hog. 

Stenberg efterfragar olika slags insatser for att hoja skonlitteraturens status (detta ocksa 

med tanke pa hotet fran andra konkurrerande medier), t ex att den borde fa en storre 

anknytning till samhallet i stort. Hon ser ocksa gama lite mer "fighting spirit" inom 

biblioteksvarlden, och hon ger en mangd exempel pa vad som kan goras for skonlittera

turens stallning: mer av forfattarbesok, lyrik- och novellpristavlingar, snurrbokhyllor for 

attraktiv nyutkommen skonlitteratur, som man kan fa Jana pa snabblan, osv. Dessutom 

efterlyser hon en battre undervisning i skonlitteratur, bade i skoloma och for blivande 

bibliotekarier. 

4.3 Biblioteket og den gode bog 

Anne Lise Japsens ( 1992) undersokning var ett resultat dels av pagaende budgetned

skamingar och dels av den intensiva debatt som forts i Danmark under en langre tid om 

folkbiblioteken som alltmer marknadsanpassade. Biblioteken levde, enligt debatten, 

inte alltid upp till den danska bibliotekslagens krav pa allsidighet, kvalitet och aktuali

tet. Som exempel ges att forr kunde det kopas in ca 1000 exemplar av en dansk debut

roman, men nu var siffran nere pa 200 exemplar, och Japsen citerar Kurt Fromberg: 

'"De danske debut-forfattere, der er blevet populrere med et brag inden for de sidste ti 

ar, kan trelles pa en hand.'' (ibid, s 25) Japsen refererar till Flemming Ettrup, som menar 

att det som nu kan tyckas smalt och svart, mycket val kan sla igenom om 10 ar. (ibid, s 

25 ) Bibliotekariemas svar pa kritiken var, att de inte hade som uppgift att varken stotta 

forlagen eller forfattama. Man hade lamnat sin formyndarattityd och tyckte inte att man 

horde kopa in sadant som ingen ville lasa. Nagra reserveringar pa debutromaner fanns 

det inte, medan det daremot var stor efterfragan pa en roman av Jean M Auel. 

Japsen ville undersoka hur det egentligen forholl sig med folkbibliotekens inkopspoli

tik. Hur stod sig kvalitetskravet kontra inkopen? Undersokningen var begransad till den 

danska bokutgivningen 1989 for vuxna och da sarskilt skonlitteratur. Den omfattade 

vilka titlar som kopts in och i hur manga exemplar. Fem bibliotekarier med stor bok

kunskap och kannedom om bibliotekens bokurvalsprinciper, valde ur Dansk Bogforteg

nelse ut de titlar som de ansag vara de basta (bade danska original och oversatta). Man 

tittade sedan pa den kritik titlama hade fatt dels i dagspress och dels i seddelfortegnel

ser (den danska motsvarigheten till den svenska sambindningslistan). Pa det viset fick 

man fram en A-lista med 102 titlar som alla hade fatt fina recensioner. For att ha nagot 

att jam fora med, valde man art ta med 12 titlar som hade funnits med pa Politikens 

bestsellerlista flest ganger, men som inte fanns med pa A-listan. Dessa bildade en s k B-
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lista. En lista over samtliga utvalda titlar skickades ut till 250 bibliotek, som ombads 

fylla i hur manga exemplar de hade av varje titel. 243 bibliotek svarade och de som inte 

gjorde det var mycket sma bibliotek. 

Biblioteken delades in i fem grupper efter kommunernas invanarantal. Av biblioteken i 

de kommuner med over 30.000 invanare, hade nastan alla kopt in de titlar som fanns 

med pa A-listan. Biblioteken i de minsta kommunema, under 7.000 invanare, hade kopt 

in 43 av dem. B-titlama daremot hade kopts av nastan alla bibliotek. Man tittade ocksa 

pa antal kopta exemplar och fann att biblioteken i de kommuner med mer an 30.000 

invanare hade kopt in flest exemplar/titel av bade A- och B-titlama. Genomgaende sa 

hade de allra fiesta biblioteken kopt flest exemplar av B-titlama, men biblioteken i de 

sma kommunema prioriterade titlama fran B-listan. Det framgick ocksa att ju hogre 

exemplarantal en enskild titel hade, ju fler bibliotek fanns den pa. Diktsamlingama var 

sa gott som obefintliga pa biblioteken i de kommuner med mindre an 15.000 invanare 

och det trots bra recensioner. En popularbok fran B-listan med daliga recensioner hade 

kopts in till lika manga bibliotek som en debutroman fran A-listan. Skillnaden lag i 

antalet exemplar/titel. Medan popularboken kopts in i 445 exemplar, var exemplartalet 

for debutboken inte mer an 272 (ibid, s 73). De smala titlama fanns i huvudsak pa hu

vudbiblioteken, medan de breda titlama var de som nadde ut till filialema. De titlar, 

som karaktariserats som lattlasta i tidningsrecensioner och lektorsutlatanden, koptes det 

mera av an de som blivit bedomda som mer kravande. Att man kopt fler exemplar av 

vissa titlar berodde, enligt biblioteken, pa efterfragan, men dar menar Japsen att biblio

teken har mojlighet att styra efterfragan efter det utbud som finns. 

En kvalitetsindelningen gjordes ocksa av 443 romaner och noveller som ansags vara 

biblioteksrelevant. Dessa valdes ut ur Dansk Bogfortegnelse 1989 och de fanns ocksa 

med i "seddelfortegnelsen". For indelningen anvande man sig i stort sett av Stenbergs 

( 1983) bedomningsschema ( se s 31 ), och statistik fran Inbindingscentralen ( den danska 

motsvarigheten till den svenska sambindningen) anvandes for att se hur titlama hade 

kopts. De titlar som hade det i genomsnitt hogsta exemplarantalet horde till kategorin 

bra och halvbra spanningsbocker. Damast kom bred.a titlar av litterar karaktar och god.a 

underhallningsromaner. Halvdaliga underhallningsbocker och daliga spanningsbocker 

delade nasta plats, som foljdes av de smala titlama av litterar karaktar. Samst gick det 

for de daliga underhallningsromanema (triviallitteraturen). 

Svek da folkbiblioteken enligt Japsen kvaliten till forman for efterfragan? Svaret hon 

ger ar, att biblioteken prioriterade sambandet kvalitet och efterfragan hogre an enbart 

kvalitet och att det gick ut over den smalare kvalitetslitteraturen. Sammanfattningvis 

blev resultatet att ju storre bibliotek, desto fler titelinkop och ju smalare ti tel, desto 
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mindre inkap av de sma biblioteken. Detta medforde i sin tur en brist i tillganglighet 

·· ... fordi bibliotekeme ogsa har en opgave som samfundets kollektive hukommelse.·· 

(ibid, s 114) Hansyn bar inte bara tas till de backer som efterfragas pa kort sikt, anser 

Japsen. Hon havdar ocksa, att i och med att manga lantagare pa forhand inte vet vad de 

viii lana, kan de lata sig paverkas av det utbud som firms pa hyllorna. "Vi plejer at sige 

at en central side af bibliotekets fun kt ion er at give adgang til det ukendte. Derfor er det 

vigtigt, at der er et bredt udbud af titler tilstede pa biblioteket." (ibid, s 85) Bastsaljarna 

salde sig sa att saga sjalva, medan de smalare titlama inte nadde fram till allmanheten. 

"De [biblioteken. var anm] b0r snarere lregge vregt pa at de andre titler, som ikke er sa 

omtalte og derfor mindre kendte, er ti! stede sa folk kan 'st0de pa dem '." (ibid, s 85) 

Bastsaljarbackema gloms snart bort, medan andra titlar kan fa storre efterfragan med 

ti den. 

Undersakningen gav inte nagra bevis for att decentraliseringen skulle ha medfort nagon 

lokal profilering i inkapspolitiken, utan alla kommunerna verkade ha ungefar samma 

smak. Sammanfattningsvis drog Japsen slutsatsen, aven om <let inte fanns nagon tidiga

re undersokning att jam fora med, att efterfragan styrde i hagre grad an tidigare inkapen. 

Hon staller sig fragan vilken inkopspolitik politikema egentligen viii att biblioteken ska 

ha. Hon menar att pg a av de minskade anslagen har biblioteken inget annat val an att 

valja de titlar som efterfragas mest. 

4.4 Bokmarknaden och kulturpolitiken 

Mikael Gunnarsson (1995) behandlar i sin uppsats de mindre forlagens situation. Han 

undersoker bl a litteraturstadets och folkbibliotekens formaga att paverka etableringen 

av nya forlag och darmed indirekt tillgangen av "litterar mangfald och fomyelse" pa 

bokmarknaden. Gunnarsson havdar att folkbibliotekens storlek pa bokinkapen ar " ... en 

betydelsefull ekonomisk faktor for ett litet forlag." (s 18). Darfor tycker han, att de bar 

kopa in backer som kanske inte alltid nar sa manga lantagare. Folkbiblioteken kan ge

nom sina inkapsval motverka den ovriga kommersiella marknaden, aven om Gunnars

son anser att det ar svart att mata vilka effekter folkbibliotekens inkop har pa bokmark

naden. Han menar ocksa att det firms en dalig samstammighet mellan lantagamas 

efterfragan och bibliotekens kulturella uppgift, och han citerar Peter Curman 1 : 

" ... orovackande ofta visade bibliotekarierna en benagenhet att A-klassajust de titlar 

som ar gangbara pa den kommersiella marknaden, medan man forhall sig relativt sval 

infor debutanter, poesi, dramatik och mindre kanda namn." (ibid, s 20) Gunnarsson 

gjorde ocksa en mindre statistisk undersokning, dar han jamforde ett antal forlags ut

givning och andelen litteraturstod i relation till derma. Fordelningen visade, " ... attju 

I Citatet ar, enligt Gunnarsson, hamtat fran Forfattaren, 1987:6, s 15 
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storre utgivning ett forlag har, desto mindre andel litteraturstodda titlar redovisar man." 

(ibid, s 28). Bonniers och Norstedts hade t ex en mycket lag utdelning i forhallande till 

utgivningsstorleken. Gunnarsson anser darmed, att de stora forlagen formodligen inte 

prioriterats. 

Gunnarssons specialarbete gav inga belagg for att varken litteraturstodet eller folkbib

lioteken formadde att paverka etableringen av nya forlag. Detta bl a p g a utvarderings

och matbarhetsproblematik oar det galler litteraturstodet, och for folkbiblioteken; att 

kraven pa urvalsprinciperna ar for motstridiga. Hansyn ska <leis tas till lantagarna, <leis 

till politikernas krav och detta ska da stallas mot kraven pa kvalitet, samtidigt som 

bockerna ska vara ''gangbara pa marknaden". Dessutom maste biblioteken ratta sig ef

ter de ekonomiska forutsattningarna , och slutligen ar ofta de overgripande malsattning

arna for vaga. 

4.5 Om tidningsrecensioner 

I tidskriften Press pa biblioteket (1993 :3, s 10 -21)) presenterar Yngve Lindung under

sokningen Hur den skonlillerdra bokutgivningenfor vu.xna recenseras. Lindung bar 

undersokt hur 1985 ars forstagangsutgivning av skonlitterara hocker for vuxna, bade 

svenska originalverk och oversattningar (totalt 1457), har recenserats i svensk dags

press. Till storstadspressen raknade han 9 tidningar och till landsortspressen 12. 

Han fann att '"Storstadstidningarna liksom landsortstidningarna har recenserat klart 

mindre an halften av de utgivna titlarna, 43 resp 42 procent, och tillsammans 49 pro

cent. ·· (s 10). Orsaken till resultatet var till stor del att enklare, oversatta underhall

ningsromaner, kioskromaner och lyriksamlingar inte blivit recenserade. I forhallande 

till utgivningen fick ca 40 % av romanerna/novellerna och ca 50 % av lyriken recensio

ner i storstadspressen. Genomsnittligt antal recensioner/titel i storstadspressen blev for 

romaner/noveller 4,4 och for lyrik 4,6. 

Av de s k kvalitetsromanerna hade de allra flesta recenserats i storstadspressen 

(omkring 90 % i forhallande till utgivningen). De svenska kvalitetsromanerna fick i 

genomsnitt 6,2 recensioner/titel och var flitigare recenserade an de oversatta bockerna. 

Lindung gjorde bedomningen att sett till mojliga storstadstidningar dar recensioner kan 

forekomma, sa far minst 6 recensioner anses som manga och 1-3 som fa. I sitt under

sokningsmaterial fann han att ca 35 % hade fatt 6 recensioner och fler, medan ca 45 % 

hade fatt 1-3 recensioner. Siffran var dock hogre for de svenska kvalitetsromanerna, 

nastan 70 % av dessa hade fatt minst 6 recensioner. Av de titlar som hade fatt statligt 

utgivningsstod hade ca 60 % minst 6 recensioner och drygt 20 % mellan 1-3. 11 av 318 
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stodda titlar hade inte fatt nagon recension alls. I den kategorin som fatt daligt med 

recensioner lag mestadels oversattningar. 

Nar de gallde de enskilda tidningama stod Sydsvenska Dagbladet for flest recensioner, 

foljt av Svenska Dagbladet och Goteborgs-Posten. Lindung kom ocksa fram till att 

landsortspressen till ca 75 % hade recenserat samma titlar som storstadspressen. Storsta 

samstammigheten radde for kvalitetstitlar och de som erhallit litteraturstod. Den storsta 

skillnaden aterfanns bland lyriktitlar och underhallningsromaner. Han fann ocksa att 

manga av de lyriktitlar som givits ut pa en- eller tvatitelsforlag, inte fick nagon anmalan 

all s. 

Lindung har inte undersokt nagra konsskillnader, men i Forfallaren 1 (1986:4-5, s 29) 

aterges en studie som gjorts av Kristina Berg, forskare vid Hogskolan i Vaxjo. Hon har 

studerat bl a fordelningen av tidningsanmalningama, bade i dagstidningar och tidskrif

ter 1984. 58 % av romaner/noveller av manliga forfattare blev anmalda mot 54 % av 

kvinnomas, och for lyriken gallde att 48 % av de kvinnliga poetema fick anmalningar 

mot 54 % av de manliga. 73 % av anmalningarna i pressen skrevs av man. 

Lindung fortsatter att belysa vilken betydelse kritiken har i relation till bokforsaljningen 

i FDr(t..111uren ( 1995: 1, s 23-25). Bokforsaljningen gallde under perioden 1985-89 och 

undersokningen byggde pa den undersokning, som tidigare gjorts om recensioner i 

storstadspressen. Lindung fann att det fanns tydliga skillnader mellan de titlar som 

blivit recenserade i pressen och de som inte hade blivit det. De titlar som inte blivit 

recenserade dominerade namligen den totala forsaljningen, och i denna grupp fanns en 

stor andel s k underhallningsromaner. En annan skillnad aterfanns nar det gallde lyrik

titlama. Har hade de recenserade titlarna salts battre, men forsaljningsprocenten var 

anda lag sedd till den totala utgivningen. Aven den utgivningsstodda litteraturen hade 

daliga forsaljningssiffror i forhallande till antalet recensioner. De litteraturstodda titlar

na har " ... en betydande plats pa kultursidorna i forhallande till sin andel av utgivningen 

men sjunker kraftigt i forsaljningen ... '' (ibid, s 23). En av orsakerna till detta formodar 

Lindung vara, att det i den kategorin ingick manga lyriktitlar. Lindungs asikt ar att 

skillnaderna mellan antalet recensioner och forsaljningssiffrorna harror fran den klyfta 

som finns mellan den statliga litteraturpolitiken, den offentliga kritiken och den smak 

som finns hos bokkoparna. Han havdar dock att pressens kritikerverksamhet har en 

indirekt betydelse i den mening att den skapar en allman kannedom om forfattare som 

kommer ut med nya hocker. Dagspresskritiken medverkar till att kvalitetsforfattare 

" ... blir synliga och far status i det offentliga livet, de medverkar t ex i debatter, deras 

verk blir upplasta i radio ... " (ibid, s 24 ). Kritikens roll kan vara svar att mata. Anda me-

I Som forfattare star endast uppgivet signaturen M H 
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nar Lindung att kritiken kanske numera har en viktigare roll an tidigare, eftersom den 

synliggor vissa bocker som annars skulle ri skera att forsvinna i bokfloden. 
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5 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit. Ordningsfoljden pa delkapitelen 

ar densamma som for de overgripande problemfonnuleringama, eftersom vi anser att 

pressdebatten kan ses som en inledning till vart eget undersokningsmaterial. Vi forso

ker ocksa att gora relevanta jamforelser med det material , som tidigare redovisats i 

uppsatsen. For att kunna urskilja vad som ar resultatredovisning och vad som ar dis

kussion, har vi valt att samla vara egna tankar under "Egna kommentarer"-rubriker. 

Den refererade debatten kommenteras inte i detta kapitel, utan detta gors forst i den 

generella diskussionen. Avsnitten avslutas med en sammanfattning (forutom det, som 

handlar om pressen). Nar hanvisning gors i fonn av (se s ... ) ar det en hanvisning till en 

sida inom denna uppsats. Om en hanvisning till samma verk och sida upprepas, inom 

samma stycke, ar (se s .. ) bara utsatt forsta gangen. En hanvisning till (s ... ), innebar att 

den sidan finns i det verk som anges. 

5.1 Spridda asikter i pressen 

I det har avsnittet presenteras ett urval artiklar, hamtade fran dagstidningar och tidskrif

ter1. Vi viii med artiklama framst belysa synen pa debutbockemas kvalitet och inrikt

ning, kandisskapets betydelse och vad forlagen anser om bibliotekens inkop. Sist finns 

en del som behandlar relationen bibliotek-lyrik. 

5. 1.1 Debutbockernas kvalitet och inriktn iog 

Maria Bergom-Larsson, doktor i litteraturvetenskap, skriver i sin artikel litteriira debu

tanter hf and onda man ochfeta kvinnor ( 1993-94, s 64-66), att trots att hon tanker sig 

en litterar debutant som ung, sa visar sig dagens debutant, med nagra fa undantag, vara 

lite aldre . Hon tycker inte att det innebar en nackdel , utan tvartom hoppas hon pa " ... en 

fond av varierande erfarenhet." Om Bergom-Larsson hoppas pa mer erfarenheter av 

varierande slag, sa ar forfattaren och kulturskribenten Goran Greiders intryck att 

" ... arbetslivserfarenheten hos den genomsnittlige debutanten har minskat sedan borjan 

av 90-talet. Arbetslosheten bidrar till att gora den yngsta litteraturen egendomligt syss

lolos." (ON, 950527) 

Enligt Goran Greider och Bjorn Gunnarsson (AB, 920813) praglas den nya litteraturen 

av vilsenhet och feghet. De tror inte anledningen till att bockema inte blir lasta ar att 

publiken enbart viii ha underhallningslitteratur eller att den yngre 80-talslitteraturen, 

som ansags som otillganglig och snobbig, skulle ha haft en avskrackande effekt. lnte 

I Tyvarr kan vi inte gora sidhanvisningar till de flesta av tidningsartiklama, eftersom dessa ar hamtade fran 
microfiche, dar detta inte framgar. 
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heller tror de att det beror pa kritikemas negativa installning, bokprisema och bristande 

marknadskontaker. De anser att den unga litteraturen riskerar att bli en angelagenhet 

bara for dem sjalva och kritikema. "Inte ens ovriga bildningseliter, bibliotekarier, 

svensklarare, andra konstnarer, den genuint bokalskande allmanheten, haller idag le

vande vad som utkommer av unga forfattare."(ibid) Som det ar nu, har litteraturen en 

bristande samhallsroll , dar forfattama saknar kunskaper och verklighetsintresse, enligt 

Greider & Gunnarsson. Som en motatgard till detta foreslar skribentema (atminstone 

som ett tankeexperiment) att ett s k "valfardsprogram" for forfattare ska inrattas. De 

blivande forfattama skall sattas i skolan och forkovra sig i olika amnen och pa sa satt fa 

mera kunskap och insikt om <let aktuella samhallet. Greider &Gunnarsson anser att det 

finns manga nya foreteelser i samhallet, t ex olika fordomar som behover beskrivas av 

kritiska och tankande, unga manniskor. De kritiserar aven forlagen som de anser ger ut 

alldeles for manga halvfardiga manus. Deborde i storre utstrackning ta pa sig rollen 

som vagledare at forfattare istallet for att satsa pa "kandiseriet". Dessutom skulle 

Stockholmscentreringen behova brytas. Greider & Gunnarsson efterlyser mer realistiska 

och tillgangliga samhallsskildringar som kan intressera en bred publik, istallet for 

"metafysiska sjalvretlexioner". 

En motreplik till Greider & Gunnarsson finns i AB (920817), dar Cecilia Sjoholm skri

ver att <let forandrade konsumtionsmonstret av litteratur framst beror pa " ... ett forandrat 

politiskt klimat, pa ert utbildningssystem dar kultur har lag prioritet over huvud taget, 

liksom i <let brusande mediasamhallet i stort." Hon tycker inte att det finns nagot 

"litterart etablissemang" som forsvarar en elit, och hon anser att kritikema visst upp

marksammar backer med ett socialt och politiskt innehall. Sjoholm menar att det gar att 

tolka "verkligheten" pa tlera satt och att det maste finnas utrymme for manga olika 

perspektiv. Vidare anser hon art det valfardsprogram, som Greider & Gunnarsson efter

lyser, inte kan ha nagon verklighetsanknytning, och hon kritiserar hart tank.en pa en " ... 

institutionalisering av kritiker, forfattare och forlaggare med monopol pa definitionen 

av verkligheten." (ibid) Det skulle knappast leda till nagot nyskapande, anser Sjoholm, 

utan snarare ha en hammande effekt. 

Greider fortsatter sitt debatterande i en kronika i DN (950527). Han anser att ambitio

nema pa debutantbockema inte ar sa hoga och art en del forfattare inte skriver for att de 

har nagot att beratta, utan for att de vill ha en social roll som just forfattare. I samma 

tidning har Lars Linder intervjuat Svante Weyler, litterar chef pa Norstedts, som menar 

att den skonlitterara debuten omges av en sarskild magi och art uppmarksamhetenjust 

kring den forsta boken kan vara enorm. Forfattaren kanske aldrig kommer att fa samma 

uppmarksamhet igen. Enligt Weyler bedoms en ny forfattare som far debutera, efter sin 

sprakbegavning. Det ska finnas nagot i manuset som gor att <let gar att ana att har ror 
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det sig om en blivande forfattare. Personen ifraga ska ocksa ha nagot angelaget att be

ratta, nagot som kan intressera manga. Att satsa pa en debutant ses som en investering 

for framtiden. Magnus Bergh pa Bonniers sager att anledningen till att debutanterna 

haller sig till vedertagna litterara genrer och ramar, hanger ihop just med att dear debu

tanter. Han menar att "Man maste vara en mycket saker skribent for att ga nya vagar. .. ". 

Det dar banbrytande debutgenombrottet hander ytterst sallan. (Linder, DN 950527) 

Samuelsson & Neuman (SvD 950604) refererar till forfattaren Goran Hagg, som anser 

att det finns for fa goda underhallningsforfattare numera och att det episka har kommit i 

skymundan. Bjorn Linell , forlaggare pa Bonnier Alba, sager att det komrner allt fler 

manus som liknar TV-serier sorn Rederiet och Tre Kronor och att dessa" .. . ger en ytlig 

bild av samtiden, unga manniskors liv, i storstaden."(ibid) I samma artikel diskuteras 

om den talang, som finns hos rnanga unga forfattare, kan ga forlorad, darfor att trenden 

just nu ar att det ska vara " ungt och nojesinriktat" och att det stannar darvid. 

I Ord.fi·onts Mugasin (1995 :7) skriver M Banks att fler rnanus an nagonsin skickas in till 

Sveriges alla bokforlag. Hon har talat med forlaggaren pa Norstedts, sorn konstaterar att 

efter en period da det varit svart att salja debutbocker, sa har det har blivit inne att lasa 

igen. Forfattama har ratt kultstatus och blir uppmarksarnrnade i media. Ett genorngaen

de tema bland debutanter har ett tag varit rornaner som handlar om unga mans sokande 

och som utspelas i storstadsmiljoer, samt kvinnliga forfattare som anvander sig av ett, 

enligt Lars-Erik Sundberg, Norstedts, " ... tufft sprak och en illusionsfri attityd till livet." 

(ibid, s 56-57) Clemens Altgard (1995) menar att manga av de yngre forfattarna, ex

empelvis Alexander Skantze, har ratt for mycket uppmarksamhet i forhallande till vad 

han litterart har presterat. Altgard tycker ocksa att det finns manga bra skildringar av 

unga forfattare som beskriver vardagen och visar pa social medvetenhet, utan att for 

den skull ge avkall pa formens betydelse. Maja Lundgren, Helena Looft och Anna 

Saflund ar forfattare som Altgard anser visar prov pa akthet och god stilistisk formaga i 

sina backer. 

En typ av hocker som vackt uppmarksamhet, ar dens k "skrackellitteraturen", vilken 

innehaller valdsskildringar som vacker skrack- och ackelreaktioner och dar moralen 

stallts at sidan. Att det ofta finns speciella debutgenrar, skriver Sigrid Combi.ichen i ett 

temanummer om nittiotalet i Bonniers Litteriira Magasin (1995:2). Pa 90-talet har det 

varit " ... kvinnlig melankoli , parlorhangen och sonetter." (s 10) I motsats till Banks 

( 1995), patalar Combtichen an 90-talslitteraturen fortfarande handlar mycket om gles

bygden. I samma nummer tar Ingrid Elam upp att de flesta kritikema ar aldre, inskrank

ta och trakiga, och darfor har de unga forfattama inte nagon generationskritiker som 

driver deras sak. Hon vander sig ocksa emot att kritikema hellre beskriver och ger om-
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domen om litteraturen an diskuterar runt den, och hon efterlyser " ... en slags nytandning, 

en nyfikenhet pa det nya och okanda, en vilja att forsta och kommunicera." (ibid, s 14) 

Johan Svedjedal medverkar i samma nummer, och han undrar nar den forsta e-mail

romanen ska dyka upp? Han havdar att ingen litterar skola annu har format sig, men att 

det ocksa innebar en litterar bredd, att forlagen ger ut "lite av varje". 

Att det !etas efter Nagot, en ny Ulf Lundell , nagon som kan representera sin tid, fram

gar ocksa i en serie artiklar i iDAG. Artikelforfattaren Jonas Thente fastslar att hittills 

har ett genomgaende tema bland 90-talets debutanter varit utanforskap, avsky och for

tvivlan in for foraldrar (iDAG, 941027). Nagon ny Generationsforfattare har dock annu 

inte dykt upp, utan det som ga11er i genrevag ar: 

"Romaner skrivna pajournalistprosa; korta, enk/a meningar, dag.~farsk slangig slang 
och korta, fragmentariska stycken (en stor def av 90-talets dehutanter i:ir journalist er). 
Romaner som niijer sig med all avbilda tider och seder, snarare an all tolka dem." 
(ibid) 

Detta anser Thente vara foljden av den alltfor komplicerade 80-talslitteraturen. Han 

efterlyser bocker som kan tolka det som hander i samhallet lite mer eftertanksamt, och i 

motsats till Svedjedal kritiserar han att det saknas en medveten linje i forlagens utgiv

ningspolitik . Johan Dahlback fortsatter artikelserien, och han framhaver de kvinnliga 

debutantema som de, som har framtiden for sig (iDAG, 941030). Tyvarr har de tvingats 

att mer eller mindre begransa sig, och deras bocker har nastan blivit som en slags ung

domsromaner. eftersom det inte ar "inne" att skriva svart. Det ska istallet vara "hafti1:,>t 

och frackt " med en del konsord och forfattama ska heist vara mediemassigt anpassade. 

Och debatten fortsatter darmed om kvaliten pa debutantbockema och vilka litterara 

riktningar som 90-talet kommer att domineras av, och som Ruth Hallden uttrycker det i 

DN (891220): "Den stora skillnaden mellan gamma! och ny litteratur ar den att det nya 

annu inte har sovrats. Av det gamla ar bara det basta kvar. For varje stor diktare vi kan

ner har det funnits, tusen sma." 

5.1.2 Skonlitterara "kandisar" 

Ett omrade som manga av debattorema uppeha11er sig vid ar kandisen som forfattare. 

Margareta Zetterstrom orsakar med sin artikel Kandisen var nyaforfattartyp (SvD, 

920408, s 16) en del upprorda kanslor. Hon menar att det har uppstatt en alldeles ny typ 

av forfattare. Denne ar en "kandis" som inom ett helt annat omrade redan har bekraftat 

sin "massmediala attraktionskraft". De bocker som dessa kandisar ger ut " ... saljer pa 

forfattamas kandisskap och behover darfor inte genomga forlagens sedvanliga kvali

tetskontroll, det litterara sall som annars sags skilja agnama fran vetet. Ja, i vissa fall 
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blir sadana kandisar antagna for publicering innan de ens ar skrivna." (ibid) Hon anser 

an det idag inte ar den forfattare som skapar den basta litteraturen, som ar den mest 

framgangsrike, utan " ... den som gor sig bast i TV, pa bokmassor och cocktailpar

tyn."( ibid) Nar hon tar upp detta kommer hon in pa de nya debutantemas upptradande, 

och hon menar att de gor vad som heist for att synas. Hon exemplifierar med fem av 90-

talets unga kvinnliga debutanter som hon menar ar synnerligen massmedialt medvetna 

och har forstatt att det galler att vacka uppseende. Detta innefattar bl a ett fascinerande 

och tilltalande yttre, att visa sig i krogsvangen och att ' ' ... signalera sexuell aventyrslus

ta." Zetterstrom fragar sig emellertid om denna " ... karriarism, stravan efter pengar, ara 

och en plats i Ascbergs TV-soffa racker som drivkraft for det litterara skapandet. '. 

(ibid) 

Asa Moberg, journalist och forfattare, ger Zetterstrom svar pa ta!. (AB, 920428) Hon ar 

mycket kritisk till , som hon ser det, Zetterstroms pahopp pa de unga kvinnliga forfat

tama, och hon menar att det ar just for att dear kvinnor som de drabbas. For en man ar 

det bra att synas, medan "Kvinnors synlighet ar ofrivillig, de valjer den inte utan tvingas 

in i den om de ska kunna acceptera nagon som heist form av framgang." (ibid) Moberg 

drar slutsatsen att Zetterstroms artikel ger uttryck for det som oftare drabbar kvinnliga 

an manliga forfattare: "Ar du kand innan din bok blir publicerad bevisar det att boken 

ar av sekunda kvalitet och bara ges ut for art den ar skriven av en kandis. Blir du kand 

efter publiceringen bevisar det att du ar en undennalig forfattare, en ytlig typ som bara 

skriver hocker for art fa sitta i Aschbergs TV-soffa." (ibid) 

Inte heller Andreas Bjorsten kan se nagot negativt i att nagra forfattare blir kandisar 

genom att de medverkar i massmedia (SvD, 920424 ). Han tycker inte att det ar ratt att 

ge sig pa de yngre forfattama for att de viii synas och danned na ut med det de skri

ver. Vad han daremot anser vara ett problem, ar att de alltfor sallan framtrader i sam

manhang som har med deras lirteratur att gora. Han menar att det finns alldeles for fa 

till fallen till en " ... serios exponering i vara viktigaste massmedia (radio och TV, fram

forallt)" och att de unga forfattama darfor inte far den uppmarksamhet som de kan vara 

varda. 

Zetterstrom bemoter kritiken (SvD, 920510) med att det inte ar hennes avsikt att per

son Ii gen angripa dessa synliga forfattare. Hennes onskan ar istallet att diskutera forla

gens utgivningspolitik, och hon undrar " ... hur manga lovande manuskript av okanda, 

kanske forsagda och channlosa, icke mediaanpassade forfattare in spe som idag refuse

ras av forlagen ... hur manga presumtiva proletarforfattare som aldrig nagonsin kommer 

till skott i det litteraturklimat som nu rader. '· 
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Margareta Zetterstrom ar emellertid inte ensam om sina asikter. Crister Enander (1989) 

drar, efter ett antal intervjuer med "bade sma och stora potentater" inom den htterara 

varlden, slutsatsen att det varken ar kritiker eller litterara tidskrifter som langre avgor 

vad som ar vart uppmarksamhet. Istallet ar det " ... de glattiga magasinen, kvallstidning

amas sondagsbilagor och teve som tagit over rollen som den litterara marknadens vat

tendelare." (ibid, s 29) Enander forundras over att den mest uppmarksammade av da

gens debutanter oftast ges ut av Bonniers, och annu konstigare finner han det att det 

nastan alltid ar en yngre tjej . Mats Gellerfelt, kritiker pa SvD, sager i en intervju att 

idealdebutanten idag ar den, som gor sig bra i massmedia. Han tar en av dagens yngre 

forfattare som exempel: "Hon ar ung. Hon ar sot, arbetar som copywriter pa nagon re

klambyra och har en snygg hack." (ibid, s 32) Enander forfaras over tanken pa att "En 

ung tjej med lacker hack och manus pa fickan har ofanthgt storre chanser att bli en 

lyckad forfattare an en ful tant med ett ofantligt mycket battre manus." ( ibid, s 29) 

Camilla Nagler pa Wahlstrom & Widstrands forlag medger att misstanken om att forla

gen har en viss bojelse for att valja personer med mediatycke stammer. (Linder, DN, 

950527) Hon sager att nya hocker numera uppmarksammas pa manga olika hall, inte 

minst debutbockema, och da " ... gor sigju utatriktade mediefigurer battre an den dar 

klassiska, blyga och okanda debutanten .·' Hon ser inte detta som nagot problem, efter

som " ... den ena sortens debutant utesluter ju inte den andra, som oftast far vara ifred for 

joumalister." Magnus Bergh, pa Bonniers forlag, menar tvartemot att ryktet om att for

lagen skulle snegla mot mediema ar overdrivet. Pa hans forlag ar det inte detta som styr 

vilka debutanter som ges ut, utan framst de litterara kriteriema. Svante Weyler, htterar 

chef pa Norstedts forlag, menar att det ibland kan hjalpa att vara kandis, men att forfat

taren definitivt inte har nagon hjalp av " ... framtida pratshower" nar han sitter och skri

ver. Weyler menar att det ar sallan som en debutbok ar bra, men att det galler att ha 

talamod att vanta ut det som ar riktigt bra och det kan ta ett antal romaner. 

5.1.3 Bibliotekens in kop 

Marianne Steinsaphir ( 1996) skriver i en artikel att bibliotekens minskade bokanslag 

under senare ar leder till farre bokexemplar, men nagorlunda bibehallen titelbredd i de 

storre bibliotekssystemen. Pa mindre orter daremot, ar det titelbredden som far stryka 

pa foten. Hon tror att tendensen att enbart titta pa utlaningssiffroma, inte minst fran 

politiskt hall, driver " ... biblioteken att styra inkopen fran kvalitetsbedomning till kvanti

tetsbedomning." Hennes tanke ar ocksa att den nya inforrnationsteknologin kan tankas 

breda ut sig pa bekostnad av bokbestandet. 
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Steinsaphir har intervjuat personer fran ett par forlag for att fa deras asikter om biblio

tekens inkop. Kjell Peterson pa Atlantis konstaterar en nedatgaende forsaljning till bib

lioteken under 80- och 90-talen, och han ser tva tendenser; den ena ar den folkbildande 

och den andra att man koper in vad folk vill ha. Dag Hemreid pa Alfabeta menar att 

forsaljningen av vuxenlitteratur till biblioteken ar mycket lag. Detar endast det lattill

gangliga av valkanda forfattare som saljer. Bak.halls forlag har ocksa haft en nedatga

ende kurva i biblioteksforsaljningen sedan 90-talets borjan, enligt Orjan Gerhardsson, 

och man avsatter aldrig nagot i kalkylema for biblioteken. Ocksa Ulf Lindgren pa Natur 

& Kultur konstaterar en markbar forsamring under en ganska Jang period. Han tror att 

biblioteken nu koper mer "sakra kort" och att den smala litteraturen valjs bort, vilket 

skadar det samlade bokbestandet. Lindgrens asikt ar att biblioteken ska ha den exklusi

va litteraturen, storsaljama sprids anda. Att biblioteken har anpassat sig till en mer 

kommersiell och lattsam inriktning haller Bernt Meissner pa Bonniers med om, men 

daremot ar deras biblioteksforsaljning pa en stadig niva sedan 1990. Biblioteken koper 

Jagprisbocker och pocket i stor grad. Han tycker ocksa att biblioteken koper bra av de 

nya unga svenska forfattama. Detta ar inte en uppfattning som Hans-Erik Arleskar pa 

Tidens forlag delar. Han menar att biblioteken fortfarande koper de sjalvklara namnen, 

men att en svensk roman av god kvalitet, som forr saldes i 600-700 exemplar, nu ar 

nere i 200 exemplar om den fatt ett bra utlatande i sambindningen. Han ser en okad 

forsiktighet nar det galler inkop av litteratur av inte riktigt stora namn, och sarskilt av

vaktande ar biblioteken mot den unga svenska skonlitteraturen, vilken han absolut anser 

bor lanseras pa biblioteken. Gedins forlags forsaljning till biblioteken var betydligt 

samre 1995 an 1994, men nagot som saljer riktigt bra till biblioteken ar relationsroma

ner, medan lyriken saljer mycket daligt. Det ar endast de lyriker som ar bra pa att lasa 

for publik som saljer, sager han. 

5.1.4 Lyrik pa biblioteket 

I flera av de undersokningar som vi har redovisat, framkommer det att lyriken kops 

valdigt daligt av biblioteken. En forklaring till detta kan vara att det finns ett litet in

tresse fran Jantagamas sida for lyrik, vilket redovisas i rapporten Att vidga deltagandet i 

kulrur/ivet ( 1991 )(se s 10). Att hitta litteratur just om relationen bibliotek-lyrik har inte 

varit latt, men har foljer nagra inlagg dels om varfor poesin har svart att na fram och 

dels vad som skulle kunna goras for att underlatta detta. 

John Swedenmark (1993 ), doktorand i all man sprakvetenskap, skriver att den all manna 

asikten om poesi ar att den kraver tolkning och att det forutsatts att det ska finnas ett 

dolt budskap i "texten". Den som lyckas finna detta budskap anses som duktig. "Jag 

tror att diktema vander sig till alla, men ett djupt missforstand star i vagen: den fixa 
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iden att man skall tolka."(ibid, s 265) Den har myten om tolkningens nodvandighet me

nar han delar in lasarna i tva grupper; de som forstar och de som inte gor det. "Men 

dikten ar allmannelig, om an inte allmant spridd." (ibid, s 266) Darfor fortjanar den 

svenska samtidspoesin att na ut till betydligt fler an vad som nu ar fallet. "Poesins for

maga att fungera som brygga mellan spraket och det osprakliga gor den ocksa Iamplig 

som samtidsvittne." (ibid, s 276 f) 

Pa samma linje ar Andreas Bjorsten (1992), redaktor for Den blinde Argus, som anser 

att biblioteken borde " ... ha en mycket stor roll att spela vad galler att hjalpa lasarna 

hitta fram till den unga svenska litteraturen, speciellt poesin.". Han menar att den 

svenska poesin har svart att na sin publik bl a p g a konkurrens fran andra medier och 

att diktsamlingar oftast inte ar speciellt billiga att inhandla. I det sammanhanget tycker 

Bjorsten att biblioteken bor ge de lyrikintresserade " ... en mojlighet till overblick, sa att 

de kan folja med i det kvalificerade utbud som trots allt finns." (ibid, s 48) Som ett mi

nimikrav staller han att biblioteken atminstone skall kunna erbjuda ett exemplar av 

nyutgivna diktsamlingar av debutanter. Han gor aven den reflektionen att bibliotekens 

sarnlingar i huvudsak utgors av bocker fran "de goda aren" pa 50-, 60- och 70-talen och 

att det finns betydligt mindre representerat fran 80- och 90-talen. Bjorsten viii darfor att 

biblioteken i storre utstrackning skyltar med de bocker som ar skrivna av unga och lite 

"'udda" forfattare . Han tror att det svara med lyriken inte ar att forsta den, utan att lasar

na ska hitta den. For att avhjalpa denna brist onskar Bjorsten att bibliotekarierna haller 

sig a jour med den unga lyriken genom art lasa de tidskrifter som finns pa omradet. 

En annan asikt har sambindningslektoren Erik Ostling (1987): "Ah, dessa horder av 

pretentiosa poeter med sina trakiga och talanglosa dikter som de vill pracka pa alla 

stackars bibliotek och dess Jantagare bara darfor att det ar fint med " lyrik" .. . ". Den 

motsatta uppfattningen framkommer i en artikel av Wright & Asser (1995). Artikelfor

fattarna anser att den moderna poesin fortjanar att na ut till alla och att biblioteket dar 

har en roll att fylla. Artikeln handlar om Berkshire County Library i England. Detta 

bibliotek bestamde sig for att anordna lyrikbokveckor och tva poesifestivaler. Visst 

inser Wright (bibliotekarie) och Asser (chef for fritids- och konstverksamheten i kom

munen) att i dessa ekonomiska atstramningstider, kan det kanske anses som en lyx att 

satsa pa lyrik, snarare an som en nodvandighet? Detta sarskilt da det ar svart att bevisa i 

matbara termer att den som skriver eller laser poesi far en forandrad livskvalitet. Forfat

tarna papekar att hittills har bibliotekariema framst varit sysselsatta med att forvarva 

och katalogisera medier framfor att tolka och fora fram bockernas innehall. Asser & 

Wright tror att bibliotekarierna nu ar pa vag att omandra sin roll. Denna process borjade 

med att Berkshire County Library fick kritik av nagra lokala poeter, som ansag att bib

I iotekarierna hade forsummat sitt ansvar gentemot lyriken. Detta ansags vara allvarligt 
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eftersom " ... poetry had the power to change people 's lives." (ibid, s 130) Nagra av ska

len till att poesin far anses som viktig, anges vara att den speglar dagens liv och belyser 

humanistiska tankar och kanslor. Att sjalv skriva poesi ger mojlighet att hitta sina rot

ter, att upptacka andra manniskor och det uppmuntrar ocksa fantasin och experiment

lustan. Poesi har formaga att aktivera hela den "emotionella sidan", enligt Wright & 

Asser. 

Forfattarna anser att poesin inte skall vara forbehallen en viss elit, utan vara tillganglig 

for alla, oavsett bakgrund och samhallstillhorighet. Signifikant for poesin ar att den 

oftare tilltalar barn. Tyvarr forsvinner mestadels denna " forstaelse" pa vagen, for hur 

manga vuxna tycker att det ar spannande att lasa eller att lyssna pa lyrik? Kanske en av 

orsakerna till motstandet mot lyrik ar att manga har blivit avskrackta redan i skolan, dar 

det mest handlade om att rakna versfotter istallet for att fantisera fritt over texterna. 

Wright & Asser anser att bibliotekarien och lararen har samma uppgift - namligen att 

sjalva besitta en entusiasm som de kan fora vidare. " It should not be secondhand and 

tired; it should be vital and from the heart." (ibid, s 131 ). 

Hur ska man da bara sig at for att gora lyriken relevant i manniskors !iv? Ja, det racker 

inte med en attityd som: "There is the poetry section; see what you can find ... " (ibid, s 

131 ). Det kravs nagon form av aktiv insats. Artikelforfattarna refererar till poeten Basil 

Bunting, som menar att poesin kan verka dod sa lange som ingen rost ger liv at den. 

Wright & Asser upptackte att bestandet och kunskaperna nar de gallde den aldre poesin 

var bra; de moderna klassikerna fanns val representerade. Nar det gallde den yngre lit

teraturen var laget dock samre och darfor anordnades moten, dar man bl a friskade upp 

sina kunskaper genom att ga igenom en del periodica dar mycket ny poesi publiceras. I 

samband med detta arbete foddes ocksa tanken pa att anordna poesifestivalerna "Royal 

Berkshire Poetry Festivals". Det fanns tva viktiga kriterier for festivalernas genomfo

rande, <leis att de skulle vara sa lokalt forankrade som mojligt och <leis att de skulle 

grunda sig pa lokalt skrivande. Mestadels medverkade lokala poeter som Histe sina egna 

verk och oftast kravde de inte speciellt hoga arvoden, varfor kostnaderna for arrange

mangen inte blev sarskilt hoga. 

I samband med festivalen anordnades ocksa en poesitavling for de lokala skolorna, och 

de basta bidragen publicerades i en samlingsvolym. Med barnen kom foraldrarna, som 

da ocksa drogs med, trots att "They were not literary people at all..."(ibid, s 132). Den 

forsta bokveckan ledde till 8 ars pafoljande aktiviteter, som innefattade upplasningar 

och skrivtavlingar, dar bade barn och vuxna deltog. Tre antologier publicerades, dar de 

vuxna bidrog med 50 % av innehallet. Darmed hade publiken sjalva blivit poeter och 

forfattarna nastan ropar: "So bring poets into your communities. Present your local po-
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ets, and publish local poetry." (s 132) Detar dar som forandringama kan borja, nar la

sarna sjalva blir delaktiga ... 

5.2 Kort presentation av rorfattarna och deras hocker 

Uppgifterna om forfattama ar hamtade ifran bl a Btj:s sambindningslistor, SvB, tid

nings- och tidskriftsrecensioner, baksidestexten pa respektive forfattares bok. Uppgif

terna om bockernas innehall kommer enbart fran Btj :s sambindningshaften, vilkas re

spektive nummer anges inom parentes, jarnte numret pa sjalva anmalningen och 

namnet pa den sambindningslektor som har gjort den. 

Adler, Peter: F. 1946 och bor pa landsbygden i Halland. Dar ar han sysselsatt dels med 

att trana hastar och dels med sitt arbete som copywriter inom reklambranschen. Tidiga

re har han varit verksam som kulturjournalist och utrikeskorrespondent och han har 

ocksa givit ut en rad faktabocker, flera av dem med hastar som amne. Debutromanen 

heter Gu/gen, g igan och tiirningarna (Wiken). Storre delen av boken bestar av att den 

franske prasten och poeten Fran9ois Villons berattar om sitt eget liv. Detta gor han fran 

en fangelsecell, dar han sitter och vantar pa att bli hangd. (Forsberg, 93: I 4, 169-170) 

Afzelius, Bjorn: F. 1947, ar en valkand sangare, latskrivare och gitarrist. 1970 borjade 

han att spela med Mikael Wiehe, ett samarbete som sedan blev Hoola Bandoola band. 

En gang i Havanna (B.Wahlstroms) heter debutboken och det ar en aventyrs- och kar

leksroman. Huvudpersonen, den svenske rockartisten Johnny, besoker Kuba och blir 

kar i en kubanska, men komplikationer uppstar och de ska fly tillsammans i en bat. 

(Hansen, 93 :2 1, 139) 

Andersson, Erik: F. 1962, bor i Goteborg. Han har oversatt en rad irlandare till svenska. 

Attlingen fran Mecklenburg (Bonnier Alba) ar hans debutbok och den bestar av sex 

historiska berattelser. Livet pa Marstrand och fardsattens for- och nackdelar, ar ett par 

av historiernas teman. (Linderoth, 93:22, 166-167) 

Arlert, Jonas: F. 1968. Ar uppvaxt i Stockholm. Har studerat pa Musikhogskolan och 

aven bott en period i Kopenhamn. Ar tidigare publicerad i Grupp -91 . Han har skrivit 

diktboken Fasten (Bonniers) som innehaller korta, koncentrerade dikter dar jaget i 

dikterna " lever utanforstallt" och darfor letar efter sin identitet . En del av boken hand

lar ocksa om ett karlekspar. (Melin, 93 : I 1, 178) 

Bergergard, Jonas: F. 1966 i Varmland, men ar numera bosatt i Goteborg, dar han arbe

tar pa en pastorsexpedition. Bakvdnt viider och elva drommar (Heidrun) heter debut

romanen. Den forsta delen handlar om Karin, som lever pa institution sedan hon blev 
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tappad i golvet som liten och det ar Karin sjalv som berattar - pa varmlandsk dialekt -

om sina vardagliga erfarenheter. Bokens andra de! bestar av ''elva prosalyriska skisser 

eller drommar". (Sall, 93:17, 155) 

Burman, Carina: F. 1960 i Ostergotland. 1979 borjade hon vid Uppsala universitet. Dis

puterade 1988 pa en avhandling om Johan Henrik Kellgren som valtalare och borjade 

samma ar att undervisa i litteraturvetenskap vid universitetet. Romanen, som hon debu

terar med, heter Min salig bror Jean Hendrich (Bonniers) och den skildrar Johan Hen

rik Kellgrens liv ur alskarinnans och broders perspektiv. Till grund for romanen Jigger 

deras respektive nedtecknande minnen av Kellgren. (Weidung, 93 : 18, 152-153) 

Borjesson. Marianne: F. 1932, ar uppvuxen i ett brukssamhalle utanfor Goteborg, men 

ar sedan lange bosatt i Stockholm. Hon ar utbildad larare i svenska och historia, men 

har sedan 1960 arbetat som fackboksredaktor. Mormors dagbok under Hannes.fvrsta 

Ire ar (Raben&Sjogren) heter debutboken och det ar vad det later som: En dagbok, dar 

barnbamets utveckling beskrivs tillsammans med roliga episoder. (Holst Nihlen, 93 :20, 

110-11 I ) 

Borjesson, Sten: F. 1915 i Stockholm och fortfarande bosatt dar. Ar f d marknadseko

nom och har varit verksam inom affarsvarlden den storsta delen av sitt yrkesverksamma 

!iv. Han har tidigare medverkat i bocker, personaltidningar och hembygdsblad. Innan 

pensioneringen arbetade han ett tag som taxichauffor och det ar ocksa en taxichauffor 

som ar huvudpersonen i hans debutroman Taxi 1399 (Borjesten). Denne rakar i hander

na pa ett knarkhandlargang och en rad forvecklingar uppstar.(Sall, 93 :06, 117) 

Crona. Asa: F. 1966. Bor i Stockholm. Har tidigare givit ut en debattbok om skonhetsi

deal, Bakvm spegeln, och forelast om anorexia nervosa i skolor, pa bibliotek och kvin

noforeningar. Gatt joumalisthogskolan och ger ut en egen tidning. Den skonlitterara 

debuten Vasterbrogatan 7 (Prisma) handlar om en lagenhet. Till denna flyttar ett aka

demikerpar i 30-arsaldem. Tyvarr blir inte dromlagenheten vad de forvantat sig, istallet 

forstors deras tillvaro av en standigt klagande granne. (Kolbe, 93 : 10, 138-139) 

Cullemark, Gunilla: F. 1960. Frilansar, skriver nove11er och artiklar bl a i fackforening

spress. Har aven skrivit pjaser for lokala teatergrupper. Romanen Luskokarungen 

(Hanveden) skildrar ett barns forhallande - l 0-arige Stig som har en alkoliserad far och 

en mor som tvattar at de rika for att kunna forsorja familjen. Det hela utspelar sig utan

for Stockholm under ett ar (formodligen i slutet av 20-talet, enligt lektoren). Huvudper

sonens mal ar att arbeta och spara ihop till en leksaksangmaskin, som kostar 2,60 kr. 

(Rask, 93 : 10, 140-141 ) 
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Dahlen, Kerstin: F. 1944. Sedan 70-talet har hon arbetat med kurser och foredrag om 

Skagenmalama. Detar ocksa deras !iv och leveme som utgor grunden i hennes dikt

samling Bia som miinniskors liinglan (Warne). (Economou, 93:23, 216) 

Ekstrom, Johanna: F. 1970. Hon har vuxit upp och bor i Stockholm. Skriver, malar och 

sysslar med teater. Tidigare publicerad bl a i Grupp 90 och BLM dar hon aven medver

kar som Iitteraturrecensent. Hennes diktsamling Skiffer (A.Bonnier) ar indelad i fem 

avsnitt. Enligt lektoren uppmanas lasaren att " .. .leta bland bergets tunna lager och folja 

samlingens struktur vid lasningen genom att kanna sig in i spraket." (Lantz, 93:02, 196) 

Eriksson, Gerd: F. 1927, bor i Vasterbotten. Har skrivit en diktsamling med namnet 

Kiir/ekslangtan och nya trampsulor (Artemis). Diktema handlar om en kvinnas liv. I 

ungdomen drivs hon in i ett aktenskap med en man som hon inte alskar. Nar han dor, 

bl ir saknaden emellertid mycket stor. (Erlandsson, 93: 19, 178) 

Eriksson, Kjell : Ar fodd 1953 och bor i Uppsala. Efter mer an 20 ars erfarenhet av trad

gardsarbete och byggnadsarbetsplatser, ar han idag egen tradgardsmastare. Han har se

dan unga ar arbetat politiskt och fackligt, och aven varit aktiv inom Lantarbetarforbun

det bade lokalt och centralt. Han har tidigare publicerat noveller, reportage och kroni

kor. Debutromanen Knappgoken (Lindelows) handlar om en man som jobbar med 

tradgardsanlaggning. Han ar gammal vansteraktivist , men nu tycker han att ingen langre 

bryr over hur det ser ut i varlden. Arbetsplatsen och jobbarkompisar skildras och ocksa 

en karlekshistoria. (Lundstedt, 93:21 , 157) 

Erixell , Leif: F. 1954. Silverpalatsel (Prometheus) heter debutromanen och den handlar 

om en tonaring under 1970-talet i Stockholm. Detar hans erfarenheter av skola, arbets- · 

liv och kvinnor, som boken handlar om. Dessa erfarenheter leder sa smaningom till ett 

"politiskt/samhallskritiskt uppvaknande". (Lytsy, 93 : 15, 122) 

Fagerstrom, Lena: F. 1946, ar uppvuxen i Stockholm. Fil kand-examen. Gatt pa 

Scenskolan och startat en teatergrupp. Arbetat som skadespelare i Hamosand, men aven 

bott i England. Hon oversatter engelsk skonlitteratur och dramatik till svenska. Hennes 

bok Om Gud viii och rompan haller (Stenstrom) har delvis en sjalvbiografisk bakgrund 

och utspelar sig bl a pa den engelska landsbygden. Den handlar om en radikal kvinna 

som blir en"gospelsjungande trebamsmor". (Hamori, 93:08, 123-124) 

Fridell-Holmsten, Daniel : F. 1967. Tidigare bl a gjort rockvideos. Skrivit manus och 

regisserat filmen "Sokama". Romanen Sokarna (Sellin & Partner) handlar om ett gang 
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tonaringar i Stockholm. Deras tillvaro bestar av droger, vald, rasism och kriminalitet. 

Boken ar baserad pa manuset till filmen med samma namn. (Lindroth, 93: 13 , 172) 

Fridh. Magnus: F. 1970 i Karlshamn. Studerar litteraturvetenskap vid Lunds universi

tet. Tidigare har han blivit publicerad i lyrikmagasin och antologin Den lyriska kalen

dern. Detar ocksa en samling dikter, Ljus (Megafon), som han debuterar med. Diktema 

handlar om ljus och trad. (Mangs, 93: 16, 148) 

Furugarde, Mikael : F. 1968, bosatt i Uppsala. Han har haft sporadiska arbeten bl a som 

barpianist och deltagit i diverse musikprojekt . Studerar estetik. Hans forebilder ar bl a 

Alberto Moravia och Franz Kafka. Upptakten till hans bok Den ensamme dlskaren 

(Norstedt) kom till under en resa till Paris och handlingen utspelar sig under en som

mannanad. Den manlige huvudpersonen soker efter meningen med livet och stjal en bil 

dar han hittar en bok med just titeln "Den ensamme alskaren" . (Hansen, 93 :02, 164-

165) 

Giertz, Caroline: F. 1958. Spelat synt i rockband, haft butik, arbetat pa krogen och 

skivbolag. Verksam bl a som journalist pa Vecko-Revyn. Som forfattarforebild har hon 

bl a Fay Weldon. Debutboken Star (Norstedt) beskrivs som en "askungesaga" dar en 

ful. foraldralos flicka blir sangerska och gifter sig med en rockstjama. Handlingen ut

spelar sig i Sverige, Grekland och London. (Lytsy, 93 :06, 121 ) 

Gidlund. Christer: F. 1943, har 25 ar i forlagsbranschen bakom sig. Han ar forlaggare pa 

Gidlunds forlag. Debutboken heter Trasten i trasten (A.Bonnier) och ar en diktsamling. 

Alla diktema har naturen som motiv; faglar, tract, alven och hi mien. (Hedin, 93: 15, 177) 

Hansson, Riber: F. 1939. Hansson ar tecknare och karikatyrist pa Svenska Dagbladet. 

Hans specialitet ar politiska nyckelfigurer. I debutboken Ostan om Bildt, vdslan om 

Jeltsin (SvD) later han teckningama foljas av text. Det ar politisk satir och karikatyr i 

form av en saga. (Rudberg, 93 :22, 182) 

Hellgren, Birgitta: F. 1943. Forfattaren har forskat i den egna slaktens historia och Bara 

till /ans (Gidlund) ar en historisk roman i form av just en slaktkronika som utspelar sig 

under 1800-talets forsta del. Bl a skildras utvecklingen inom den svenska skolan och 

boken tar ocksa upp de klass- och konsskillnader som fanns pa den tiden. (Ahlberg, 

93:06, 125) 

Henriksson, Rune: Forfattaren var fodd 1927, men boken gavs ut postumt. Diktsam

lingen Osakrat ord (KM-forlaget) skildrar vardagen, med den oarlighet som kan finnas 
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manniskor emellan, samt relationen till Gud. Temat i boken ar,enligt lektoren, akthet 

och arlighet. (Steen, 93 :13, 210) 

Hjalmarsson: Karl-Axel: F. 1951 , debuterar med spionthrillem Kamrat forrtidare 

(Haggen). Den handlar om en svensk forskare, som har gjort en revolutionerande upp

tackt. Han har lyckats losa jordens energiforsorjningsproblem och uppfinningen far 

absolut inte hamna i oratta hander. Han bevakas hart av ryska KGB, amerikanska CIA 

och svenska SAPO. En tuff kvinnlig agent finns ocksa bland personema. (Eriksson, 

93 :17, 189) 

Janouch, Katerina: F. 1964. Bor i Stockholm, men kommer ursprunglingen fran Prag. 

Har last litteratur och konstvetenskap. Hon har arbetat pa bokforlag och ar nu verksam 

som journalist pa olika tidningar, bl a Vecko-Revyn, dar hon har en radgivningsspalt 

om sex & karlek. Debutboken Vara !>par (Wahlstrom&Widstrand) kretsar kring tva 

kvinnor; en frustrerad mor och en kritisk dotter. Skildringen innehaller bl a valdtakt, 

kidnappning, mord, lesbianism, uteliv osv. (Lytsy, 93 :11 , 157) 

Jonasson, Goran S: F. 1941 i Falkenberg. Han har haft en mangd olika arbeten, bl a har 

han jobbat i skogen, pa fabrik, restaurang samt pa honseri. Han har aven haft skadespe

larplaner och gjort scenframtradanden i radio- och TV, med egen sang och musik. Ta

tuerad mane (Pontes) ar hans debutroman. I denna aterges forfattarens eget femtiotal i 

en liten stad. Detar raggare, knuttar, spattor och andra stamgaster pa Veras cafe, som 

skildras. (Renerius, 93 : 19, 158) 

Jonsson, Mona: F. 1954. Diktsamlingen heter Om hander tar mig (Artemis) och den 

beskriver ensamheten i en relation. Forhallandet slutar med skilsmassa och det ar det 

ofrankomliga uppbrottet som ar det huvudsakliga amnet. (Melin, 93:24, 209) 

Karlen, Gunnel: F. 1948 och uppvuxen i Hagersten. Hon ar fit kand med psykologi som 

huvudamne och hon arbetar som larare. Boken brinner (Arnfora) heter hennes diktde

but, och den ar indelad i tre delar. Naturlyriken praglar den forsta delen, den andra be

skriver en svensk tagresa och den tredje ar dikter om en Pragresa. (Norrmo, 93 :07, 135) 

Kieri, Katarina: F. 1965, bosatt i Lulea. Trots skrivandet arbetar hon 75 % som fri

tidspedagog. Medverkat i lokalradion och gjort programmet "Sommar" i riksradion. 

Agnar sig ocksa at upplasningar av sina dikter. Slutet stillskap (Norstedt) ar en dikt

samling, dar mer abstrakta begrepp som kvallar, minnen, storrnar och morker blir per

sonifierade och darrned forenade med manniskans konkreta vardag. (Pettersson, 93:01 , 

208) 

52 



Kulla, Elise: F. 1930. Utvandrade fran Oravais i Finland och har sedan 1955 varit bosatt 

i Ludvika. Hon har arbetat Htnge inom verkstadsindustrin. Hon ar kulturellt aktiv och 

hennes namn ar bundet till ett bokcafe i Ludvika. Tidigare har hon publicerat dikter i 

tidningar och skrivarklubbars antologier. 1 debutsamlingen Tri.Jdar over val/en 

(EDICOM Publikationer), skildrar forfattaren det harda arbetet och vardagsproblem, 

men ocksa gladjen over livets skiftningar. (Kjellgren, 93: 19, 179) 

Lagstrom, Gosta: F. 1947, bor i Vikbacken i Jamtland. Han arbetar som tradgardsmasta

re, men har ett journalistiskt forflutet. Debutboken Fenrisulven (Poseidon) handlar om 

andra varldskriget. Huvudpersonema ar en tysk jude, en tysk officer, en kvinnlig med

lem av den norska motstandsrorelsen och en grupp svenskar som genomfor sabotage 

mot tyska intressen i Sverige. Dessa personers oden vavs samman. (Weidung, 93 :22, 

187) 

Larsson, Maud: F. 1929 och kommer fran Alvsbyn i Norrbotten. Rtiddogon och vil

senblick (Artemis) heter diktsamlingen, och i denna beskriver forfattaren den kanslo

kyla som hon fatt uppleva fran sina narmaste, bade under bamdomen och vuxenlivet. 

(Erlandsson, 93 :19, 180) 

Liljendahl, Eva och Lena: Ar systrar, fodda 1968 respektive 1972. De har en frikyrklig 

forankring. Eva studerar teologi vid Betelseminariet och Lena studerar filosofi vid uni

versitetet. Deras diktbok He/hetsrop (Solvandan), innehaller narmare 90 dikter, dar 

inspirationskallan framst har varit vardagens vedermodor och gladjeamnen, samt natu

ren. En rad fragor som vidror manniskans langtan efter ett meningsfullt !iv och hennes 

sokande efter Gud, behandlas. (Steen, 93 : 15, 183) 

Lindholm, Inez: F. 1928. I diktsamlingen En blommande sommarang bor inom mig 

(Artemis), ar det mest framtradande motivet Carpe Diem, d vs "fanga dagen". Detar 

stamningsdikter, naturlyrik och dikter om en idyllisk bamdom. Som motvikt till dessa 

finns ocksa dikter om en varld i sonderfall. (Jern, 93 : 19, 181 ) 

Lindquist, Hakan: F. 1958 i Oskarshamn, men nu bosatt i Stockholm. Sedan flera ar 

arbetar han i en bokhandel. Debutromanen Min bror och hans bror (Raben&Sjogren) 

handlar om tonarige Jonas, som ar nyfiken pa sin bror som dog innan han sjalv foddes. 

Bokens huvudtema ar de efterforskningar, som Jonas gor for att kunna skapa en levan

de bild av brodem, men den handlar ocksa om Jonas sokande efter egen identitet. 

(Hedenberg, 93 : 16, 132-133) 

Lingsell, Patrick: F. 1963. Debutromanen Feber (Stoff) utspelar sig i Stockholmsmiljo. 

Huvudpersonen ar en yngre man som arbetar i databranschen och som har for avsikt att 
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gifta sig over klassgranserna. Han har dessutom problem med en nedknarkad syster och 

ytterligare bekymmer dyker upp i form av en forfoljande man. Romanen bestar av en 

del sex, droger och sprit. (Lundstedt, 93: 12, 219) 

Looft, Helena: F. 1961, uppvuxen i Stockholm. Publicerat poesi i tidskriften Forr och 

nu. Romanen Men Jag var redan diir (Bakhall) handlar om ett karleksforhallande som 

tar slut och om hur huvudpersonen bryts ned av detta. Bakgrunden till krisen beskrivs bl 

a med hjalp av tidigare minnen, drombilder och lakarjournaler. Boken kan, enligt lekto

ren, ses som ett pussel som klarnar efter hand. (Pettersson, 93:04, 155) 

Lundegard, Asa: F. 1965, bor i Stockholm. Hon har vunnit en novelltavling i Vecko

Revyn. Arbetar ibland som underskoterska, men mest som frilansande journalist 

(hennes far ar en framstaende journalist pa DN). Relationsromanen Nod vch lust 

(Norstedt) handlar om ett ung, "lycklig" familj, dar den kvinnliga huvudpersonen traf

far en man pa en kryssning och blir haftigt foralskad. Det uppstar da en situation, dar 

hon tvingas valja mellan en osaker passion och det trygga, valbekanta. (Kolbe, 93:06, 

134-135) 

Lundgren, Maja: F. 1965, bor i Stockholm. Studerat lingvistik och bedriver dokto

randstudier i franska. Medverkat i Tidskr!fien 90TAL. Bott i ltalien och Frankrike. I 

Paris borjade skrivandet pa hennes bok, Sprickan i ogat (Norstedt), som handlar om en 

ung kvinna som under ett sommarjobb traffar en kanslig poet som hon borjar dromma 

om. Nar poeten sedan patraffas tillsammans med en annan kvinna, vill huvudpersonen 

ha hamnd. (Berglund, 93:06, 136) 

Lofgren, Lars: F. 1935. Har sitt ursprung i Varmland, men finns numera i Stockholm 

som teaterchef for Dramaten. Sjalv kallar han sitt debutverk for en slags "hemlig dag

bok". Diktsamlingen For det brinnande (Bonniers) tar upp stora och al1varliga amnen 

som underforstatt ( enligt lektoren) handlar om atomkrig eller en karnkraftskatastrof, 

men dar finns aven karleksdikter. (Hedberg, 93:06, 175) 

Magnusson, Eva B: F. 1938. Bor i Lindesberg. Publicerat ett flertal dikter bl a i Ord & 

Bild och medverkat som skribent i landets ledande kulturtidskrifter. Ar f o gymnasiela

rare i engelska och franska. Ropet in (Studiekamraten) ar en diktsamling, dar temat ar 

karlekens olika ansikten som bl a kan innehalla smarta och obestandighet, men aven 

sinnlighet. Dikterna praglas aven av en naturmystik, innehallande nordiskt ljus och ve

mod. Hennes dikter ar skrivna utifran ett kvinnoperspektiv, enligt lektoren. (Asplund, 

93:7, 136) 
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Nilsson. Henrik: F. 197 l. Bor i Malmo. Gjorde sin vamplikt nar boken kom ut. Har rest 

mycket och haft olika smajobb. Hans diktsamling Utan skor (Wahlstrom &Widstrand), 

kan sagas innehalla tva delar: den forsta delen arbetar med olika metaforer bl a faglar, 

ogat och globens fonn och den andra delen kan ses som en slags reseskildring, som 

fonnodas ha ett latinamerikanskt ursprung. (Hammenskog, 93:07, 139) 

Norell, Dagmar: 1917-1996. Var Iakare, psykiater. Agnat sig at keramisk skulptur och 

finns representerad i Nationalmuseum. Har ocksa skrivit en bok om detta amne: Fran 

ogonspegel till /era. Hennes skonlitterara debut, Omsluten (Proprius), har undertiteln 

Meditativa tankar och boner. Detar en religios tro som Jigger som grund for diktema. 

(Soderhjelm, 93:04, 182) 

Nystrom, Susanne: F. 1959, ar bosatt i Stockholm. Gatt pa folkhogskola och sysslat 

med film. Forfattarens debutroman, Nugot gick sander i mig (Bonniers), handlar om en 

ung kvinna som vistas pa mentalsjukhus pga missbruksproblem. Bakgrunden till detta 

star att finna i uppvaxtmiljon med bl a modems dod. Huvudpersonen far sedan vaxa 

upp i olika fosterhem, dar hon b 1 a utsatts for sexuella overgrepp. (Kleijn, 93 :02, 183) 

Olsson, Pelle: F. 1952. Ar sjukskoterska. Publicerat ett flertal noveller bl a i Vard.facket. 

Debutboken, Akutens drottning (Myra-forlaget), innehaller 35 korta noveller med an

knytning till sjuk- eller hemsjukvard. Huvudpersonema far kampa med de olika pro

blem som kan vara aktuella vare sig man ar patient ell er personal. (Bengtsson, 93 : 12, 

232 ) 

Rubensson, Ame: F. 1953. Debutboken heter Naveln (Astrate) och det ar en roman om 

en ung man med forfattardrommar. Han ar pa jakt efter det stora romanuppslaget och 

reser tillsammans med en van till Thailand och Moskva, dar en rad handelser intraffar. 

(Lindroth, 93:16, 141) 

Simonsson, Carine: F. 1928. Hon debuterade som sangerska 1954 och har lange skrivit 

egna sangbara texter, som hon i olika sammanhang har framfort tillsammans med en 

operasangerska. Hon har en bakgrund i baptismen och hennes dikter har ofta ett reli

giost perspektiv. Debutsamlingen, Evighetssekund (Lindelows), ar indelad i fyra av

delningar med olika teman: livet, karleken, tron och doden. (Asplund, 93 : 18, 214) 

Sjodin, Eva: F. 1956, uppvuxen i Ostersund och Norrbotten. Ar numera bosatt i Stock

holm. Hennes poesibok Systrarna med gult och svart har (Norstedt), kan kallas for na

turlyrik, dar forfanaren ser naturen som nagot naturligt gott. Diktema praglas av en 

nostalgisk kansla och ett bamdomsperspektiv. (Schenlaer, 93:01 , 211 ) 
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Skantze, Alexander: F. 1972, ar fran Karlskrona. Studerar statsvetenskap i Lund. Boken 

Grall is Gud (Bonnier), kom ti11 genom iakttagelser och den ar uppdelad i 13 olika de

lar. Den 16-arige Leonard Strombergs liv skildras genom brev som han sjalv skriver till 

olika personer. Leonard bor ti11sammans med sin ensamstaende mor i en forort och ag

nar sig dar at " ... att sla ner invandrare, dricka sprit ochjaga flickor." (Lundberg, 93:3, 

177) 

Stal felt, Sven-Olov: F. 1928. Ger ut skolbocker och har skrivit ett flertal hocker i 

sprakvetenskapliga amnen. Den skonlitterara debuten Getingboet (Samsprak) ar en 

slags detektivroman som startar sommaridylliskt vid en insjo, men den synbara famil

jeidyllen slutar med en morduppgorelse dar alla misstanker alla. (Condelius, 93:06, 

155) 

Stenfelt, Petronella: F. 1974. Har skrivit en bok som heter Vad ska jag gora med orden 

(Prins Tattes forlag) . Detar en samling dikter som ror sig runt tonaringens sokande 

efter en identitet och langtan efter karlek. (Lindroth, 93:24, 210) 

Stolt, Bernt L: F. 1933. Har tidigare varit bl a foretagsekonom, men ar numera fortids

pensionar. Han har skrivit ett stort antal artiklar som ror dagsdebattens skilda fragor. 

Debutboken heter Levnadsglimtar (Sverigekultur) och den innehaller i huvudsak dikter, 

men aven en del ramsor och kortare berattelser. Det ar bamdomsminnen och <let modo

samma arbetslivet i det forflutna som skildras. En rad dagsaktue11a fragor sasom krig 

och fred, miljoforstoring och invandrarpolitik, tas upp i bokens senare de!. (Sall, 93: 19, 

184) 

Saflund, Anna: F 1955. Arbetar som forlagsredaktor och oversattare av fransk skonlitte-. 

ratur. Bl a oversatt Albert Camus. Hon bor i Stockholm. Handlingen i debutboken Den 

tatuerade (Bonnier Alba), utspelar sig i en fransk by. Boken handlar om de minnen som 

berattarjaget har kring en far som forsvinner ut i andra varlskriget och darefter bort pa 

arkeologiska utgravningar. (Ehrenberg, 93:07, 129) 

Thorin, U1la-Bell: F. 1937 och <lotter ti11 forfattarinnan Astrid Pettersson, som pa sin 

fritid skrev skonlitteratur. Ulla-Bell Thorin ar dov sedan fodseln och det ar en sjalvbio

grafisk roman som hon har skrivit. Den handlar om en ung flickas uppvaxt med ofor

staende foraldrar och hennes tillvaro som inackorderad hos en lakarfamilj , i forskola 

och i skola for dova. Berovat .\prak (Hony) heter boken. (Graner, 93:20, 142-143) 

Tuveson, Michael: F. 1946, bor i Trelleborg, dar han arbetar som advokat. Romanen 

som han har skrivit heter Arri gorri. Den roda stenen (Dochas), och det ar en begrav

ningsplats fran aldre stenaldem som har inspirerat honom. Yid utgravningarna visade 
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sig skeletten vara rnycket valbevarade och de kunde kons- och aldersbestarnrnas. En av 

gravarna inneholl ett par och <let ar dessa rnanniskors oden som forfattaren har forsokt 

att skildra. (Bulukin, 93 :13, 205) 

Vasa: Pseudonym for Lars Y. Johansson. F. 1966. Ar rockmusiker och kompositor och 

han har medverkat i bl a Pontus & Arnerikanerna och Big Money, vars debutskiva 

slapptes 1992. Hans roman Blachjon (Bonnier Alba) har undertiteln: Den otroligt 

spannande och mystiska historien om elf aventyr. Berattelsen handlar om en liten kille 

som rakar ut for en komplott, dar magi och onda demoner figurerar. (Herrlin, 93:05, 

191-192) 

Vedin, Maria: F. 1956 och bor i Jokkrnokk. Hon ar larare, litteraturrecensent pa en 

norrlandsk lokaltidning och science fictionnovellist. Hon har tidigare publicerat dikter i 

tidskriften Den b/inde Argus. Debutboken heter En grupp av ogonblick (Wahlstrom 

&Widstrand) och den innehaller dikter med olika motiv. I nagon skildrar hon ett land

skap i belagrat tillstand, i en annan skogsskovlingar och giftiga stoffregn. Det finns 

ocksa ett par dikter, dar hon riktar sig till ett alskat du. (Thorek, 93: 16, 149) 

Wittenrnark, Lars: F. 1947, bosatt i Stockholm. Han har arbetat i kanslihuset som 

tjansternan och informationssekreterare. Givit ut faktaboken Bes/utsmaskinen tidigare. 

Hans debutroman Kaffguld (Bonniers) ar en "generationsroman" om en fyrtiotalist som 

hamnar i en medelalderskris. Huvudpersonen, sorn gjort karriar som socialdemokrat, 

blir arbetslos efter en borgerlig valseger. Detta Jeder bl a till ett forhallande med en ung 

arbetslos kvinna och moten med olika slags rnanniskor. (Graner, 93 :03, 179-180) 

5.2.1 Kort sammanfattning 

Finns det da nagra gemensamma drag bland dessa debutanter? 

Nar det gall er fordelningen mellan konen kan det knappast bli jamnare; kvinnoma har 

skrivit 30 av de utgivna bockema och mannen 29. Jfr t ex med Kvinnornas litteraturhis

tvria (1981 ), dar kvinnliga forfattare fortfarande beskrivs som "undanskuffade" (se s 

16). I de tidningsartiklar som vi har last har emellertid aven kvinnoma blivit uppmark

sammade, men i debatten framkommer att en orsak till den stora uppmarksamheten kan 

vara "yttre foretraden" (set ex Gellerfelts asikt pas 44). 

Aldersfordelningen ar spridd; den yngsta debutanten ar fodd 1974 och den aldste 1915, 

och daremellan finns alla artionden representerade. Maria Bergom-Larsson konstatera

de att dagens debutant inte ar sa ung, vilket hon ansag kunde vara en fordel (se s 39). 
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Man kan urskilja att pafallande manga av forfattama har sin hemvist i Stockholm eller 

daromkring och att en del av romanema kan sagas ha anknytning till Stockholmsmiljo. 

Jfr med Gunnarsson & Greider som inte sag Stockholmscentreringen som nagot positivt 

(se s 40). 

Nar det galler forfattamas bakgrund gar det att skonja ett visst monster. Ett flertal arbe

tar ell er har arbetat som joumalister. Att manga av 90-talets debutanter ar just joumalis

ter bekraftas av Thente (se s 42). I vart material gar det aven att finna andra yrken, t ex 

oversattare, forskare inom litteraturvetenskap, recensent, forlaggare , redaktor, larare 

och kompositor. Manga av forfattama har ocksa innan sin skonlitterara debut, publice

rat sig pa olika satt i tidningar och tidskrifter, och en del har aven givit ut fackbocker. 

Enligt Bourdieu spelar utbildning, social bakgrund osv, en stor roll for individens for

maga att passa in i det falt som man vill tiJlhora (Carle, 1995, se s 13f). Nagra av forfat

tama ar ocksa kanda fran mer offentliga sammanhang. Det harmed att vara "kandis" 

tas bl a upp av Zetterstrom, som menar att kvalitetsaspekten fran forlagens sida kan 

ruckas pa om forfattaren redan ar kand (se s 42 f), men att det aven kan vara positivt 

med uppmarksamhet framfors t ex av Bjorsten (se s 43). 

Bockerna ar utgivna pa 38 olika forlag. En onskan finns fran KuR sida om en spridning 

av utgivningen (Statens kulturrads fordjupade anslagsframstallan 1997-1999, 1996), 

och det kan man val saga att det ar just i det har fallet? 

Vad skriver man da om') Ja, konsfordelningen nar det galler val av litterar form visar att 

det ar flest kvinnor som skriver lyrik. I ovrigt ar det svart att saga om det ar nagon spe

ciell genre som dominerar. Representerat finns allt fran socialrealistiska- och historiska 

romaner till vad sambindningen kallar for "underhallningslitteratur for kvinnor", alltsa 

berattelser som for tankama till Jackie Collins m fl. Noteras kan kanske att det finns 

relativt fa skildringar som beskriver arbetslivet, och de som finns ar frarnst skrivna av 

de lite aldre forfattama. Jfr med Greiders uppfattning om debutanten som "sysslolos" 

(se s 39). Det finns ocksa en asikt i debattartiklama om att dagens forfattare saknar 

kunskaper och verklighetsanknytning och darmed skriver for en a1ltfor "smal" publik 

(Gunnarsson & Greider, se s 39 f). 

Egna kommentarer: A ena sidan finns det en stor variation i utbudet, men a andra si

dan finns det en stark koncentration till Stockholm och vissa yrkesomraden. Man kan 

undra vad det i forlangningen betyder for bredden i litteraturen. I det har sammanhanget 

hade det varit intressant att narmare analysera vad forfattama valjer att skriva om, men 

tyvarr satte tidsbristen stopp for det. Alderssammansattningen bland debutantema kan 

ocksa ge upphov till funderingar. Kanske beror den relativt hoga debutaldern hos en del 
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pa arbetsloshet och att de i och med detta fatt tid till att forverkliga sina tidigare 

litterara ambitioner? Att det finns ett stort intresse for an skriva framgar bl a i Banks 

( 1995) artikel. En forklaring kanjust vara arbetslosheten , men ocksa en onskan fran de 

unga att synas (Jfr Zetterstrom. se s 42 f). Vilken betydelse det kan ha att en del av 

debutanterna ar kanda fran andra sammanhang an som forfattare, ar svart att uttala sig 

om, men enligt Palme & Broady ( 1992)(se s 15) ar det manga ganger sa att ··namn och 

relationer till andra namn" kan ha en avgorande betydelse for framgang. 

5.3 Erbjudna titlar i sambindningen och deras spridning bland 
kommunerna 

I detta avsnitt beskrivs hur de bocker av debuterande forfattare, som erbjods i 

sambindningen 1993, fordelar sig pa olika variabler inom skilda kategorier, exempelvis 

forfattarkon, litterar form och vardcomdomen som givits av sambindningens lektorer. I 

anslutning till varje kategori redovisas ocksa hur spridningen av titlarna till 

kommunerna har paverkats av de olika variablema. Med spridning menas hur stor andel 

av de 16 1 kommunerna som enligt CD-RUJU( har titlarna i sina bestand. 1 

5.3.1 Sambindningens vardering av titlarna 

For att fa en kvalitetsaspekt pa titlarna anvandes lektorsomdomena i sambindningen2 . 

Dessa delades in i en vardeskala fran 1 till 5, dar vardering 1 betyder att lektoren ansag 

att boken var mycket dalig och en 2:a att lektoren var overvagande negativ i sitt 

omdome. Var omdomet bade positivt och negativt och dessa i stort sett tog ut varandra 

e ller var varderingsfritt ( bestod av endast innehallsreferat), innebar detta att boken, av 

oss, fick vardering 3. En 4:a gavs om lektoren var overvagande positiv i sitt omdome 

och var mottagandet mycket positivt fick boken vardering 5. Denna varderingsskala 

anvands vid berakningar i alla kategorier, men ibland anvands aven termerna blandad 

eller negativ kritik och positiv kritik i resonemanget3 . Detta innebar att varderingarna 

1-3 har forts till blandad eller negativ kritik och varderingarna 4-5 till positiv kritik . 

Av diagram 1 framgar hur de 59 titlama fordelar sig efter varderingsskalan. De flesta 

titlarna har fatt vardering 3, och sedan ar fordelningen jamn mellan 1 :or och 5:or 

respektive 2:or och 4:or. En jamforelse med tidigare undersokningsresultat (Klasson & 

Svensson, 1971) (se s 27) visar att bockema i vart material har fatt en storre andel av de 

I For narmare forklaring , se s 22 
2 Metoden vi anvander oss av ar Klassen & Svenssons (1972) 
3 Dessa termer anvande sig Lindung ( 1983) av i sin undersokning. Yi anvander dem, dels for att kunna 
gora jamforelser med hans resultat, dels for att det ibland ar mer meningsfullt att resonera i dessa termer, 
an i varje varderingspoang for sig. 
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lagre vardepoangen och en mindre andel av de hogre vardepoangen och att de ocksa har 

en storre koncentration till vardepoang 3, an i den tidigare undersokningen. 

Vardering 5 
8% 

Vardering 4 
22% 

Vardering 1 
8% 

Va.rdering 3 
42% 

Vardering 2 
20% 

N=59 

Oiugrum I. Titlurnu procentuelltfurJeluJe efter sambinJningens varderingar. 

Hur stor spridning har da bockema, i forhallande till sina vardeomdomen, bland de 161 

kommunema. Diagram 2 pa foljande sida vi sar att spridningen av titlama okar ju hogre 

vardeomdomen de har fatt, men de tit Jar som har fatt 6vervagande positiv ( 4) ell er 

mycket positiv kritik (5) ar anda inte inkopta till mer an 46 % respektive 57 % av 

kommunema. Tidigare undersokningar (Klasson & Svensson, 1971 ; Lindung, 1983) 

visade ocksa att sambindningens omdomen hade stor betydelse for titlamas spridning 

till biblioteken (se s 28 resp. s 30). 
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Spridning 

100% 

80% ------------- -- --------

60% 

40% · - - - - ~-- - -------

20% ------

o% ~ MRL 

Kommuner: "\.; = 16 I 

2 3 
Yarde ring 

4 5 

/)iugrwn 2. ,\'priJningen av I itlurna blunJ kvmmunernu. J·orJelning pu viirJerings

kut l!f!_Orle!r. 

Var kan man da finna debuttitlarna? De 161 kommunerna har delats in i 5 grupper efter 

antal irn [mare. 

I gruppen med; mindre an 15 .000 inv ingar 63 kommuner 

15 .000-29.999 inv ingar 46 kommuner 

30.000-59.999 inv ingar 30 kommuner 

60.000-150.000 inv ingar 19 kommuner 

mer an 150.000 inv ingar 3 kommuner 

Diagram 3 pa foljande sida visar de olika stora kommunernas inkop av debuttitlama. 

En erinran gors om att det inte ar hur stor andel av titlama sorn kommunema har kopt, 

utan hur stor andel av kommunerna som har kept titlarna . Storleken pa spridningen ar 

starkt beroende av kommunstorlek, och om vi ser till de titlar som har fatt vardering 5, 

kan vi konstatera att de i genomsnitt finns i ca 43 % av de komrnuner med mindre an 

15.000 inv, vilket innebar att dessa titlar endast finns i 26 av de 63 komrnuner sorn 

ingar i denna grupp. En stor samstamrnighet rader mellan de olika kommungrupperna 

nar det galler vilka titlar man har satsat pa. lfraga om varderingarna 1 och 2 sa sjunker 

spridningen betydligt och detta galler oavsett kommunstorlek. Tidigare undersokningar 

(Stenberg , 1983; Japsen, 1992) och den statliga utredning All vidga deltagandet i 
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kulturlivet ( 1990) har ocksa visat att kommunema, oavsett storlek, har ungefar samma 

inkopsprofil. (se s 32, s 35 resp. s 10) 

Kommunstorlek .. 

Over 150.000 

60.000-150.000 I 

30.000-59.999 

15.000-29.999 

Under 15.000 

ii 

i rnmillmm111lli1 .-

Varder
ing 

:J 5 

., 
Spridning 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 
O/o 

Diagrwn 3. Spridning av titlarna bland de olika stora kommunerna. Fordelning efier 

viirderingskategorier. 

Egna kommentarer: Debutbockema har fatten storre andel Jagre vardepoang ( l :or och 

2:or) och en mindre andel hogre vardepoang (4:or och 5:or) och dessutom en storre 

koncentration till vardering 3, an vad bockema i den tidigare undersokningen (Klasson 

& Svensson, 1971) fick (se s 27). Beror dessa skillnader pa att debutbockema haller en 

samre Jitterar kvalitet an vad skonlitteratur i allmanhet gor? Eller ar det kanske sa att vi 

poangsatte lektorsomdomena annorlunda mot vad Klasson & Svensson gjorde? 

Lektoremas omdomen betyder sarskilt mycket for en ny forfattare och kanske 

forklaringen till den stora koncentrationen av vardeomdome 3 Jigger i att lektorema 

tanker pa detta nar de bedomer en debutbok? lstallet for att ge en bok ett samre 

omdome sa haller de sig till mittfaran, och kanske viii de pa detta satt undvika att sjalva 

bli utsatta for kritik for att de fungerar sorn "bromsklossar" for de nyare formagomas 

chanser att bli inkopta till biblioteken? De manga 3:oma kan mojligen ocksa bero pa, 

att sambindningslektoren oftast ar den forste att recensera en bok och kanske kan det ta 
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emot att ge just en bok av en ny, okand forfattare alltfor mycket berom eller negativ 

kritik av radsla for angora bort sig infor det " litterara faltet"? (Jfr Hallden, 1989; 

Broady & Palme, 1983) (se s 15 resp. s 14 f) 

I Fo/khibliotek i Sverige ( 1984) kan man lasa, att det bl a hor till bibliotekens ansvar att 

vagleda manniskor in pa nya okanda forfattarskap och att vacka intresse for mindre 

efterfragad litteratur (se s 8 f). Borde atminstone inte de bocker som fatt 4:or och 5:or 

da finnas pa fler bibliotek? 

5.3.2 Litterar form och vardering 

Av de 59 titlama ar 23 stycken (39%) lyrik och foljdaktligen ar de resterande 36 (61 %) 

prosa, eftersom det inte forekom nagra andra fonner, exempelvis kaserier eller 

dramatik. Siffroma visar vid en jamforelse med tidigare forskningsresultat (Lindung, 

1983 ), att debutantema har skrivit mer lyrik an vad forfattare i allmanhet gor (se s 29). 

Vilka varderingar som respektive fonn har fatt, framgar av diagram 4 

50% 

40% 

30% · • Lyrik 

20% - _ Presa 

10% -

0% - ---- -

2 3 4 5 

Vardering 

Diugram -I. Pro.,u och /yrikforde/ude efler viirdering. 

Dia!:,rram 4 visar att nastan halften av lyriken har fatt vardering 3, medan prosan sprider 

ut sig mer pa de olika varderingama. En sammanslagning av varderingama 1-3 till 

blandad eller negativ kritik och varderingama 4 och 5 till positiv kritik ger att 67 % av 

prosan och 74 % av lyriken har fatt blandad eHer negativ kritik. Prosan kan alltsa sagas 

ha fatt nagot battre kritik och detta overensstammer med de tidigare 

undersokningsresultaten (Lindung, 1983) (se s 30) 
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De tidigare berakningama visade att spridningen av debuttitlama minskar ju mindre 

kommunerna ar, varfor kommunerna aven har delas in i storleksgrupper for att se om 

det ar nagon skillnad i deras val nar det galler prosa respektive lyrik. 

Spridning 

100% --------------------- ---------- Varder
r--i 

90% --- ing 
-i 

80% -------· 

70% - ----------

60% -

50% - ---
40% .;_ __ _ 

30% --~ 

20% 

Under 
15.000 

15.000-
29.999 

30.000-
59 .999 

60.000-
150.000 

Over 
150.000 

Diugrum 5. Spridning uv prusun hlund de o/iku .,turu kommunerna. Fordelning ef ier 

viirderingskutegorier. 

•1 
~ 111111 3 

~ 4 

:- -- 5 

Kommun-
storlek 

Spridning 

100% - _ __ -------------------- Varder

90% ----

80% · - ---

70% ·-------------------- - --------

60% ---------------- ------------

50% 

40% ··-

30% -

20% ------------------~ 

10% ----~~-- ------, 

ing 

•1 
UIIII 3 

'- 5 

0% _ ___ _..IDDQ>=l..__._~ _JJJ.[~~ _j_- ---..! 

Under 
15.000 

15.000-
29.999 

30.000-
59.999 

60.000-
150.000 

Over 
150.000 

Kommun
storlek 

Diagrum 6. Spridning av lyriken bland de o/ika stora kommunerna. Fordelning efier 

viirderingskategorier. 

For prosans del (se diagram 5) har kommunstorleken inte varit av sa stor betydelse for 

spridningen av de titlar, som har fatt vardering 5; de har en spridning pa ca 90 % bland 

alla kommunema utom bland de minsta, dar de har en spridning pa 65 %. Vi kan ocksa 

konstatera, att de kommuner med mer an 150.000 invanare har satsat minst lika mycket 

pa de titlar som har fatt vardering 3 som de som har fatt 4 och 5. Att detta galler endast 
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for prosan visar en jamforelse mellan diagram 5 och 6, men daremot har de satsat mer 

pa lyriken med de hogre varderingarna an prosan med samma varderingar. I kommuner 

med mindre an 60.000 invanare ar det svart att finna lyrikbockema och detta oavsett 

vardeomdome (se diagram 6). 

Att det ar en stor ski llnad mellan bibliotekens inkop av prosa och lyrik, vittnar aven 

tidigare undersokningar om (Klasson & Svensson, 1971 ; Lindung, 1983) (se s 27 resp s 

30). Resultatet overensstammer ocksa val med de tidigare resultaten, dar forskama i 

sina undersokningar har delat in kommunema efter storlek (Stenberg, 1983; Japsen, 

1992) (se s 32 resp s 34 ). Detar de storre kommunema som far ta hand om de smalare 

titlama, till vi lka man val kan rakna lyriken. 

Gruppen med 60.000-150.000 inv bestar till halften av lansbibliotek, och 5 

lansbibliotek ingar ocksa i gruppen med 30.000-59.999 inv, samt 2 lansbibliotek i den 

med tlest invanare. En narmare granskning av de kommuner med Jansbibliotek, 

betraffande deras inkop av de 6 lyriktitlar som ratt varderingama 4 och 5, visar att de 

storsta kommunema har kopt in samtliga av de 6 titlama. De kommuner med 

lansbibliotek i gruppen med 60.000-150.000 inv, har i genomsnitt kopt in 3,7 av 

titlarna, och for kommunema i gruppen med 30.000-59.999 inv var genomsnittssiffran 

endast 2.4 titlar. 

Egna kommentarer: Vi finner det ganska markligt att sa manga av titlama utgors av 

lyrik. eftersom det ar allmant bekant att lyrik bade kops och lases i mycket begransad 

omfattning. Att skonlitteraturen i denna undersokning bestar av en storre andel lyrik an 

tidigare undersokningar kan ju mojligen bero pa ett okat intresse for att skri va poesi . En 

annan orsak kanske kan vara att det helt enkelt ar vanligare att debutera med en 

diktsamling? Manga kanske tycker att det ar enklare att skriva dikter an en hel roman? 

Detta tycker vi inte ar sa konstigt, markligare finner vi det da att forlagen, som j u ocksa 

har ekonomiska aspekter att ta hansyn till, atar sig att ge ut a\la dessa lyriksamlingar. 

Siffroma visar att verkligheten ar langt ifran Andreas Bjorstens (1992) minimikrav pa 

att varje bibliotek atminstone ska ha ett exemplar av en diktsamling av en debutant (se 

s 46). I All vidga de/1agande1 i kulturlivet ( 1990) framkommer att det fran Jantagamas 

sida finns ett litet intresse for lyrik (se s 10), och detta ar val en trolig orsak till lyrikens 

daliga spridning bland kommunema. Japsen (1992) anser emellertid att biblioteken kan 

paverka sina lantagare med hjalp av utbudet. De nedslaende siffroma for lyrikens del 

visar, att det inte ar manga bibliotek som kan paverka sina lasare att valja just den har 

litteraturen; ett krav for att kunna det, ar ju att bockerna overhuvudtaget finns. Nagra av 

debattorerna (Wright & Asser, 1995; Bjorsten, 1992) har uppfattat, att nar det galler 
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den aldre lyriken, sa ar bibliotekariemas kunskaper och bibliotekens bestand goda, men 

att det ar samre stallt nar det gall er den nyare lyriken ( se s 47 f resp. s 46 f). Ar det 

mojligt att den bristande kunskapen ar en bidragande orsak till det svala intresset aven 

for den lyrik, som har fatt fina anmalningar? 

Med tanke pa hur de kommuner med lansbibliotek har kopt in av titlama, kan 

kommunbiblioteken inte rakna med att det alltid gar att Jana in lyriktitlar (eller 

prosatitlar heller for den delen) fran deras respektive lansbibliotek, om de skulle fa en 

forfragan pa en titel. Var uppfattning ar dock att chansen inte ar sa stor att manniskor 

kommer och fragar efter debuttitlar, eftersom detju kraver att de vet om att de finns. 

5.3.3 Forfattarkon, litterar form och vardering 

Det ar en jamn fordelning mellan man och kvinnor nar det galler hur manga bocker de 

har skrivit ; 29 av titlama har skrivits av man och saledes 30 av kvinnor. Tidigare 

undersokningsresultat (Stenberg, 1983; Lindung, 1983) har visat en kraftig manlig 

dominans nar det galler antal forfattade hocker, bade for prosa och lyrik. (se s 32 resp. s 

30) 

Finns det da nagon ski llnad mellan konen nar det galler valet av litterar form? 

Taht.!!I ! . Prosl1 uch 1).,-;k /<Jrdelud efter forfuffarkun. 
~ . . . . Antal och procent. 

Totalt Man Kvinna 

Antal % Antal % Antal % 
titlar titlar titlar 

Prosa 36 100 22 61% 14 39% 

Lyrik ?"" _., 100 7 30% 16 70% 

Tabell 1 visar att kvinnoma har skrivit den storsta andelen av lyriken, medan mannen 

svarar for den storsta andelen av prosan. Detta ger att 24 % av mannen mot hela 53 % 

av kvinnoma har skrivit lyrik, vilket strider mot Lindungs (1983) resultat, dar en lika 

stor procentuell andel av kvinnoma som av mannen, hade skrivit lyrik respektive prosa. 

(se s 30) 

Hur slar da sambindningens varderingar mot forfattarkonen? 
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_ Man 

3 4 5 

Vardering 

Diagrwn ':. J>rosan och lyriken.fvrdelade e.fter.fiJrfattarkiin och viirderingskategorier. 

Enligt diagram 7, har bockerna av kvinnliga forfattare en storre spridning av de olika 

omdomena an vad mannens bocker har. En sammanslagning av varderingama 1-3 till 

blandad eller negativ kritik och 4-5 till positiv kritik ger, att 64 % av de kvinnliga och 

76 °o a\' de manliga forfattarnas bocker har fatt blandad eller negativ kritik. Kvinnorna 

har alltsa fatt nagot mer positiv kritik. Eftersom mannen och kvinnoma skiljer sig at av

seende litterar fonn , kan det vara intressant att dela upp titlama i prosa och lyrik och se 

pa hur varderingama fordelar sig aven dar. 
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Diagram 8. Prosan.fvrde/ud efter for.fattarkon och viirderingskategorier. 

67 

• Kvinna 

_ Man 



80% 

70% · 

60% 

50% --------
40% ---- - --------~ 

30% ------

20% · 

10% ------

0% - - --, 2 

K Yinnor: :...; = 30 Man: ~ = 29 

3 

Vardering 

---- -·---

~---------

4 5 

/)iugrum 9. Lyrikenfarde/uJ efierfiirfa flarkDn och vdrderingskategorier. 
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Av diagram 8 pa foregaende sida kan vi se att kvinnoma havdar sig bra, 

varderingsmassigt sett, i prosafonn. Halften av de kvinnliga forfattamas prosabocker 

har fatt positiv kritik att jamfora med de manligas 23 %. For lyrikens del blir bi Iden 

dock annorlunda (se diagram 9). Inga av mannens diktsamlingar har fatt de mest 

negativa omdomena (varderingar I och 2), medan 37 % av kvinnomas diktsamlingar 

har fatt det. Om vi ser till enbart positiv och blandad eller negativ kritik, blir skillnaden 

anda inte sa stor: 25% av kvinnornas respektive 29 % av mannens diktbocker har fatt 

positiv kritik. Lindungs ( 1983) resultat visade att kvinnoma fick mindre andelar positiv 

kritik, bade for prosa- och lyrikbocker, an vad mannen fick ( se s 30). For debutantemas 

del ar det alltsa tvartom kvinnoma som, i prosafonn, havdar sig bast, medan mannen 

far battre kritik for sin lyrik. Skillnaden ar dock mindre an den var i Lindungs 

undersokning. 

Har da forfattarkonet varit av betydelse for bockemas spridning bland kommunema? 

Titlama ar aven har indelade efter litterar form . Diagram pa foljande sida. 
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Dwgrum I 0. Spridningen uv prusan bland kommunerna. Furdelning pa forfulfarkun 

(Jch ,·iirderingskategorier. 

Diagram 10 visar att de kvinnliga forfattamas prosabocker har prioriterats, bade nar det 

galler de som har ratt positiv kritik och de som ratt blandad eller negativ kritik. Nar det 

galler vardering 4 ar ski llnaden markant och det uppvager den manliga dominansen i 

varderings1:,rrupp 5. For lyrikens del ar det inga skillnader i spridningen beroende pa 

forfattarkon. om vi ser till de enda gemensamma varderingama (3 och 4) (Detta visas 

inte i diagramfonn ). Enjamforelse med Lindungs ( 1983) resultat visar, att de 

overensstammer for prosans de!. Nar det galler lyriken hade ocksa de kvinnliga 

forfattarna prioriterats i hans undersokning, vi lket de alltsa inte hade i var 

undersokning. 

Egna kommentarer: Kan den jamnare fordelningen mellan antalet kvinnliga och 

manliga forfattare forklaras med att debatten om jamlikhet har givit resultat, atminstone 

inom detta omrade? Kanske det inte heller tidigare har varit nagon ski llnad i antal man 

och k,·innor nar det galler j ust debutverk, men att de kvinnliga forfattama, av en eller 

annan anledning, faller bort efter en ell er ett par utgivna hocker? Stenberg ( 1983) 

undrade i sin rapport, om mannen var skickligare an kvinnoma pa att overtala 

forl aggama att ge ut deras diktsamlingar (se s 32). Kan det vara sa att pendeln nu har 

svangt, och det istallet ar kvinnoma som armer pastridiga? Ser vi till de varderingar 

som respektive forfattarkons diktsamlingar har ratt, kanske det ar sa att mannen istallet 

armer kritiska till sin egen diktning an vad kvinnoma ar, vilket skulle innebara an 

forlagen far mer manus av kvinnliga forfattare. 
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Kvinnor laser bocker i storre utstrackning an vad man gor, och dessutom laser de gama 

om karlek och romantik (Att vidga deltagandet i kulturli vet, 1991 ) (se s 10). En orsak 

till att de kvinnliga forfattamas prosa har en storre utbredning an mannens, kan 

mojligen vara en onskan fran bibliotekens sida, om att tillfredsstallajust denna 

malgrupp. 

5.3.4 Litteraturstod och varderingar 

Av de 59 titlama ar det 23 stycken (39 %) som har erhallit litteraturstod och saledes 36 

stycken (6 1 %) som inte har fatt det. Vilket mottagande de litteraturstodda titlama har 

ratt av sambindningens lektorer, jam fort med de titlar som inte ar statsstodda, visar 

foljande diagram. 

Vardering 

- 5 
Ej litteraturstod 

Litteratursti::id 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Litteraturstod: ~ = 23 Ej litteraturstod : 1 = 36 

Diagram I I. Titlarna eier lilleraturstod. Fordelning pa vdrderingskategorier. 

Enligt diagram 11 , har sambindningen mottagit de litteraturstodda titlama med allt ifran 

mycket negativ kritik till mycket positiv kritik. Alla titlar som har fatt vardering 5 har 

fatt litteraturstod, medan ca 15 % av de titlar som inte fatt stod har fatt vardering 4. 

Nastan halften av de stodda titlarna har lektorerna givit blandad eller negativ kritik. 

Resultatet stammer val med Stenbergs (1983 ), som visade att stod inte enbart hade 

givits till kvalitativt hogtstaende litteratur (se s 31 t). 

Paverkas da titlarnas spridning av att de erhall it stod? 
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Spridning 
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Diagram 12. 5,pridningen av titlarnu. ForJelning efier litteraturstod och viirderings

katr!gorier. 

Dia}:,JTam 12 visar an de titlar som fatt stod har en nagot storre spridning bland 

kommunerna an de som inte erhallit stod . 

Egna kommentarer: Det ar tydligt an sambindningens lektorer inte alltid ar overens 

med KuR om, \'ad som ar god litteratur. Vi far dock ha i minne an forlagen far ansoka 

om lineraturstod och det ar alltsa mojligt att de inte har gjort detta for de titlar som inte 

har fatt stod. Enligt Folkhihliotek i Sverige ( 1984 ), ska inte folkbiblioteken ha nagot 

sarskilt ansvar just for den statligt stodda litteraturen (se s 9).Vi anser inte att det ar 

trol igt an den stodda lineraturens storre spridning beror pa an biblioteken anda har kant 

ett visst ansvar for denna litteratur. Det ar heller inte nagot av biblioteken som i 

enkatsvaren har uppgett an de kontrollerar ifall bockerna har fatt stod. Detar mer 

sannolikt, tror vi , att den storre spridningen beror pa att de titlar som erhallit stod, ocksa 

har fatt fler anmalningar i pressen (se s 85). Just backers uppmarksamhet hade manga 

bibliotek, enligt enkaten, som ett urvalskriterillm. 

5.3.5 Forlagens storlek, litterar form, varderingar, litteraturstod 

Vilka forlag ar det som har givit ut titlarna? Forlagen delades in i 3 grupper efter antalet 

utgivna titlar 1992. Grupp I bestar av de forlag som gav ut upp till 5 titlar, grupp II 

utgors av de forlag som gav ut mellan 6 och 49 titlar, och slutligen ingar de forlag som 

gav ut 50 titlar och darover i grupp III. I foljande tabell kan vi se hur manga prosa 

respektive lyrikbocker som kommer fran de olika forlagsgruppema. 
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Tu hell 2. De erbjudna titlarnu efter utgivanJe furlags stvrlek. FurJe/ning pa litteriir 

fimn. Antal och pruc:ent. 

Fi::irlagsstorlek 

.5 6·49 50· T otalt 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Prosa 13 36 6 17 17 47 36 100 

Lyrik 9 39 6 26 8 35 23 100 
Prosa och lyrik 22 37 12 20 25 42 59 100 

Totalt sett svarar de minsta och de starsta forlagen for den storsta andelen av titlarna 

med 37 % respektive 42 %, och ser vi till enbart prosan sa kommer nastan halften av 

den fran grupp II I (se tabell 2). Detar inte sa stora skillnader mellan forlagsgruppema 

nar det galler hur manga diktsamlingar de har gett ut, men ser vi till hur det ser ut inom 

varje forlagsgrupp, kan vi konstatera att grupp I:s titlar till 41 % bestar av lyrik och 

grupp II: s till 50 % av lyrik. Den minsta andelen lyrik har de starsta forlagen, med 32 % 

a\' deras totala antal titlar. Hur slar lektoremas varderingar mot de olika 

forlagsgruppema ? 

Antal titlar 

Grupp Ill 25 

Grupp II 12 

Grupp I 22 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• 1 ~ 2 IJi 3 llllll 4 = 5 
Vardering 

Diagram 13. Vardering~projilenfor de o/ikafurlagsgrupperna. 

Som diagram 13 visar ar det inga starre skillnader i sambindningens varderingar av de 

olika stora forlagens backer, atminstone inte om man ser till enbart positiv (4 och 5) 

och negativ eller blandad kritik (1-3). De starsta forlagen (grupp lII ) har for sina backer 

fatt en nagot storre andel av den allra basta kritiken an vad de avriga forlagen har ratt 
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for sina. I de foljande diagrammen ar titlama indelade efter litterar fonn for att vi ska se 

hur sambindningens varderingar fordelar sig aven dar, beroende pa forlagsstorlek. 

v 5--· a 
4 nmnmmmummrnnrnnnnmnmrnmnnmmmnrnrnnpmmnnmnmmmmmnmmnnmmmmmmmnnmmmmmmUilllllllD 

e 3 !m,m!mnnmmm!mmm!mnmmnmnnmn 

n 2 '"''""'""''"''"'""""''"''"""'""'""''nnnm11mnnrrnmmmmn•m•nnn g 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grupp I: ' = 13 Grupp II: = 6 Grupp fll : N = 17 

Grupp Ill 

J11111 Grupp II 

• Grupp I 

/)wgrum 1-1. Prosun.fhrdelcul efierf<irlagsgrupp och varderingskategoner. 

Diagram 14 visar vi lka varderingar de olika forlagssgruppema har fatt for sin prosa. 

Dar det inte forekommer nagra staplar, har heller inget sadant omdome givits. Grupp I 

och Grupp 111 har vardera ratt ca 70 % blandad eller negativ kritik for sina prosatitlar, 

medan !:,-.YUpp II far lika stor andel blandad eller negativ som positiv krit ik . I relation till 

andelen erbjudna prosatitlar ar det alltsa forlagsgrupp 2 som har ratt den basta kritiken. 

Ser det likadant ut for lvrikens del ') 

v 5 UlllllllllllllllllUllilllUIIDUllllllllUIIIIII 
-- ------

r 4 --

~ 3 
iw,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

n 
2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllll'P11'11Ulllllilllnnnnn• 

g 1 lllIIOJlUlllilIJllllllillIIllllllillllIIJJJ 

0% 10% 20% 30% 40% 

Grnpp I: N = 9 Grnpp II : = 6 Grnpp III : N = 8 

50% 

Diagrwn 15. Lyriken e.fter forlagsgrupp och varderingskategorier. 

60% 

_ Grupp Ill 

Ollll Grupp II 

• Grupp I 

For diagram 15 galler samma sak som for diagram 14; dar det inte finns nagra staplar, 

har heller inget sadant omdome givits. Blandad e ller negativ kritik har grupp I fatt for 
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narmare 80 % av sina diktsamlingar och grupp 11 for 83 % av sina. Grupp Ill har fatt 

den minsta andelen blandad eller negativ kritik med 63 %. Det ar alltsa de storsta 

forlagen som har fatt den storsta andelen positiv kritik for sina diktsamlingar. 

Hur ar da titlama fordelade efter forlagsgrupp, om vi ser till de titlar som har fatt 

litteraturstod och de som inte har fatt det. 18 % av de minsta forlagens titlar och 17 % 

av grupp 11:s titlar har fatt litteraturstod, medan 68 % av de storsta forlagens titlar har 

erhallit stod. Enligt Gunnarsson ( 1995) var det tvartom de storre forlagen som hade fatt 

mindre andel litteraturstod an de mindre forlagen (se s 35f). Daremot menar KuR 

( 1996) att det ar de storre forlagen, som pga av sina mark.nadsforingsresurser och sin 

litterarara prestige, dominerar nar det galler stod (se s 12 ). I diagram 16 ar titlama 

uppdelade efter om de erhallit litteraturstod eller inte. Bada dessa grupper ar i sin tur 

indelade efter forlagsgrupp. Avsikten ar att se hur litteraturstodet har givits till de 

respektive forlagsgruppema, utifran de varderingar som deras respektive titlar har fatt 

av sambindningen. 

Antal titlar 

Grupp Ill 

Grupp II 

Grupp I 

Litteraturstod 

Grupp II 2 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Diagram 16. De er~judna tit/arna e.fter lifferaturstod. Fordelning pa varderingar. 

Antal och procent. 

Enligt diagram 16, har ca 60 % av de litteraturstodda titlama som kommer fran 

forlagsgrupp Ill fatt blandad eller negativ kritik av sambindningens lektorer. Samma 

sak ar <let for grupp II , men har galler <let endast 1 bok och den hade inte heller fatt 

nagot av de mest negativa omdomena ( 1 och 2), vilket grupp III :s bocker hade fatt. 
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Har det da haft nagon betydelse for spridningen, om bockema ar utgivna pa ett stort 

eller litet forlag? En indelning har gjorts efter linerar fonn , och vi borjar med prosan. 

Spridning 

90% 

80% - ---------------------~ 

70% 

60% 

50% ----

40% 

30% -----------

20% --------

10% 

0% 

2 

Kommuner: :\ = 16 I 

3 4 

Vardering 

5 

Diugram I"". J>ro.,w1s .,priclning till kummunernu. Forclelning efter vardering och 

utgnwul<.: f drlugs stur/ek. 

• Grupp I 

s Grupp II 

_ Grupp Ill 

For dia,gram 17:s del galler, att dar det inte forekommer nagra staplar, har heller inte 

nagon a\' den forlagsgruppens titlar erhallit sadan vardering av sambindningen. 

Diagrammet visar att de storsta forlagen inte har prioriterats nar det galler de prosatitlar 

som har fatt posit iv kritik ( 4 och 5), tvartom har de minsta forlagens titlar en storre 

spridning an de storsta forlagens. For de titlar som har fatt negativ kritik kan vi dock 

konstatera en nagot storre spridning av de storre forlagens titlar jamfort med de minsta 

forlagens. Diagram 18 pa foljande sida visar vii ken spridning lyriken har beroende pa 

forlagsstorlek . 
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Diagrum 18. l.yrikcns .~pridning till kommuncrna. Fvrdc/ning eftcr vardering och 

utg irnndc .fi5rlags slorl ek. 

• Grupp I 

~ Grupp II 

_ Grupp Ill 

Dar det i diabrram 18 inte forekommer nagra staplar, har heller inga sadana omdomen 

givits om forlagsgruppernas bocker. Enda undantaget fran detta ar nar det gal ler grupp 

I. I denna grupp finns lyriktitlar som har ffitt vardering 2 med, men eftersom ingen av 

kommunerna har kopt dessa, sa finns det heller ingen stapel som visar spridningen. 

Lyrikens spridning ar overhuvudtaget inte stor, och det ar svart att saga om det ar nagon 

skillnad i spridningen beroende pa vilket forlag den ar utgiven pa. For den lyrik som har 

ffitt vardering 4, kan vi dock konstatera en dubbelt sa stor spridning, om den ar utgiven 

av de storsta forlagen jamfort med om den kommer fran de minsta forlagen. Klasson 

och Svensson ( 1971 ) sag ocksa en tendens att de storsta forlagen oftare forekom i den 

grupp av bocker, som hade salts i flest exemp.lar, jamfort med den grupp av bocker, 

som hade salts i minst antal exemplar (se s 26). 

Egna kommentarer: Materialet ar for litet for att nagra slutsatser ska kunna dras, men 

vi viii anda diskutera mojliga orsaker till de sma skillnader som framkommer. En 

anledning till att de storsta forlagens lyriktitlar har fatt battre kritik, kan naturligtvis 

vara att de ar av hogre litterar kvalitet. En annan skulle kunna vara, att lektorerna har 

varit paverkade av forlagets namn och darfor givit deras diktsamlingar "finare'' 

omdomen. Att de storre forlagens titlar har erhallit litteraturstod i storre omfattning an 

de mindre forlagens kan, som vi tidigare papekade, bero pa att de mindre forlagen inte 

har ansokt om stod i lika stor utstrackning. Ar det tvartom sa, att litteraturstod har givits 

generosare till de storre forlagen p g a deras namn, ar det anmarkningsvart. Gunnarsson 
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ansag att biblioteken har en uppgift att fylla nar det galler att indirekt medverka till att 

bredden i forlagsledet uppratthalls. Det ar inga storre skillnader i spridningen av bocker 

beroende pa forlagsstorlek, men den !ilia som finns kanske kan forklaras med det som 

framkom i nagra av enkatsvaren fran biblioteken (se s 80). I tveksamma fall kunde for

laget vara av betydelse. Vad som anses som tveksamma fall framkommer inte, men det 

kanske kan vara just prosa som inte har fatt sabra kritik och lyrik. De storre forlagen 

har naturligtvis ocksa storre marknadsforingsresurser. 

5.3.6 Kort samrnanfattning 

De allra fiesta titlama har, av sambindningen, fatt ett omdome som ar bade positivt och 

negativ och som i stort sett tar ut varandra e11er ar varderingsfritt ( bestar av endast in

nehallsreferat). De bocker som har fatt positiv kritik (vardering 4 och 5) finns pa biblio

teket i ca halften av de 161 kommunema som ingar i undersokningen. Ju mindre kom

mun, desto mindre chans att finna debutbockema. 

Av titlarna ar 61 % prosa och 39 % lyrik. Prosan har fatt nagot battre kritik an lyriken 

av sambindningen. Prosan har en betydligt storre spridning an lyriken, som aven om 

den har fatt mycket bra kritik, inte finns mer an i de allra storsta kommunema. 

Detar lika manga kvinnliga som manliga forfattare . Kvinnoma svarar for den storsta 

andelen av lyriken och mannen for den storsta andelen av prosan. K vinnorna har fatt 

battre kritik for sin prosa, medan mannen har fatt battre kritik for sin lyrik. De kvinnli

ga forfattamas prosa har en storre spridning an mannens bland kommunema. For lyri

kens del ar det daremot ingen skillnad i spridningen beroende pa forfattarkon. 

61 % av titlama har fatt litteraturstod. Dessa har, av sambindningen, fatt alltifran 

mycket negativ till mycket positiv kritik. De titlar som har fatt stod, har en nagot storre 

spridning bland kommunema an de som inte har fatt det. 

De fiesta titlama ar antingen utgivna pa de allra minsta eller de allra storsta forlagen. I 

proportion till det totala antalet titlar fran respektive forlagsgrupp, ar det de storsta for

lagen som har den storsta andelen prosatitlar och de minsta forlagen som har den 

storsta andelen lyrik. Ju mindre forlag, desto mindre andel av den mest positiva kriti

ken. De storsta forlagens lyriktitlar har fatt battre kritik an de ovriga forlagsgruppemas. 

De storre forlagens prosatitlar har ocksa en nagot storre spridning an de mindre forla

gens, nar det galler de titlar som har fatt negativ kritik. For lyrikens del galler detta aven 

for de titlar som har ratt positiv kritik. 
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De storsta forlagen ar de som har storst andel litteraturstodda titlar. Dessa har av sam

bindningen fatt alltfran vardering 1-5, medan daremot inga av de me]lanstora forlagens 

litteraturstodda titlar har fatt mindre an vardering 3, och inga av de minsta forlagens 

litteraturstodda titlar mindre an vardering 4. 

5.4 Enkat till biblioteken 

I detta avsnitt redovisar vi en sammanfattning av enkatsvaren fran folkbiblioteken 1 . Av 

36 utskick har 28 svar inkommit. Samtliga fragor finns redovisade i Bi]aga 1. 

1. Den forsta fragan gallde hur biblioteken inhamtar information om debutforfattamas 

bocker och vad gar man efter vid forvarv av dessa? 

Information om debutforfattares hocker inhamtas framst fran Btj:s sambindningslistor. 

Att sambindningen betyder mycket for inkopen bekraftas av bade Klasson & Svensson 

( 1971 ) och Lindung ( 1983) (se s 28 resp. s 30). Darefter foljer recensioner i dagspressen 

och som tredje kalla till information anges Svensk Bokhandels var- och hostnummer, 

dar nya forfattare presenteras. Nagot begransad betydelse som informationskalla har 

tidskrifter och radio/TV. Ett par bibliotek informerar sig till en del genom sin lokala 

bokhandel och genom forlagsrepresentanter. Ett litet antal uppger att efterfragan fran 

allmanheten aven ar ett satt att bli informerad pa. Av de svar vi ratt in, ar det endast en 

kommun som har skrivna riktlinjer att ga efter, och i denna kommuns mediaurvals

principer, som antagits av kulturnamnden, star det bl a att "Vid bibliotekets mediainkop 

ska nya och mindre etablerade forfattares verk bevakas speciellt noga." Nastan alla de 

ovriga biblioteken anger att man inte har nagon speciell policy just for debutbocker, 

utan det ar till stor del kvaliten som ar avgorande for inkop. Jfr med Stenbergs ( 1983) 

uppfattning att kvalitetslitteraturen inte har overgetts av biblioteken (se s 32). Nagra 

uppger visserligen att man ar nagot mildare i sin bedomning nar det galler en debutant. 

Den motsatta uppfattningen finns ocksa, namligen att en debutants bok maste vara 

mycket bra for att komma ifraga for inkop. Efterfragan fran lantagama ar ocksa nagot 

som flera kommuner har som urvalskriterium. Att 1antagarefterfragan betyder allt mer 

kom aven Japsen (1992) fram till (se s 34). 6vriga skal till inkop ar uppmarksarnhet i 

massmedia och bokens angelagenhetsgrad. Att uppmarksamhet i massmedia inte beho

ver vara det samma som "bra litteratur", havdar t ex Zetterstrom i en debattartikel (se s 

43). 

I Nar vi skriver "bibliotek", menar vi huvudbiblioteket i varje kommun. for narmare forklaring, se s 23 
kap. 3.6 Enkiit till ett urval av bibliotek. 
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Egna kommentarer: Var undran ar om det inte vore till stor hjalp om alla bibliotek 

hade skri vna riktlinjer for att underlatta vid inkopsurvalet? Kanske kan bristen pa mal

sattningar skapa forvirring bade hos personal en och allmanheten? Det har dilemmat 

mellan den statliga kulturpolitikens mal och de kommunala folkbibliotekens in

kopspolitik, beskrivs bl a i rapporten All vidga deltagandet i kulturlivet (1990) (se s 

10), samt diskuteras av Lindung (1983) och Gunnarsson (1995) (se s 30 resp. s 36). Vi

dare finns det en viss tendens till att man passivt vill invanta lantagamas efterfragan, 

men kan det inte finnas en fara i det? Det finns val skal att tro att det framst blir de 

mest uppmarksammade bockema som efterfragas? 

2. Vi undrade ocksa om biblioteken anser att de har nagon skyldighet att fora fram nya, 

svenska forfattare? 

Ca 30 % av biblioteken ar tveksamma eller tycker inte alls att biblioteken har nagon 

skyldighet att fora fram debutanter. Jfr med 1974 ars kulturpolitiska mal , dart ex vikten 

av "konstnarlig och kulturell fomyelse" betonas och med Folkbibliotek i Sverige 

( 1984 ). dar det star att folkbiblioteken bl a bor vagleda Jantagama " in pa okanda forfat

tarskap" (se s 8). Nagra av biblioteken anser att skyldigheten finns, men att den i prak

tiken inte gar att forverkliga p g a ekonomin, och ett par av biblioteken viii enbart satsa 

pa "unga" debutanter. Ett par av biblioteken anser att <let ar lansbiblioteken som bor ha 

inkopsansvaret och att <let ar svart for sma kommuner att prioritera denna typ av hock

er. De bibliotek, ca 70 %, som anser att <let ar viktigt att kopa in debutanter, angav bl a 

foljande skal till detta: 

- <let ar viktigt att dessa hocker finns pa biblioteket, da bokhandeln inte langre finns 

kvar pa orten eller "har forvandlats till pappershandel" 

- det visar pa unga, bra formagor som potentiellt kan bli stora forfattare 

- de speglar de ungas samhalle 

- det ar ett satt att locka unga manniskor till biblioteket 

- det ar ett kulturansvar och ett satt att fomya den svenska litteraturen pa 

- det mojliggor kontakt mellan forfattare och Jasare 

- det uppmuntrar de nya forfattama till fortsatt skrivande 

- det finns ett speciellt ansvar gentemot den litteratur som inte uppmarksammas i media 
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- biblioteket ar det enda stalle som tillhandahaller hocker utan vinstintresse 

- inkopen har betydelse for att debutanten ska fa en fortsatt bra kontakt med forlaget 

Bland svaren fran biblioteken har det inte gatt att finna nagot pavisbart samband mellan 

storleken pa kommunen och synen pa vikten av att fora fram nya forfattare till lanta

gama. 

Egna kommentarer: Eftersom vi inte har skickat ut enkater till alla kommunema i 

undersokningen, kan vi inte generalisera. Men kan det vara sa att det finns en diskre

pans mellan vad biblioteken anser och hur det ar i praktiken, nar det galler inkop av 

debutbocker ( en del av skillnaden far val tillskrivas medieanslagens storlek)? Skillna

den blir annu storre nar man ser till lyriken. Av var undersokning framgar att valdigt fa 

lyrikbocker har kopts in, men att ovanstaende skal inte skulle galla for de forfattare som 

skriver lyrik, speglas inte i svaren fran de bibliotek, som anser sig ha mer eller mindre 

skyldighet att kopa in nya forfattare . Vi undrar om inte ovanstaende argument atmins

tone borde galla de basta av lyriksamlingama? Se ocksa avsnittet om Lyrik och biblio

tek - aven om utlaningen ar dalig nu, gar det kanske att paverka manniskors intresse. 

(se s 46t) 

3. En av fragestallningama tar upp vilken inkopspolitik bibliotekarierna har nar det 

galler debutbockema i stort? 

Sa gott som samtliga bibliotek ar eniga om att lokala forfattare prioriteras, och en del 

menar att kvalitetskraven inte ar lika hogt stallda pa dem. Andra kriterier ar forfattare 

som ront stor uppmarksamhet i massmedia och som foljd av detta far storre efterfragan 

av lantagama. Nagra av biblioteken "erkanner" aven att forfattarens eventuella 

"kandisskap'· kan spela in. Jfr med Broady och Pal mes ( 1992) uppfattning att ett ,,kant" 

namn kan ge fordelar (se s 15). Japsen ( 1992) anser att det ar battre att fora fram titlar 

som inte redan har uppmarksammats (se s 35). 

For majoriteten av biblioteken spelar det ingen roll vilket forlag som boken ar utgiven 

pa. Ratt manga uppger sig dock vara reservanta nar det gall er hocker sorn ar utgivna pa 

Eget fljr/ag. I sadana fall ar man mera forsiktig och vill garna ha mer information in

nan man hestammer sig for inkop. Det finns ocksa de som har motsatt asikt och menar 

att forlagen spelar en viss roll. I tveksamma fall kan ett okant forlag vara till nackdel 

for en ny forfattare. Ett bibliotek framhaller att de storre forlagen oftare brukar ha trev

ligare omslag pa sina hocker an de mindre forlagen. Nagon svarar ocksa att forlaget 

formodligen spelar en indirekt roll , eftersom hocker fran storre forlag oftast far storre 

uppmarksamhet an vad de fran de mindre forlagen far. Att det kan vara sa bekraftas t ex 
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av KuR (Statens kulturrads fordjupade anslagsframstallning for perioden 1997-1999, 

1996) ( se s 12). Att de sma forlagens backer bor stodjas, anser Gunnarsson (l 995) (se s 

35). Av Japsens rapport ( 1992) framgar det dock att bibliotekariema inte ansag sig ha 

nagra skyldigheter gentemot forlagen . Den statistiska delen i var undersokning visar an 

de mindre forlagens prosabocker inte har diskriminerats av biblioteken sa lange de har 

ratt positiv kritik. Nar det galler prosa som har fatt negativ kritik kan vi dock se en na

got storre spridning av de storre forlagens titlar. For lyrikens del ar det svart att dra ut 

nagra tendenser, men en nagot storre spridning av de storre forlagens titlar kan skonjas, 

och det galler bade de titlar som har fatt negativ och de som har ratt positiv kritik. Re

sultaten av den statistiska undersokningen och enkaten kan da sagas bekrafta varandra . 

Fran forlagen sjalva framkommer olika synpunkter pa bihliotekens inkopspolitik (se 

avsnittet om " Bibliotekens inkop'· pa s 44 f ). 

Inget av hihlioteken varken undersoker om en hok har ratt litteraturstod eller tycker att 

det spelar nagon roll for urvalet. Jfr dels med rapporten fran KuR, dar en de! av bak

grunden till stodet harror fran en minskad utgivning av dehutanter (se s 12), men aven 

med Fo/khihliotek i Sverige ( 1984), vars uppfattning ar att folkbiblioteken inte ska ha 

nagot sarskilt ansvar just for hocker med litteraturstod (se s 9). Kan det finnas en mot

sattning mellan dessa bada rapporter? 

Egna kommentarer : Detar kanske inte helt forvanande att hihlioteken inte tar nagon 

hansyn till hocker med litteraturstod, eftersom stodetju oftast delas ut efter att inkopen 

gjorts. En fraga kan vi anda inte lata bli att fundera over: Om staten nu armed och be

kostar produktionen av vissa backer, horde man da inte ocksa se till att dessa titlar finns 

tillgangliga ute pa folkbiblioteken? En invandning mot detta ar att stod kanske aven ges 

till backer av mindre god kvalitet, vilket Stenberg (1983) fann i sin undersokning (se s 

31 ). Var undersokning visade ocksa att hocker som fatt samre kritik av samhindningen 

hade erhallit stod. 

4 . Vidare stalldes fragan , om inkopen av dehuthocker har minskat/okat med aren och 

vad ar skalet till detta i sa fall? 

Denna fraga har hihliotekariema haft svart att hesvara, eftersom de inte har nagon in

kopsstatistik over just debuthocker. Manga av bihlioteken ar dock av den uppfattningen 

att inkopen har minskat generellt, eftersom hokanslagen har minskat. Nagra hibliotek 

medger att om man maste valja mellan en etablerad forfattare och en debutant med 

likvardiga recensioner, sa har konkurrensen hardnat for dehutanten. Av rapporten Hoga 

herg och djupa dalar ( 1993) framgar att aven om inkopen minskat, har titelbredden 

okat (se s 10), men om det aven galler for debutbocker vet vi inte. Det har diskuteras 
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aven av Steinsaphir i en debattartikel (se s 44 ). Hon tror att titelbredden inte galler for 

de mindre ortema. Ett bibliotek uppger att sarskilt lyrikinkopen har minskat, och ett 

annat skriver att man ofta vantar pa efterfragan pa "smal" litteratur. Ett av biblioteken 

anser inte att bokanslaget direkt paverkar inkopen av debutbocker, utan att det mera ar 

uppmarksamheten i media som styr. Jfr t ex med Stenberg ( 1983 ), som menar att hoga 

anslag inte automatiskt behover medfora "battre inkop" (se s 32 f). Enbart tre av biblio

teken uppger att de har en okad satsning pa 90-talslitteratur. Skalet till detta ar bl a att 

man som malgrupp har "unga vuxna". Svensk litteratur prioriteras ocksa i relation till 

oversatt. I Statlig kulturpo/itik i Sverige (1990) star detjust om vikten av att havda den 

svenska spraket (se s 9). De som valjer att kopa in farre debutbocker motiverar detta bl 

a med att inkopen i forsta hand gors med tanke pa kundema och att efterfragan inte ar 

sa stor pa denna typ av bocker. Jfr t ex med Folkbiblio1ek; Sverige (1984), dar det 

framfors att biblioteken aven ska vacka intresse for mindre efterfragad litteratur (se s 8) 

Ratt manga har ocksa svarat att debutbocker inte sarbehandlas, utan att det framst ar 

kvalitet, angelagenhet och uppmarksamhet i massmedia som avgor. Om vi jam for en

katsvaren och inkopsstorleken for respektive kommun, kan vi finna (vilket knappast ar 

forvanande) att de som inte anser sig ha nagon sjalvklar skyldighet att kopa in debutan

ter, ocksa ar de som kopt minst av dessa bocker. 

Egna kommentarer: Svaren pa denna fraga har vallat oss vissa tolkningsproblem. Kan 

det vara sa att inkopen av debutbocker inte har minskat relativt sett, utan i samma om

fattning som ovriga inkop pg a minskade anslag? Eller kan det vara sa att de minskade 

anslagen innebar att just debutbocker drabbats hardast? lngen bra utveckling i sa fall ... 

5. Den sista fragestallningen gallde om debutbockema marknadsfors pa nagot vis och 

vilket intresse <let finns fran lantagamas sida? 

Ca 32 % av biblioteken uppger att de inte marknadfor debutbocker pa nagot speciellt 

satt, utan att de skyltas tillsammans med andra nya bocker, ofta i samband med kortlan. 

Ett bibliotek berattar att utlaningen av lyrik har okat sedan de hade borjat med kortlan 

av dem. Sarskilda satsningar har gjorts pa ett s k 90-talsrum i Stockholm, men dar finns 

inte enbart debutbocker. Detar ocksa ett bibliotek som har en speciell avdelning for 

debutbocker, medan ett annat bibliotek framst vander sig till unga lasare med sin 90-

talshylla. De bibliotek som uppger nagon form av marknadsforing, uttrycker <let lite 

forsiktigt: man gor <let " ibland", och man " forsoker" sig pa marknadsforing av debut

bocker. Ca 29% av biblioteken uppger att de forsoker fora fram debutbockema lite me

ra aktivt. Marknadsforingen sker bl a genom forfattarbesok, sma utstallningar, speciellt 

bokprat, genom uppsatta tidnings- och tidskriftsurklipp, boksnurror och speciell skylt

ning. Lite extra skyltning blir <let ocksa om <let handlar om lokala formagor. 11 av bib-
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lioteken har ingen marknadsforing alls av dessa bocker. Nagra av dem har over huvud 

taget inte tan.kt pa mojligheten att sarskilt marknadsfora debutantemas hocker, och yt

terligare nagra har gjort forsok, men dessa har inte slagit val ut. Vikten av bra mark

nadsforing framfors i Folkbibliotek i Sverige ( 1984) och All vidga deltagandet i kultur

/ivet ( 1991 ), och man menar att lantagama kan behova lite hjalp pa vagen for att hitta 

fram till nya forfattare (se s 9 resp. s 10). Aven Stenberg (1983) anser att marknadsfo

ringsinsatsema bor vara mer aktiva (se s 33). 

Tre bibliotek svarar oreserverat ja pa fragan om det finns ett intresse for just debut

bocker bland lantagarna. Ett av dem uppger att dessa hocker t o m har hogre utlanings

statistik an skonlitteratur i allmanhet. I ovrigt menar man att det ar inte gruppen som 

sadan som vacker intresse, utan det armer enskilda forfattare som dels har ratt bra re

censioner och som dels uppmarksammats i massmedia, framforallt i TV. Forfattarna 

ska heist vara omtalade och kanda, och ett bibliotek svarar "Det kan vara svart for lant. 

att hitta fram till de nya forfattama." Jfr med Japsens ( 1992) undersokning, dar hon 

refererar till debatten. Dar uppgav bibliotekarierna, att pa debutbocker fanns det inte 

nagon laneko (se s 33). 

Egna kommentarer: Lite grand fick vi den uppfattningen att manga av kommunernas 

marknadsforing verkade lite "valhanf'. Kan det vara sa att det finns ett samband mellan 

otillracklig marknadsforing och bristande intresse fran lantagarnas sida? Det bibliotek 

som svarat an utlaningsstatistiken var hogre for debutbocker an for skonlitteratur i all

manhet hade exempelvis satsat pa en speciell avdelning for debutanternas backer, en 

90-talshylla. 

Avslutande kommentar: Nagot som aterkommer i svaren ar att uppmarksamhet i 

massmedia har stor betydelse. Visserligen behover inte uppmarksamhet betyda det 

samma som samre kvalitet, men lite kan man fundera over hur det kulturpolitiska malet 

att "motverka kommersialismens negativa verkningar" uppfylls? Vi har inte funnit nag

ra avgorande skillnader i svaren med tanke pa kommunstorlek, medieanslag och storle

ken pa bokinkopen. Kanske horde urvalet av bibliotek ha varit annorlunda, eller kanske 

ar det sa att biblioteken ar relativt samstammiga i sina uppfattningar? Jfr med Halldens 

( 1989) asikt om enhetlighet bland kulturfonnedlama (se s 15). 

5.4.1 Kort sammanfattning 

Det ar framst fran Btj :s sambindningslistor som information om nya forfattare inhamtas 

och pa andra plats kommer tidningsrecensionerna. 
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Bara ett av 28 bibliotek har skrivna riktlinjer for inkop av debutbocker. 

Ca 70 % av biblioteken uppger sig ha mer eller mindre skyldighet att fora fram nya, 

svenska forfattare. 

Lokala forfattare prioriteras. 

Stor uppmarksamhet i massmedia paverkar inkopen i positiv riktning. 

Storleken pa forlaget ar av mindre betydelse for de fiesta av biblioteken. 

Inget av biblioteken undersoker eller tar hansyn till ev litteraturstod vid inkop. 

Rent generellt tror de flesta svaranden att inkopen av debutbocker har minskat under 

senare ar. 

Ca 39 % av biblioteken marknadsforde inte debutbockema alls, ca 32 % marknadsforde 

dem oftast tillsammans med andra nyutkomna backer och ca 29 % satsade just pa den

na grupp. 

Fran lantagamas sida finns inget storre intresse for debutantema som grupp, utan det ar 

mer enskilda forfattare som efterfragas ( de som synts i press och TV). 

5.5 I vilken omfattning recenseras debutbockerna i tidningar och 
tidskrifter? 

1 Klasson & Svenssons ( 1971) undersokning framgar det att sambindningen i hog grad 

styr folkbibliotekens inkop nar det galler "nykomlingar" (se s 28). Vi ansag darfor att 

det kunde vara intressant att se om det finns nagra andra altemativ an just sambind

ningen nar det galler information om debutantbocker? Som underlag har vi framst an

vant avsnittet Om tidningsrecensioner (se s 36 f). 

Av de 59 undersokta titlama har 47 stycken (vilket motsvarar 80 %) blivit recenserade i 

nagon fonn av press, som forutom dagstidningar aven kan vara fackforeningspress, 

kulturella- och religiosa tidskrifter. Sammanlagt har 61 % av lyriktitlama recenserats 

och for prosan ar siffran 92 %. 4 7 titlar har tillsammans ratt 418 recensioner, vilket i 

genomsnitt blir 8,9/titel. Jfr med Svante Weylers uppfattning attjust debuten ofta blir 

valdigt uppmarksammad (se s 40). Av de titlar som ratt O recensioner aterfinns 9 lyrik

bocker och 4 av dessa ar utgivna pa de minsta forlagen. Huruvida detta far anses som 
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"manga·' ar diskutabelt, men Lindung ( 1993) fann i sin undersokning att manga av de 

icke anmalda titlama var utgivna pa en- och tvatitel sforlag (se s 37). 

Alla 23 titlar med statligt litteraturstod har fatt nagon recension och tillsammans utgor 

de 72 % av det sammanlagda antalet recensioner. De har i medeltal fatt 13 recensioner, 

vilket ar betydligt mer an titlama utan litteraturstod; medeltalet for dessa ar 3,3 recen

sioner/titel . 78 % har fatt fler an 6 recensioner om man Jagger samman bade dagspress 

och tidskrifter. Om man enbart ser till storstadspressen sa har 91 % av titlama anrnalts 

dar. Jfr med rapporten Statens kulturradsfordjupade anslagsframstallning for perioden 

/99 7-/999, dar det framfors att litteraturstodda titlar oftare recenseras an andra titlar 

(se s 12). 

I tidskrifter med inriktning mot litteratur och kultur finns 11 av debutantema med. Nio 

av dessa har fatt 1itteraturstod, sa pa den punkten kan det .. litterara faltet" sagas vara 

relativt overens i den meningen att man uppmarksammar samma titlar. I tidskriftema 

har 8 av de debuterande kvinnomas backer blivit recenserade (men det kan observeras 

att lektorerna till storsta delen ar man.) Witt-Brattstrom (1993) pa.star att kultursidoma 

''Ji gger lahrt., nar det gall er kvinnliga forfattare (se s 17), nagot som vart resultat inte kan 

sagas bekrafta. Kanske far just debutantema mera uppmarksamhet an mer etablerade 

forfattare') 

Flitigast att recensera debutbockema var Svenska Dagbladet, darefter kom Sydsvenska 

Dagbladet och Goteborgs-Posten, vilket stammer val med Lindungs ( 1993) resultat nar 

det galler recensioner i allmanhet (se s 37). Lindung fann att landsortspressen till ca 75 

% recenserade samma titlar som storstadstidningama; var undersokning visar detta for 

ca 74 % av titlama. Det tycks alltsa som om "recensionsprofilen" i landsortstidningama · 

i stort sett ar den samma aven for debutbocker (atminstone i vart material ). Om man 

enbart ser till storstadspressen har ca 58 % av titlama blivit anmalda i nagon storstads

tidning. I storstadspressen har ca 66 % av prosan recenserats och ca 43 % av lyriken. 

Antal recensioner/titel ar for prosan 4,5 och for lyriken 5,3. 50 % av titlama har fatt 6 

ell er fler recensioner och 13 % har fatt 1-3 recensioner. Om man Jfr med antalet recen

sioner for kvalitetsromanema i Lindungs (1993) undersokning, blir alltsa resultatet for 

"vara,, debutanter nagot samre. 

Av 30 kvinnliga debutanters verk har 23 (77 %) blivit recenserade och for de 29 verken 

av manliga forfattare ar siffran 24 stycken (83 % ). K vinnoma star for 16 lyriktitlar och 

darav har 56 % blivit recenserade och for de 7 lyrikskrivande mannen har 71 % av tit

lama recenserats. Nar det galler prosan ar kvinnoma t itlar nagot overrepresenterade; de 

har alla recenserats, medan mannens ligger pa 86 %, vilket motsvarar 3 orecenserade 
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titlar. Sammanlagt dominerar mannen, vilket beror pa att det ar fler J...'Vinnor som har 

skrivit lyrik . Yid en Jfr med undersokningen av Kristina Berg, (Forfattaren 1986:4-5) 

har mannen fortfarande flest anmalningar nar det galler lyriken, medan de kvinnliga 

debutantema har passerat nar det galler prosan (OBS. Vi talar fortfarande bara om var 

undersokning). 

Lindung ( 1995) fann att recensionema i storstadspressen hade en mycket liten betydelse 

for forsaljningen. For var del kan vi inte pavisa nagot samband mellan folkbibliotekens 

inkop och tidningsrecensionema, eftersom vi inte vet vilka recensioner som blivit lasta. 

Vi har anda sett pa fordelningen av tidnings- och tidskriftsrecensionema pa de 10 lyrik

respektive prosatitlar som placerar sig i toppen och pa de 10 lyrik- respektive prosatitlar 

som Jigger i botten nar det gall er titlamas spridning till kommunema. Av de 10 framst 

placerade lyriktitlama har 1 titel blivit utan recension och genomsnittet/titel ar 9,5 re

censioner. Av de samst placerade ar 7 oanmalda och genomsnittet ar 2,9 recensio

ner/titel. Av "topptitlama" bland prosan har alla blivit recenserade och medeltalet ar 12 

recensioner/titel. I "bottengruppen" ar 2 orecenserade och medeltalet ar 5,6 recensio

ner/titel. Rent hypotetiskt star det i motsats till Lindungs slutsats (atminstone inom bib

lioteksvarlden) nar det gall er forsaljning av prosa och antalet recensioner. 

Egna kommentarer: Stenberg skriver i sin rapport att "Dagspressrecensioner behover 

lasas av alla i informationstjanst, av alla i uppsokande verksamhet, av alla i inkopsarbe

te ." ( 1983, s 141) Enkatsvaren har vi sat att manga laser tidningsrecensionema, men det 

ar anda fortfarande till Btj :s sambindningshaften som de flesta forst gar for information. 

Fonnodligen hanger detta samman mycket med tidsbrist? 58 % av "vara" titlar var re

censerade i nagon storstadstidning - sa ti11gangligheten borde inte vara nagot hinder? 

Tidningsrecensionema ar kanske extra viktiga nar det galler just debutanter for att fa en · 

mer nyanserad bild av en ny, okand forfattares bok. Jfr aven med Lindungs ( 1995) 

asikter om pressens roll nar det galler att synliggora forfattare (se s 37) Man far dock 

ocksa ha i minne Hall dens ( 1989) papekande, att recensentema ofta ar "snallare" mot 

en debutant (se s 15) 

Aven om det inte gar att bevisa relationen, tycks det anda rada ett visst samband mellan 

titlamas antal pressrecensioner och bibliotekens inkop av dem. Jfr med Lindungs 

( 1995) uppfattning om att det finns en kulturklyfta mellan smaken hos den offentliga 

kritiken och bokkoparen (se s 37). Bibliotekariema kanske anda haller sig inom det 

I itterara etablissemangets ramar. Halldens ( 1989) uppfattning ar att pressens "makt" ar 

stor (se s 15). Emellertid kan <let kanske anda vara sa, vilket vi tidigare diskuterat, att 
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om en forfattare far stor uppmarksamhet i pressen, sa paverkar det indirekt inkopens 

storlek? 

5.5.1 Kort sammanfattning 

Om man ser till samtlig forekommande press , sa har 80 % av titlama blivit recenserade. 

De litteraturstodda titlarna dominerar nar det ga11er antalet recensioner. 

Over 50 % av titlarna har blivit recenserade i nagon storstadstidning. For enbart prosan 

ar siffran 66 %. 

Kvinnoma ar val representerade bade i tidskrifter och i antal prosarecensioner. 

Rent hypoteti skt finns det ett samband mellan antalet recensioner och inkop av titlar. 

De titlar med flest recensioner har salts battre till folkbiblioteken an de med farre. 
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6 Generell diskussion 

I borjan av uppsatsen angav vi fyra overgripande problemomraden. Vi ska har forsoka 

att besvara dessa. 

-¢> Finns det nagra likheter/olikheter mellan de asikter om nya forfattare som framfors i 

den refererade debatten och den bild som framkommer i var undersokning? 

En del debattorer i pressen tycker att de nya forfattamas prestationer ar bra, medan and

ra anser att de unga forfattama inte har sa mycket att beratta om. Kanske kan man saga 

att det pagar en "strict" inom det " litterara faltet", enligt Bourdieus tenninologi (se s 

13 ). Det namns ocksa tendenser som Stockholmscentrering och bristande social for

ankring pg a "syssloloshet" . Forfattama skriver mest nojesinriktade skildringar pa 

·'joumali stprosa ... Vart material bekraftar att det finns fa skildringar som handlar om 

yrkesli vet, men daremot finns det en de\ ski ldringar som kan sagas ha samhallsanknyt

ning. Ett exempel pa en sadan bok ar Alexander Skantzes Grattis Cud. I ovri gt fore

kommer <let ett relativt stort antal historiska skildringar, och om <let ar "normalt" eller 

inte bland debutanter, det vet vi inte. Rena "nojesskildringar .. i stil med TV-seriemanus 

ar det sparsamt med (savitt vi kan bedoma det), men artikeln dar detta debatteras (se s 

41 ) ar fran 1995. Kanske harden typen av bocker blivit allt vanligare med aren? Flera 

av ''vara .. debutanter har ett joumalistiskt forflutet; huruvida <let innebar ett samre sprak 

i bockema, kan vi forstas inte uttala oss om, men den asiJ...1:en tycks nagra av debattorer

na i alla fall ha. Aldem pa en debutant verkar ocksa vara av intresse. Vart material visar 

en valdigt blandad aldersbild; alla var inte " unga" vid sin debut. Vikten av ungdom 

framkommer dock i nagra av enkatsvaren , dar biblioteken framhaller att det ar just 

unga debutanter som man viii satsa pa. Anledningen till det ar forstas att man tror att 

malgruppen .. unga vuxna" gama laser forfattare i sin egen a lder. Nackdelen med att 

enbart fokusera sig pa de " unga" forfattama, kan vara just att de annu inte hunnit skaffa 

sig sa brett perspektiv pa livet och samhallet. 

Flera av artiklama tar upp kvinnoma som de som har framtiden for sig. Kanske ar den 

manliga dominansen, som Holm(] 995) och Witt-Brattstrom (1993) beskriver (se s 16), 

pa vag att brytas?. Efter <let urval som vi har gjort fran 1993 ars sambindningshaften 

befanns 29 av debutantema vara man och 30 av dem kvinnor. De kvinnliga forfattamas 

prosabocker hade bade salts i storre utstrackning till kommunema och fatt battre var

deringar av sambindningen. De var ocksa. val representerade nar <let galler antalet press

recensioner. Vad beror denna "kvinnliga dominans" pa? Kan <let vara sa att unga tjejer 

ar <let som ar " inne"? Att stor uppmarksamhet betyder mycket for inkopen framkommer 

av enkatema, och da kanske <let ar naturligt att de kvinnliga forfattamas hocker ocksa 
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har kopts in i storre utstrackning an mannens? Eller kan det vara kvinnomas amnesval? 

A,· 14 prosatitlar av kvinnliga forfattare, tror vi att 11 av dem innehaller sadana amnen 

som kanske framst tilltalar kvinnliga lasare. Eller kan det vara sa att kvinnoma helt 

enkelt skriver battre an sina manliga kollegor. .. ? Dock aterkommer i artiklama samma 

kritik mot sprakbruket som Witt-Brattstrom framfor. Eftersom vi inte haft mojlighet att 

lasa ''vara'' debutanters bocker, kan vi inte sjalva uttala oss om kvaliten, men av sam

bindningsrecensionema att doma sa hamnar den storsta delen nagonstans i mitten (se s 

60). Sammanfattningsvis kan val Bourdieus (1992) tankar om motsatsema mellan olika 

positioner sagas galla - nykomlingama far slass mot det som ar etablerat osv. Aven 

Hall den ( 1989) ar inne pa att det som kanns valbekant ar enklast att forst ta till sig (se s 

15). 

Asiktema som framkommer i debatten, att biblioteken nwnera satsar pa de namn som 

ar \"alkanda, kanske kan bekraftas a,· de svar som biblioteken har givit i enkaten. Dar 

framgar just att lantagarefterfragan styr inkopen i hog grad, och detta leder indirekt till 

en fokusering pa de uppmarksammade bockema. I var undersokning framkornmer ock

sa an de storsta forlagens titlar har en nagot storre spridning bland kommunema an de 

mindre forlagens . Bonniers forlagsrepresentant anser ju att biblioteken koper bra av de 

nyare forfattama bocker, och mojligen beror det pa deras marknadsforingsresurser. 

Kanske det helt enkelt ar sa att bokforlagen sjalva gor for lite for att synliggora sina nya 

fonnagor0 

Flera av de intervjuade forlagsrepresentantema anser att den "smalare" litteraturen valjs 

bort till fonnan for den mer lattillgangliga (se s 45 f). Det frarnkornmer ocksa i de artik

lar om lyrik sorn vi refererat, att den yngre lyriken kan vara svar att hitta frarn till utan 

akti,·a insatser fran bibliotekens sida Att lyriken salts dal igt framkomrner tydligt i var . 

undersokning, detta fonnodligen pg a av ett bristande intresse fran lantagarhall. Att det 

anda gar att paverka visar bade artiklama och ett enkatsvar, dar det framgar att utl a

ningen av lyrik okat sedan man borjade med kortlan av dem. Per Gedin sager ocksa att 

de lyriker sorn ar bra pa att lasa for publik saljer battre (se s 46). Kanske skulle tler av 

bibl ioteken forsoka att satsa mer pa upplasningar av poesi? Det borde inte vara sa kost

samt. Risken finns annars att lyriken helt gloms bort och det gar inte riktigt ihop med 

att det tycks finnas ett stort intresse for att skriva den. 

Det framkommer av artiklama, att det gors for lite for att fora fram den "unga" lyriken. 

Stenberg ( 1983) efterlyste mer " fighting spirit" hos bibliotekariema, och Japsen ( 1992) 

menade att det gar att paverka lantagama med hjalp av utbudet (se s 33 resp s 34 ). En

ligt Swedenmark ( 1993) finns hos manga en radsla for att inte kunna " tolka" diktema 

pa ratt satt. Denna radsla kan kanske sagas bero pa att man har en brist pa "kulturellt 
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kapital", for att anvanda Bourdieus tenninologi. Den som innehar detta kapital kan gora 

ansprak pa att sitta inne med kunskap och smak (se s 14 ). Kanske ar det sa an det be

hovs mer aktiva insatser fran bibliotekens sida for att hoja intresset for lyrik? Bade Lin

dung ( J 983 ), Stenberg ( 1983) och rapporten A ti vidga deltagandet i kulturl ivet ( 199 1) 

tar upp detta med utbildning, dels for blivande bibliotekarier och dels for dem som re

dan ar i tjanst. For var del hade vi ingen undervisning alls i lyrik, vi lket sakert hade sin 

orsak i att antalet undervisningstimmar i skonlineratur var mycket begransade. Vi kan 

bara spekulera i vad det kan betyda fort ex lyrikinkopen ute pa biblioteken? 

Som en rod trad genom artiklama finns "kandisen"; det ar den forfattare som gor sig i 

massmedia som gall er. Enander ( 1989) menar att det inte langre ar litteraturkritikema 

som i nagon storre utstrackning bestammer vad som ar vart uppmarksamhet, utan det 

start ex TV for. Kanske kan man saga med Bourdieus tenninologi att det rader en strid 

om vilka varderingar som ska galla inom det " litterara faltet". Vad ar mest gangbart -

att ha ett tilltalande yttre, en fonnaga att gora sig i TV, eller en sprakbegavning? I flera 

av enkatsvaren fran biblioteken framkommer ocksa att just uppmarksamhet har stor 

betydelse for inkopen. Det ar de bockema som efterfragas av lantagama. Finns det inte 

en ri sk att man som bibliotekarie ger avkall pa kvaliten om man later sig paverkas av 

' 'kandisskapef' i for stor utstrackning? Fast det beror ju pa vilken policy man valjer att 

ha. Kanske har lantagaren alltid ratt ... ? Nagra av debutantema i var undersokning var 

visserligen ocksa kanda fran andra sammanhang innan sin litterara debut, men det kan 

vi inte dra nagra storre vaxlar av, eftersom vi sjalva gjorde ett sadant urval 1 • 

-¢- Hur manga titlar har de undersokta kommunema kopt in, med hansyn till hur titlama 

fordelar sig efter olika variabler? 

Titlamas spridning till kommunema ar framst beroende av tre variabler: omdome i 

sambindningslistan; den litterara fonnen och kommunstorlek. Den litterara fonnen 

tycks ha storst betydelse, for lyriken ar, oavsett omdome, svar att finna i kommunema 

(forutom i de allra storsta). Lyrikens stallning pa biblioteken har diskuterats ingaende i 

avsnittet ovan. Prosan har en betydligt storre spridning, men aven om den har fatt 

mycket bra kritik finns den inte i alla kommuner. Det ar framforallt i de mindre kom

munerna som den saknas. I rapporten Folkb ibliotek i Sverige (1984) ansags det som 

viktigt an de mindre kommunerna har ett brett urval av kval itetslitteratur, eftersom det 

dar ofta saknas alternativ till biblioteket (se s 9). Denna onskan fran statens sida, kan 

inte sagas vara uppfylld nar det galler de backer som ingar i denna undersokning. Vad 

detta kan bero pa ar svart att uttala sig om. Vi anger har nagra tankbara forklaringar: 

Manga mindre kommuner kanske tar stor hansyn till lantagamas efterfragan, och efter-

I se s 19 kap. 3.4 Urval av debuterande forfattare 
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som fa debutbocker ar kanda kops de inte in. Det kan finnas en reservation infor det 

som ar nytt och okant. Bristande kunskap hos bibliotekariema, vilken skulle kunna bero 

pa att de har tillrackligt med tid att infonnera sig om nya bocker. En tilltro till att lans

biblioteken skall tillhandahalla dessa bocker. Om inte anslagen racker, kanske man 

hellre satsar pa "sakra kort". 

Med tanke pa att sambindningens omdomen betyder mycket for bockemas spridning, ar 

det vart att notera den skillnad som rader mellan KuRs och sambindningslektoremas 

uppfattningar om bockemas kvalitet. En bok som fatt litteraturstod kunde "totalsagas" 

av sambindningslektoren. Yem av dem som har "den goda smaken" kan vi inte uttala 

oss om, men vik."ten av att bibliotekariema ocksa anvander sig av andra kallor an sam

bindningen for att infonnera sig om nya bocker framgar bl a av denna diskrepans. Mot 

detta kanske kan invandas att det inte finns tillrackligt med tid for det. Eftersom sam

bindningslektoremas omdomen betyder mycket for de nya, okanda forfattamas bocker, 

kanske en mojlighet vore att tva sambindningslektorer recenserade dessa (vilket Klas

son & SYensson foreslog redan 1972 se s 29) . 

~ Hur valjer bibliotekariema ut vilka debutbocker de skall kopa in och hur overens

stammer det med de kulturpolitiska malen? 

I borjan av uppsatsen stallde vi oss fragan om man ute pa folkiblioteken kanner nagot 

ansvar nar det gallde att fora fram nya forfattare och om man tanker pa de kulturpolitis

ka malen nar man gor sina inkop? Huruvida man har de kulturpolitiska malen i tankar

na vid sina ink op ar svart att svara pa. Av svaren att doma anser sig ca 70 % ha mer 

eller mindre ans\·ar for att fora fram nya forfattare , bl a for att det ar ett satt att locka 

unga lasare till biblioteket. Da medieanslagen har minskat for manga av bibl ioteken, 

och da det inte finns nagra skrivna riktlinjer, bl ir medverkan till "yttrandefrihet, konst

narlig och kulturell fomyelse" for manga bibliotek bara ett onsketankande . Dock anser 

de fiesta av biblioteken att forlaget inte spelar nagon storre roll for inkop, nagot som 

indirekt beframjar en mangfald i utgivningen. De fiesta av biblioteken har svarat att 

kvaliten pa en bok ar avgorande for inkop, men anda skymtar det fram, att om en bok 

har ratt stor uppmarksamhet i massmedia (vilket i och for sig inte behover vara det 

samma som dalig kvalitet), sa har det ocksa en stor betydelse for inkop. Hur gar detta i 

forlangningen ihop med malet att "motverka kommersialismens negativa verkning-

ar.. . "? Ska biblioteken satsa mer pa de titlar som inte redan ar kanda for pub liken ell er 

kan det anses som en fonnyndarattityd att inte i forsta hand ga efter lantagarefterfra

gan? An det ar Ian att kanna sig kluven inom biblioteksvarlden kan man forsta. Enligt 

Fv/kbib/iotek i Sverige ( 1984) skall bibl ioteken " .. . vagleda dem [lantagama. var anm] 

in pa okanda forfattarskap och litteraturomraden" (se s 8). Det framgar ocksa hur vik-
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tigt det armed uppstallningen, formaga att vacka intresse for mindre efterfragad littera

tur osv. De flesta debutbocker far val ses som ratt okanda for den breda allmanheten, 

endast tre av biblioteken svarade att det fanns ett intresse fran lantagarnas sida for just 

denna grupp. I det sammanhanget spelar marknadsforingen en stor roll. Av de svarande 

var det ca 39 % som inte marknadsforde debutbockema alls. l rapporten All vidga de/-

1aga11Je1 i kulturlive! ( 1991) framha11s vikten av information om bokutbudet pa biblio

teken, bl a for att undvika en okad fokusering pa nagra fatal titlar (se s 10). Kanske bor

de infonnationen fran bibliotekens sida vara mer aktiv angaende nya forfattare? 

-<} I vii ken omfattning har debutforfattarnas bocker recenserats i tidningar och tidskrif

ter') 

Ca 80 % av debutantemas titlar har blivit recenserade i nagon form av press. Allra mest 

omskrivna var de titlar som fatt litteraturstod. Daremot verkar det inte som om debutan

terna som grupp vacker nagot storre intresse hos lantagarna, utan det ar enbart de forfat

tare som ront uppmarksamhet i media som nar fram (om tidningsrecensioner raknas dit, 

sa borde ju intresset fran lantagamas sida vara valdigt stort ... ?). Kanske kunde bibliote

ken haka pa pressen och i storre utstrackning bevaka och gora reklam for nya debutan

ter') Sjalva blev vi forvanade dels over att sa manga av titlama blivit recenserade och 

del s o, er att fl era hade fatt sa manga recensioner. Tidningsrecensioner borde utgora ett 

bra komplement till sambindningen, inte minst med tanke pa att de oftast kan ge en bok 

storre utrymme. Eftersom det tycktes rada ganska stora asiktsskillnader mellan lekto

rema, en och samma titel kunde bedomas med allt fran "stralande prestation" till total 

sagning, blir det anda det egna omdomet som slutligen far avgora om en titel kan anses 

intressant nog for att kopas in eller inte. 

6.1 Forslag till vidare undersokningar 

Vi tycker att amnet har varit mycket intressant att arbeta med och ju langre det har fort

skridit, desto fler fragetecken har dykt upp. Det finns nagra fragor som vi tycker skulle 

vara sarskilt intressanta att granska narmare. De kvinnliga forfattama havdar sig mycket 

bra i denna undersokning, om man ser till antal bocker och den kritik de har fatt for 

dessa. Tytler detta pa att de kvinnliga forfattama ar pa vag att erovra en storre del av 

den litterara varlden, vilken ju i alla titler har varit manlig? Om vara resultat endast 

ga11er for just debutforfattare, vad ar det da som gor att de kvinnliga forfattama forsvin

ner fran arenan efter en eller ett par bocker? lntressant vore ocksa att se hur 

"kandisamas" backer blir mottagna av kritikema och ocksa hur biblioteken koper in 

deras bocker i relation till den kritik de far. For detta kravs naturligtvis att man kan de

finiera "kandisen" pa ett bra satt. Som undersokningen ocksa visade sa overensstammer 
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inte alltid KuR och sambindningslektoremas uppfattningar om vad som ar god littera

tur. Detta ar ett forhallande som ar val vart att granska narmare, i synnerhet med tanke 

pa den nya kulturpropositionen, som sager att biblioteken, for att fa bidrag fran staten, 

maste binda sig att kopa in de bocker som har erhallit litteraturstod (Kulturpolitik, 

1996/97). Detta galler framst barn- och ungdomsbocker, men problemet kvarstar likval. 

6.2 Framtiden 

Enligt Kulturpolitikens inriktning (1995) skall Kulturradet fa i uppdrag att " ... utveckla 

en databaserad katalog som omfattar den totala utgivningen av allmanlitteratur och som 

gors tillganglig for allmanheten." (s 479) I denna katalog skall man anvanda sig av 

multimedia och det ska finnas presentationer t ex i fonn av recensioner, portratt pa for

fattaren och det kan tom bli mojligt att nagon del av texten i boken kommer att lasas 

upp. Om detta blir verklighet borde det gynna alla forfattare , men kanske vore det extra 

bra for de som annu ar okanda att fa en mojlighet att na ut till manga. 

Det talas allt mer om biblioteket sorn infonnationsfonnedlare och pa Bibliotekshogsko

lan i Boras ar honnorsordet IT. Studenterna ska bli experter pa hur man soker informa

tion . Det ar nog sa viktibrt med de kunskaper de blivande bibliotekariema far med sig 

inom detta omrade, men vi tycker anda att det ar konstigt att en bibliotekarie idag inte 

beh6\·er ha haft en enda undervi sningstimma i skonlitteratur. Undervisning i skonlitte

ratur ges visserligen pa skolan, men i mycket begransad omfattning, och dessutom kan 

den valjas bort. Detar bara att hoppas pa att de blivande bibliotekariema sjalva tar ett 

ansvar for att kunskaper i amnet inhamtas. Om inte detta sker, kan vi bara spekulera i 

vad bibliotekariernas bristande bokkunskaper kommer att leda till. Dalig bokkunskap 

hos bibliotekariema och nedskarningar i biblioteksanslagen, samtidigt som biblioteken 

ska erbjuda sina brukare den senaste tekniken for informationssokning, gor att vi kan

ner en viss oro for for skonlitteraturens stallning pa biblioteken. Hur gar det med till

gangligheten pa litteratur? Detar oroande tendenser, inte minst med tanke pa att det i 

de mindre kommunema numera ar vanligt att bokhandeln slagit igen eller blivit mer av 

en pappershandel. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersoka hur stor spridning ett urval av de skonlitterara 

debuttitlarna, skrivna for vuxna pa svenska i original och som erbjods i Bibliotekstjanst 

sambindningshaften 1993, hade bland de kommuner, vars folkbibliotek var anslutna till 

BURK-sok och som dar katalogiserar sitt bokbestand. Dessutom ville vi genom enkater 

till ett antal bibliotek, forsoka ta reda pa vad som lag till grund for om en bok av en 

debuterande forfattare skulle kopas in eller inte. Vidare var var intention dels att fors6-

ka gora oss en bild av debutforfattaren, dels att gora ett nedslag i den pagaende debatten 

i amnet. Slutligen ville vi ta reda pa i vilken omfattning debutanternas bocker var re

censerade i pressen. 

Det var framst foljande fragestallningar som vi valde att arbeta utifran: 

- Finns det nagra likheter/olikheter mellan de asikter om nya forfattare som framfors i 

den refererade debatten och den bild som framkommer i var undersokning? 

- Hur manga titlar har de undersokta kommunerna kopt in med hansyn till hur titlarna 

fordelar sig efter olika variabler? 

- Hur valjer bibliotekarierna ut vilka debutbocker som de skall kopa in och hur 6ver

ensstammer det med de statliga kulturpolitiska malen? 

- l vilken omfattning har debutforfattarnas bocker recenserats i tidningar och tidskrif

ter? 

For att fa svar pa var huvudfraga; hur stor spridningen av titlarna var till de olika kom

munema, anvande vi oss av en kvantitativ metod. 161 folkbibliotekssystem har ingatt i 

unders6kningsmaterialet. 59 titlar av debuterande forfattare valdes ut fran 1993 a.rs 

sambindningslistor. Utifran dessa titlar unders6k'1es sedan olika variabler, bl a omd6-

men i sambindningslistoma, forfattarkon, litterar form. For att dessutom fa en bild av 

bibliotekariernas inkopspolitik nar det galler debutbocker, skickades 36 enkater ut. 

Svarsfrekvensen var 77 %. Vidare ville vi fa en bild av hur debutanten "ser ut",darfor 

inhamtades information fran olika kallor och dessa sammanstalldes till en kort be

skrivning av forfattarna och deras bocker. 

Teoridelen bestar av ett antal statliga utredningar, tidigare gjorda undersokningar om 

inkop av skonlitteratur till folkbiblioteken, samt bl a Pierre Bourdieus teorier om 

"kulturellt"- och "symboliskt kapital" . 
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Fl era av forfattama visade sig ha Stockholmsanknytning, ha ett joumalistiskt forflutet 

och skriva hi storiska romaner. l tidningsartiklama diskuterade olika debattorer bl a 

"kandisen" som den nye forfattaren . 

En onskan finns fran statens sida att folkbihlioteken hor hjalpa lantagama att hitta fram 

till mer okanda forfattare. Bara ett bihliotek av de som svarat pa var enkat hade skrivna 

riktlinjer for inkop av dehuthocker. Cirka 70 % av bihlioteken kande dock mer eller 

mindre ett ansvar art fora fram nya, svenska forfartare. Mer aktiv marknadsforing satsa

de ca 29 % av hihlioteken pa, pa denna grupp av hocker. Stor uppmarksamhet i mass

media paverkade inkopen, aven om det framst var kvaliten som var avgorande. Infor

mation om nya forfattare inhamtades framst fran Btj :s samhindningshaften. Rent 

generellt trodde de tlesta av biblioteken art inkopen av debutbocker hade minskat med 

aren. Inget av hihlioteken tog nagon hansyn till om en hok hade erhallit litteraturstod 

eller inte. 

Debutbockema hefanns vara relativt val uppmarksammade i form av recensioner i tid

ningar och tidskrifter, ca 80 % hade hlivit recenserade. De litteraturstodda titlama do

minerade antalet recensioner. Cirka 58 % av titlama var anmalda i dens k storstads

pressen. 

De all ra tlesta av debutbockema hade, av samhindningen, fart blandad kritik. De hocker 

som fatt overvagande positiv kritik eller mycket positiv kritik fanns i ca halften av de 

161 kommunema som ingick i undersokningen. Lyriken hade en mycket dalig sprid

ning. Kvinnoma havdade sig bra, bade nar det gallde den kritik deras hocker hade fart 

och hur deras hocker hade kopts in av hiblioteken. 61 % av titlama hade fart litteratur

stod. Dessa hade en nagot storre spridning an de ovriga titlama. De storsta forlagen har 

tler antal litteraturstodda titlar an de mindre forlagen. Lirteraturstod hade givits aven till 

sadan lirteratur, som sambindningen gav ert mycket negativt omdome. 
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Bilaga I 

Kommunens namn: 

Yi onskar vara anonyma () Yi kan delta med kommunens namn i uppsatsen ( ) 

1. Finns det nagra skrirna eller oskrivna riktlinjer nar det galler forvarv av svenska de

butantbocker') Om nej , vad gar ni da efter vid beslut om inkop eller inte? 

2. Hur far ni information om nya svenska debutforfattare? Yilka kallor anvands') (Om 

mojli.brt, var snail ange ungefarlig procent pa vardera) 

3. Anser ni att biblioteken har nagra skyldigheter att fora fram nya, okanda svenska 

forfattare? 

4. Prioriteras nagon svensk debutforfattare framfor andra? Tex kandisar, lokala forma

gor, forfattare som ront stor uppmarksamhet osv. 



5. Har det nagon betydelse for inkopen vilket forlag som debutantboken ar utgiven pa? 

6. Nar ni ska kopa in en debutantbok, undersoker ni da om den har fatt litteraturstod 

och om sa ar fallet, har det nagon betydelse for urvalet? 

7. Har inkopen av debutantbocker minskat eller okat med aren och vad ar i sa fall skalet 

till detta? 

8. Marknadsfor ni debutantbockema pa nagot vis? 

9. Finns det nagot intresse fran lantagarnas sida for debutantbockerna0 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

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

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av Jandet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

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

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta tenn i
n er), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
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