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Redaktionellt förord 

ägen till en litterär debut i bokform brukar vara lång och 
krånglig. Den första utgivna boken har ofta föregåtts av 
flera refuserade manuskript – liksom av framstötar mot 

tidningar, tidskrifter och litterära kotterier. I den moderna 
bokvärlden har det också tillkommit viktiga instanser som lit-
terära agenter och skrivarutbildningar. Alla ger lärdomar, kon-
takter och möjligheter att synas innan manuskriptet till den 
första boken blir antaget. Dessa komplicerade processer be-
handlas av sociologen Henrik Fürst i den föreliggande boken, 
skriven i anslutning till hans doktorsavhandling i sociologi om 
ett antal skönlitterära debutanters erfarenheter och karriärvä-
gar.1 
 Omständigheterna kring den litterära debuten i bokform 
har tidigare ofta undersökts i biografier och monografier över 
enskilda författare. Inte sällan har de största litteraturveten-
skapliga ansträngningarna ägnats de allra mest uppburna för-
fattarna, de som kommer ut på de stora tongivande förlagen. 
Litteratursociologer har kompletterat med breda kollektiva stu-
dier med grundläggande uppgifter om samtliga debutanter un-
der en viss period och inom vissa genrer – främst data gällande 
fiktionsprosa och lyrik. I sådana studier avtecknar sig också det 
som kallas den litterära amatörkulturen, egenutgivare och lokalt 
spridda författare. 
 I den föreliggande studien har Henrik Fürst valt en medel-
väg. Han har begränsat sig till den grupp debutanter som inför 
utgivningen marknadsförs med egna ”debutantporträtt” i 
branschtidskriften Svensk bokhandel. Porträtten används för att 
uppmärksamma bland annat tidningsredaktioner, litteraturkri-
tiker och bokhandlare på vilka författare som kan vara värda 
att bevaka på ett nationellt plan. Därmed är de en central del av 
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marknadsföringen inom branschen och omfattar de författare 
som har utpräglad synlighet redan inom debuten.  
 Med stor sannolikhet täcker porträtten i tidskriften mycket 
väl den utgivning av debutanter som sker på de stora, tongi-
vande förlagen, liksom på åtskilliga mindre förlag. Men den 
stora och växande utgivningen av debutanter i form av egenut-
givning fångar de förmodligen sämre – helt enkelt eftersom 
dessa förlag inte alltid kan kosta på sig den annonsering i tid-
skriften som är förutsättningen för att få ett debutantporträtt 
publicerat (eller för att förlagen inte ens känner till tidskriften 
och möjligheten att annonsera där). Porträtten har därmed rim-
ligen bäst täckning för vad som kan kallas debututgivningens 
elitskikt. 
 Fürsts studie omfattar 813 debutanter från perioden 1997–
2014, motsvarande ett genomsnitt om ungefär 45 debutanter 
per år. Av dem är 134 lyrikdebutanter, drygt sju per år (cirka 16 
procent av den undersökta gruppen). Av alla de 813 debutan-
terna var 105 egenutgivna (på eget förlag eller via självpublice-
ringsplattformar), resten på reguljära förlag.  
 Vid läsningen av Fürsts studie bör läsaren minnas att pro-
sadebutanterna sannolikt är starkt överrepresenterade i urvalet, 
sett till hela utgivningen av litterära debutanter, och att urvalet 
gynnar de stora och tongivande förlagen. Åtminstone är det 
den bild som framträder om hans siffror jämförs med tidigare 
breddundersökningar av skönlitterära debutanter i bokform 
(termen då definierad på gängse sätt som en författare som ger 
ut sin första skönlitterära bok).2 
 I En bok om böcker (SOU 1972:80), branschstudierna från 
1968 års litteraturutredning, visade Lars Furuland och Hans 
Olof Johansson att antalet skönlitterära debutverk var 424 un-
der perioden 1965–1970, alltså i genomsnitt ungefär 70 per år. 
Av dessa debutverk var 42 procent diktsamlingar (knappt 30 
per år) och cirka 50 procent fiktionsprosa (35 per år). Att mäng-
den lyrikdebutanter var så stor – sett till förstagångsutgivningen 
av fiktionsprosa respektive lyrik – förklarar författarna, fullt 
rimligt, med att många debuterande lyriker sedan övergår till att 
skriva fiktionsprosa. De fem största kvalitetsförlagen stod i 
denna undersökning för en relativt liten del av debutantutgiv-
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ningen inom lyrik och fiktionsprosa, cirka 28 procent. Fördel-
ningen mellan de två genrerna i de fem största förlagens debu-
tantutgivning var ungefär som i hela debutantutgivningen.3 
 Furulands och Johanssons studie gällde en period med 
markant minskande debutantutgivning, en nedgång som orsa-
kades av den begynnande förlagskrisen (1965 var antalet debu-
tanter 78, bottenåret 1970 endast 53).4  
 Att antalet lyrikdebutanter senare ökade kraftigt framgår av 
Åsa Warnqvists studie av lyrikutgivningen 1976–1995. Där 
identifierades 1 423 debutanter (cirka 71 per år), varav 109 på 
de tre största förlagen (cirka fem per år) och 734 på eget förlag 
(cirka 37 per år). Ökningen av antalet debutanter på eget förlag 
är markant och hänger samman med en ökning av egenutgiv-
ningen av lyrik sedan 1970-talet, förmodligen orsakad först av 
förlagskrisen och sedan av de tekniska förändringar som har 
gjort sådan utgivning enklare och billigare – dels genom utgiv-
ning på författarens eget förlag, dels genom självpublicerings-
tjänster som Författares bokmaskin.5  
 Det finns inga skäl att tro att denna utveckling har avstan-
nat de senaste åren, även om den inom skönlitteraturen sanno-
likt har präglat lyriken mer än fiktionsprosan. Till bilden hör 
förstås också att bokutgivningen har ökat under de senaste sex 
decennierna, om än knappast lika mycket inom utgivningen av 
svenska skönlitterära original som inom hela bokutgivningen 
(den senare har nästan fördubblats under det senaste halvsek-
let).6 En kvalificerad gissning är att antalet svenska skönlitte-
rära debutanter, sett över hela utgivningen, numera uppgår till 
minst 100 personer per år, varav en stor andel i form av egen-
utgivning. Detta återstår dock att undersöka. 
 När sådana perspektiveringar är gjorda ska betonas att 
Henrik Fürsts studie vidgar kunskapen om debutanter och de-
ras väg fram till den först utgivna boken. Genom att fokusera 
på debutantutgivningens elitskikt fördjupar han förståelsen av 
den litterära världens stratifiering och de medialt uppmärksam-
made författarnas vägar till den första förlagsutgivna boken – 
och kanske till en blivande karriär i det litterära rampljuset.7 

Johan Svedjedal 



 

Noter

1  Henrik Fürst, Selected or Rejected?: Assessing aspiring writers' attempts to achieve publi-
cation, Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the 
Faculty of Social Sciences, 135 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017). 

2  För definitionen av ”debutant” hänvisas dels till litteraturvetenskaplig praxis, 
dels till definitionen i SAOB där akten att debutera knyts till själva uppträdan-
det, inte till lanseringen (SAOB, 6, sp.  D 421:”Debutant”). I vissa undersök-
ningar används ett något vidare debutbegrepp. I sin undersökning av utgiv-
ningen av svensk lyrik 1931–1960 räknar Hans Olof Johansson också som 
debut ”i vissa fall […] medverkan i en antologi” (Hans Olof Johansson, Svensk 
lyrik 1931–1960. En översikt av originalutgivningen i bokform, Litteratur och samhälle, 
63, 1969 [s. 2958–3045], s. 2968, not 1), medan Statens pris- och kartellnämnd 
i en analys av bokutgivningens lönsamhet definierar en författares första och 
andra skönlitterära böcker som skönlitterär debut (”Litteraturkategoriers lön-
samhet. En jämförande bidragsanalys av 1966 års bokutgivning” [s. 79–130], 
s. 121). Skälet till dessa breddningar av debutantbegreppet är i det första fallet
att Johansson bland annat ville undersöka fyrtiotalisternas genombrott (som i
hög grad skedde via antologier), i det andra att nämnden hade et särskilt in-
tresse för svårsåld litteratur, dit deras ”debutanter” räknades.

3  Lars Furuland & Hans Olof Johansson, ”Utgivningen av skönlitteratur 1965–
1970”, En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier (SOU 1972:80) [s. 
226–265], s. 257, tab. 9.21 (antalet debutanter) och s. 258 (andelen diktsam-
lingar, övergång till fiktionsprosa). De fem största kvalitetsförlagen var Bon-
niers, Norstedts, Tiden/FIB, Rabén & Sjögren och Wahlström & Widstrand: 
där kom 65 titlar fiktionsprosa (s. 257, tab. 9.22) och 54 titlar lyrik (s.258, tab. 
9.23). (I dessa bägge tabeller också antalet titlar i respektive genre.) Att lyriken 
och fiktionsprosan inte når totalt 100 procent inom debutantutgivningen bör 
bero på att en skönlitterär debut också kan ske i genrer som essäer och dra-
matik. 

4  För en grafisk representation av antalet skönlitterära debutanter 1965–1973, 
se Hans Olof Johansson, Bokens väg. En översikt i litteraturutredningens spår (Stock-
holm: LiberFörlag, 1974), s. 28–29; jfr s. 69. 

5  Åsa Warnqvist, Poesifloden. Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995, Skrif-
ter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala, 54 (Lund: Ellerström, 2007), s. 172–173 (debutantsta-
tistik) och 97–100. Någon motsvarande bred undersökning av skönlitterära 
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prosadebutanter finns inte för efterkrigstiden, men det kan konstateras att un-
der perioden 1916–1940 utkom 790 debutverk (cirka 31 per år) som var fikt-
ionsprosa. Av dem kom ungefär en femtedel på eget förlag. Antalet författare 
som debuterade med fiktionsprosa ökade under mellankrigstiden och var pe-
rioden 1936–1940 nästan 35 per år (174 titlar). Se Johan Svedjedal, Prosa mel-
lan krigen. Förstagångsutgivningen av svensk prosafiktion i original i bokform 
för vuxna 1916–1940, Litteratur och samhälle 18:2, 1982, s. 39, 46. 

6  Ökningen av bokutgivningen, se siffror sammanställda i ”Från A-bokhandel 
till e-böcker. Trekvarts sekel på svensk bokmarknad”, Böckernas tid. Svenska 
Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943, red. Johan Svedjedal 
(Stockholm: Svenska Förläggareföreningen, 2018) [s. 19–106], s. 43. 

7  Enligt författares önskemål sker referenshanteringen enligt APA-systemet 
(APA=American Psychological Association), den bibliografiska syntax som 
ofta tillämpas inom samhällsvetenskapliga ämnen. Litteraturhänvisningar och 
litteraturlista har därför annorlunda uppställning än den som brukar tillämpas 
i denna skriftserie. 
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Förord 

nte bara författare debuterar. Fenomenet att debutera är 
utbrett: musiker gör debutalbum, regissörer gör lång-
filmsdebut och personer som ägnar sig åt sport kan göra 

debut i såväl A-lag som landslag. Debuten är en särskild hän-
delse i karriären och livet. Ibland beskrivs en debut som bör-
jan på en framgångssaga, andra gånger kan den gå obemärkt 
förbi. Debuten lockar aspiranter, men den lockar även fors-
kare, då denna bok kommer från mitt eget intresse för den 
litterära världen och debuten som socialt fenomen.  

Denna bok beskriver karriärbanor till den skönlitterära 
debuten och ett särskilt uppmärksammat mottagande. Boken 
både fortsätter på och vidgar min avhandling om aspirerande 
författare, Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers’ 
Attempts to Achieve Publication (en avhandling som möjliggjor-
des genom ett European Research Council Starting Grant, 
ERC 263699-CEV). Inledningsvis följer här en kort presen-
tation av avhandlingen, vilket gör det möjligt att ge ett bre-
dare sammanhang för föreliggande bok samtidigt som lik-
heter och skillnader mellan de två studierna kan åskådliggö-
ras.  

I avhandlingen analyserade jag marknaden för skönlitte-
rära manuskript, där författare skickar in manuskript till för-
lag som bedömer dem. Denna marknad omgärdas av en osä-
kerhet rörande kvaliteten på manuskripten. Hos förlagen 
finns inga fasta kriterier för att bedöma om ett manuskript 
har vad som krävs för att publiceras. Aspirerande författare 
relaterar till förlagens osäkra bedömningssituation innan och 
efter att deras manuskript blivit bedömda av förlaget.  

Avhandlingen handlar om hur denna osäkerhet hanteras 
och används som en resurs bland aspirerande författare och 
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förlag. Författarna lär sig använda indikationer, eller vad jag 
kallar för appraisal devices, för att ta reda på om de har rätt för-
mågor och om deras manuskript är av rätt kvalitet för att nå 
framgång hos förlagen (Fürst, 2018a). Men de flesta förfat-
tare blir till slut refuserade av förlagen. Författarna använder 
olika strategier för att hantera refuseringen. De handlar fram-
förallt om huruvida de refuserade författarna ser sig själva el-
ler någon annan som ansvariga för refuseringen och om de 
själva ser det inträffade som ett misslyckande eller inte (Fürst, 
2016). För att hantera den osäkra bedömningssituationen lär 
sig de som bedömer manuskript hos förlagen att lita på sin 
magkänsla istället för att utgå från färdigformulerade krite-
rier. Bara vissa bestämda läsupplevelser leder fram till att ett 
manuskript blir upptäckt som en möjlig utgivningsbar bok 
(Fürst, 2018b). Om manuskriptet även kan rättfärdigas som 
en utgivningsbar bok leder det fram till att manuskriptet fort-
sätter sin väg mot att bli en publicerad debutbok. 

Avhandlingen och föreliggande bok kompletterar 
varandra i analyserna av den litterära världen. Medan avhand-
lingen handlar om osäkerhet i bedömningssituationen av in-
sända manuskript, tar Debutant! ett mycket bredare grepp om 
författare, förlag och debutböcker. I denna bok behandlas 
debututgivningen både historiskt och statistiskt och författar-
nas litterära aktiviteter före debuten och debutböckernas 
mottagande analyseras. Avhandlingen är orienterad mot att 
utveckla en konceptuell förståelse av hanterandet av osäker-
het i bedömningssituationer i kulturella marknader, medan 
denna bok är mer empiriskt orienterad mot att beskriva bre-
dare mönster och tendenser i debututgivningen och dess hi-
storiska och strukturella sammanhang. 

Bland de många personer som varit inblandade i bokens 
tillkomst har jag ett par personer som jag särskilt vill tacka. 
Först och främst tackar jag Patrik Aspers och Johan Svedje-
dal för deras synpunkter och engagemang i projektet. Det var 
på deras uppmaning som jag började arbeta på denna bok. 
Dessutom har Bengt Abrahamsson, Karl Berglund, Karin 
Hagren Idevall, Ilkka Henrik Mäkinen, Johanna Pettersson, 
Elin Thunman och Erika Willander kommit med värdefulla 
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synpunkter på tidigare versioner av denna text. Två anonyma 
referenter har dessutom granskat framställningen och gett 
kommentarer som har varit till stor hjälp i arbetet med boken. 
Slutligen riktar jag ett stort tack till alla informanter för deras 
deltagande i studien. 

Uppsala i oktober 2018 
Henrik Fürst

Om den digitala utgåvan
I denna utgåva har tryckfel från den första tryckta upplagan 
korrigerats. Antalet skrivarlinjedeltagare som debuterat vid 
olika förlag hamnade på fel plats i diagram 23 och har i 
denna utgåva korrigerats.

Uppsala i juli, 2022

Henrik Fürst





1. Inledning

 
en skönlitterära debuten har en särskild ställning 
som fenomen inom litteraturen. Debutens särskilda 
ställning återspeglas exempelvis i att det utdelas de-

butantpriser som Borås Tidnings debutantpris och Katapult-
priset. Dessutom marknadsförs debuterande författare och 
deras böcker av förlag och bokhandel som just debuter. 
Denna marknadsföring märks inte minst i den återkom-
mande publiceringen av debutantporträtt i branschtidskriften 
Svensk Bokhandel, där författarna presenterar sig själva och sin 
debutbok för bokbranschen. För en oetablerad författare blir 
debuten ett första framträdande från det okända och obeprö-
vade till att bli beskådad och bedömd i en litterär offentlighet. 
Där den litterära offentligheten är de utrymmen för samtal 
om litteratur som produceras och distribueras för en allmän-
het (Steiner, 2012, s. 185) och som för en tid uppmärksam-
mar vissa författare (Rosengren, 1968). 

Den skönlitterära debuten är ett framträdande som sig-
nalerar att något nytt har kommit till den litterära världen. 
Men debuten är också återkommande, då det ständigt till-
kommer nya debuterande författare och debutböcker. Spän-
ningen mellan förnyelse och tradition inom litteraturen 
skapar en särskild lyskraft kring dem som debuterar. Denna 
lyskraft kan skapa ett intresse för författaren och boken, vil-
ket särskilt utnyttjas i marknadsföringen av författarna och 
böckerna. Marknadsföringen av debuter inträffar trots att 
man skulle kunna tro att det är en nackdel att vara obeprövad 
som författare. Det vill säga, att debutanterna inte har gett ut 
en skönlitterär bok förut och där aktörer i den litterära värl-
den därför inte vet vad man har att vänta sig. Men spänningen 
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mellan förnyelse och tradition ger ett nyhetsvärde kring för-
fattare och böcker. I en bokmarknad med konkurrens om 
uppmärksamhet blir detta ett sätt att få människor intresse-
rade av dessa författare och böcker (Thompson, 2012). 

Författare som debuterar får dessutom själva en lyskraft 
av den exklusivitet som kommer av att bara ett fåtal personer 
publicerar en skönlitterär bok.1 Att det framstår som 
eftersträvansvärt att debutera syns i att var femte person 
drömmer om att ge ut en roman och att var tionde person 
drömmer om att ge ut en diktsamling eller novellsamling 
(Cint, 2010). 2 Även om inte alla dessa människor skickar 
in manuskript till förlag så får förlagen i Sverige in betydligt 
fler manuskript än vad de ger ut. Personer som representerar 
dessa förlag, där förlagen står för kostna- derna av 
utgivningen, talar om att det är någon promille av de 
manuskript som förlagen får in som till slut blir utgivna. 
Detta förhållande, mellan de många som försöker och de få 
som lyckas bli utgivna, skapar den ovan nämnda exklusivite-
ten för de som blir antagna via sådana förlag.3 Den debutut-
givning där författaren istället för förlaget står för kostna-
derna kring utgivningen omgärdas inte fullt ut av samma ex-
klusivitet då författarna ofta inte blir utgivna efter att ha kon-
kurrerat med andra manuskript. Men lyskraften kring de 
egenutgivna författarna består då även de lyckats ge ut en bok 
som kopplas till den statusfyllda och institutionaliserade litte-
rära händelsen av att debutera. 

Av de författare som väl lyckas bli utgivna kan vissa för-
fattare och böcker få ytterligare lyskraft om debuten får ett 
särskilt uppmärksammat mottagande i den litterära offentlig-
heten. Det kan exempelvis handla om nomineringar till och 
vinster av de tidigare nämnda debutantpriserna. Därmed är 
det inte bara debuten som ger lyskraft utan det finns även 
debutanter och debutböcker som för en tid lyser lite extra 
bland denna allmänt synliggjorda och uppmärksammade lit-
teratur. 

I denna bok presenteras och analyseras den skönlitterära 
debuten och debutanters karriärvägar fram till den skönlitte-
rära debuten och den nationella litterära offentlighetens mest 
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prestigefyllda positioner i termer av ett särskilt uppmärksam-
mat mottagande. I fokus är följaktligen de författare och för-
lag som gör anspråk på att ta en plats i vad Lars Furuland 
(2012) och Åsa Warnqvist (2007, s. 31) kallar för ett nationellt 
litterärt system, med dess omfångsrika litterära offentlighet, 
av tidningar, litterära priser och så vidare, som vänder sig mot 
en bred allmänhet. Mer lokal och regional litterär verksamhet, 
där litteratur produceras och distribueras för lokala områden, 
vänner och bekanta, kommer inte vara i fokus. 

Två frågeställningar är vägledande för denna studie: hur 
ser karriärvägarna ut fram till den skönlitterära debuten? och hur ser 
karriärvägarna ut fram till ett särskilt uppmärksammat mottagande? 
Med ett särskilt uppmärksammat mottagande menas i denna 
studie det mottagande som i fältet4 betraktas som det mest 
statusfyllda att uppnå. Karriärvägarna har identifierats utifrån 
självförståelsen i fältet om aktiviteter och värdeskalor kopp-
lade till den skönlitterära debuten och den nationella litterära 
offentligheten. I förhållande till dessa aktiviteter och vär-
deskalor görs kvantifieringar av karriärvägar fram till debuten 
och för mottagandet. På detta vis går det att ta reda på vilka 
karriärvägar som vanligen ledde fram till den skönlitterära de-
buten och vilka debutanter, debutböcker och förlag som fick 
det mest uppmärksammade mottagandet. 

En viktig utgångspunkt är att de debutböcker som stude-
ras har klassificerats i Nationalbibliografin som skönlitteratur 
för vuxna och är romaner, novellsamlingar eller diktsam-
lingar. Då det är tydligt att den skönlitterära debuten är ett 
socialt fenomen som blivit till en marknadsföringskategori är 
en annan grundläggande utgångspunkt att författarna och 
böckerna som undersöks presenteras och marknadsförs som 
skönlitterära debuter och att detta görs i och för en nationell 
litterär offentlighet. De författare och böcker som studeras 
är de som presenteras som skönlitterära debuter genom en 
publicering av ett debutantporträtt i branschtidningen Svensk 
Bokhandel. I denna studie förstås förekomsten av en författare 
och bok i ett debutantporträtt som en presentation och mark-
nadsföring av författare som debutant och boken som debut-
bok. Det går likväl att hitta andra utrymmen i den litterära 



14 | DEBUTANT! 

världen där författare och böcker presenteras och marknads-
förs som skönlitterära debuter. I nästa kapitel kommer debu-
ten som marknadsföringskategori och urvalet av debuter när-
mare att diskuteras och motiveras. 

Det sätt som den skönlitterära debuten studeras i denna 
undersökning avviker från tidigare forskning. Istället för att 
ta sin utgångspunkt i debuten som socialt fenomen och 
marknadsföringskategori, har tidigare forskning utgått från 
en teknisk definition av debuten, där den skönlitterära debu-
ten likställs med den första utgivna skönlitterära boken. Trots 
denna avvikelse i definitioner och urval ges ett bidrag till ti-
digare forskning. Denna undersökning bidrar, genom sitt sär-
skilda fokus på den skönlitterära debuten som marknadsfö-
ringskategori och den nationella litterära offentligheten, med 
en ökad förståelse av historiska skeenden och strukturer 
inom debututgivning och den litterära världen i stort.  

Trots att den skönlitterära debuten är en uppmärksam-
mad händelse inom litteraturen har den skönlitterära debuten 
sällan varit huvudfokus i tidigare forskning om den litterära 
världen. Enskilda författares väg fram till debuten och dess 
mottagande har dock studerats med stor noggrannhet inom 
litteraturvetenskapen, både i biografier och i specialunder-
sökningar.5 Till det kommer ett antal bredare undersökningar 
som redogörs för här. Johan Svedjedal (1982, s. 39-47) har 
studerat den förstagångsutgivna prosa för vuxna som gavs ut 
i Sverige mellan 1916 till 1940. Där visas, bland annat, att 
förstagångsutgivningen hos så kallade kvalitetsförlag procen-
tuellt sett ökade i förhållande till de övriga förlagstyperna, att 
medianåldern är över 30 år för författarna på denna för-
lagstyp och att det är två tredjedelar män och en tredjedel 
kvinnor som gett ut dessa böcker. Warnqvist (2007, s. 172-
174, 338-342) har i sin studie undersökt lyrikutgivningen un-
der perioden 1976 till 1995 och behandlar i ett särskilt avsnitt 
lyrikdebutanter. En jämn volym av debututgiven poesi pub-
licerades under perioden. Mot slutet av tidsperioden märks 
också en tydlig skiftning hos både Albert Bonniers Förlag 
och Norstedts som inledningsvis främst gav ut poesidebuter 
skrivna av män men som i slutet av den studerade perioden 
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främst gav ut poesidebuter skrivna av kvinnor (Warnqvist, 
2007, s. 174). Huruvida en liknande skiftning återspeglas i ly-
rikutgivningen under den nästan direkt efterföljande peri-
oden kommer att undersökas i denna studie. 

Den studie som i störst utsträckning har behandlat den 
skönlitterära debuten är Daan Vandenhautes (2004) studie 
om inträdet och den fortsatta litterära banan i det litterära 
fältet bland bokutgivande lyriker under det sena 1960-talet 
och under 1970-talet. Därför kommer Vandenhautes studie 
här att presenteras mer ingående. Vägar fram till debuten stu-
deras av Vandenhaute, utifrån Pierre Bourdieus terminologi, 
med avseende på social bakgrund, som utbildning och social 
klasstillhörighet, och förberedande aktiviteter innan debuten, 
vilka utgörs av publiceringar i tidskrifter och publiceringar i 
en gruppantologi. Huruvida författaren i samband med de-
buten deltar vid debutantseminariet vid Nordens Folkhögs-
kola Biskops-Arnö studeras också. Deltagande i de tidigare 
nämnda litterära aktiviteterna är starkt sammankopplat med 
att bli utgiven av ett centralt och därmed stort och etablerat 
förlag eller mellanstort och etablerat förlag och i synnerhet 
att bli utgiven av Wahlström & Widstrand. Den andra polen 
i inträdet är att inte ha deltagit i sådana aktiviteter och att 
publicera sig på ett mindre och oetablerat förlag i den litterära 
periferin. Om man undantar Albert Bonniers Förlag kom de 
som debuterade på de centrala förlagen från hem med svaga 
kapitaltillgångar. Överlag var det också författare från hem 
med svaga kapitaltillgångar som debuterade, men om man tar 
hänsyn till vilka som sedermera gick med i Författarförbun-
det har inte svaga kapitaltillgångar samma framträdande plats 
bland dessa författare. 

Även om Vandenhaute visar att de flesta av debutanterna 
kom från hem med svaga kapitaltillgångar hade många av 
dem själva förvärvat utbildningskapital genom att ha ägnat 
sig åt högre utbildning. Detta förhållande kan delvis förklaras 
av expansionen av högre utbildning under 1960-talet. Utöver 
de två polerna av centrala och perifera förlag var inträdes-
punkten antingen via utgivning med stencilförlag eller förlag 
kopplade till arbetarrörelsen och deras respektive tidskrifter. 
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Att debutera på ett centralt förlag, och särskilt om man kom 
från ett hem med starka kapitaltillgångar, skapade de säkraste 
förutsättningarna för att bli synlig i den litterära offentlig-
heten och för en fortsatt litterär bana. Det kan också noteras 
att det inte är enskilda författare utan lyrikerna som kollektiv 
som undersöks. Dessa resultat ger en viktig belysning av be-
tydelsen av att genomföra eller inte genomföra litterära akti-
viteter i det som här kallas för debutens förmak, vilket är de 
litterära aktiviteter och händelser som författare är med om i 
sin litterära karriär innan den skönlitterära debuten. Förelig-
gande studie tar dock upp den skönlitterära debuten under 
en annan tidsperiod, studerar romaner, novellsamlingar och 
diktsamlingar, samt använder sig av ett annat teoretiskt och 
metodologiskt angreppssätt. 

För att presentera det sätt som material har samlats in till 
denna studie kan därför Vandenhautes (2004) studie använ-
das som ett kontrasterande exempel. För att konstruera och 
analysera det litterära fältet använder Vandenhaute (2004) ett 
siffermaterial. Han använder även utdrag från intervju-
material för att historiskt belysa tillståndet i det litterära fältet 
under tidsperioden. I föreliggande studie används siffer- och 
intervjumaterial på ett något annorlunda sätt. Intervjumateri-
alet används för att belysa historiska skeenden och exempli-
fiera företeelser kopplade till att debutera under tidsperioden. 
Genom att analysera uttalanden i intervjuer från personer 
verksamma i fältet används dessutom intervjumaterialet för 
att skapa empiriskt grundade distinktioner och kategorier. 
Dessa empiriskt grundade distinktioner och kategorier an-
vänds, tillsammans med redan existerande teoretiska be-
grepp, för att utforska aktiviteter, strukturer och värdeskalor 
i den litterära världen. Exempelvis används fältets förståelse 
av statusen av att bli recenserad i vissa publikationer för att 
kvantifiera hur många författare och vilka förlag som får en 
sådant typ av mottagande. Genom de empiriskt grundade 
kvantifieringarna av den skönlitterära debuten skapas en för-
ståelse av den litterära världen och dess struktur. 

Tillvägagångssättet i denna studie, som betonar vikten av 
att studera fältets självförståelse (eller åtminstone en del av 
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detta fälts självförståelse) och att översätta självförståelsen till 
mått för kvantifiering (se även Aspers 2001, 2011), skiljer sig 
även från den traditionella kvantitativt orienterade litteratur-
sociologiska forskningen. Ett urval av tidigare studier har re-
dan redogjorts för och dessa utgår, till skillnad från denna 
studie, ofta från etablerade kategorier från forskarsamhället 
när material väljs ut och kvantifieras. Angreppssättet i denna 
text skiljer sig även från Vandenhautes (2004) och därmed 
även Bourdieus (2000) studier av litterära fält. För att förstå 
och förklara en persons litterära karriär i en sådan studie un-
dersöks personers sociala ursprung och den position de har 
inom det litterära fältet, de andra positioner som för tillfället 
finns där och de handlingsalternativ som är möjliga. Det 
handlar om att ta fram de objektiva relationer som existerar 
och de möjligheter och begränsningar som uppstår genom 
att agenter befinner sig i ett visst förhållande till dessa relat-
ioner. I föreliggande studie av den litterära världen handlar 
det istället om att använda delar av det studerade fältets själv-
förståelse och då inte bara för att förstå värdeordningar och 
strukturer utan även litterära karriärer. När det gäller karriärer 
förstås de här som en serie objektiva karriärpunkter över tid 
och subjektivt meningsskapande kring dessa punkter. Debu-
ten blir därmed en del av en författares objektiva litterära kar-
riär och runt denna objektiva karriärpunkt skapas mening. 
Både de objektiva och subjektiva sidorna av karriärer åter-
skapas och presenteras för att förstå den litterära världen. 

För att sammanfatta, denna studie ger empiriska, meto-
dologiska och teoretiska bidrag till studiet av litteratur. Em-
piriska bidrag ges genom att lyfta fram och belysa strukturer 
i den litterära världen och vägar fram till den skönlitterära 
debuten och det mest uppmärksammade mottagandet i den 
nationella litterära offentligheten. För att göra detta empi-
riska bidrag presenteras ett metodologiskt angreppssätt för 
att studera litterära karriärer och mottagandet. Det metodo-
logiska angreppssättet försöker ligga nära fältets egen själv-
förståelse, där det statistiska studiet av litteratur kombineras 
med empiriskt grundade begrepp från fältet. Detta angrepps-
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sätt kopplas samman med ett teoretiskt perspektiv som kon-
ceptualiserar litterära karriärer som en serie objektiva posit-
ioner och aktörers meningsskapande kring dessa positioner. 
Värdet som debutböckerna antas få i sitt mottagande avgörs 
utifrån hur fältet använder sig av heuristiska bedömnings-
verktyg i förhållande till institutionaliserade värde- eller sta-
tusordningar. Strukturerna och värdeordningarna återskapas 
genom empiriskt grundade distinktioner och kategorier och 
används för att återskapa fältets självförståelse av de debut-
böcker som fick ett särskilt uppmärksammat mottagande. 
Dessa resonemang är ingången för att studera den skönlitte-
rära debuten, litterära karriärer och för att analysera bedöm-
ningar av böckers mottagande. 

För att ytterligare fördjupa förståelsen av den skönlitte-
rära debuten förs härnäst en diskussion kring debuten som 
marknadsföringskategori. På detta följer en redogörelse för 
hur material har samlats in och hur det har analyserats, samt 
operationella definitioner av vad som menas med förlag och 
författare. Därefter ges en inledande överblick över debutut-
givningen där de skönlitterära debuternas antal och fördel-
ning i förhållande till ålder, kön och per förlag presenteras 
och kvantifieras. Sedan följer texten två faser av debuten: de-
butens förmak och debutens mottagande. Av datainsam-
lingstekniska skäl studeras mottagandet åren 2001 till 2012 
medan debutens förmak studeras åren 1997 till 2014. År 1997 
har valts ut eftersom det finns indikatorer på att debutantfe-
nomenet lyste allt klarare och användes alltmer som mark-
nadsföringskategori under mitten av 1990-talet och framåt 
(Pettersson, 2009). 

I den första delen, om debutens förmak, presenteras och 
analyseras händelser och passager innan debuten, vilket inne-
fattar publikationer i tidskrifter och litterära kalendrar, nomi-
neringar och vinster av litterära priser, deltaganden i skrivar-
linjer och om debutboken och dess författare blev upptagen 
av en litterär agentur innan debuten. Dessa aktiviteter i för-
maket analyseras som delar av karriärvägar fram till den skön-
litterära debuten och ett särskilt uppmärksammat motta-
gande. De former av mottagande som studeras baseras på var 
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debutboken blir recenserad, om den blir nominerad till eller 
vinner debutantpriser, huruvida den hamnar på en försälj-
ningstopplisteplacering och i sådana fall vilken plats den 
hamnar på och under hur lång tid. Mottagandet analyseras 
också utifrån om debutboken har översatts och vilken typ av 
översättning som har gjorts. Dessutom presenteras och ana-
lyseras de debutböcker som har filmatiserats. Presentationen 
och analysen av mottagandet visar vilka debutanter, debut-
böcker och förlag som fick ett synnerligen prestigefyllt mot-
tagande i den nationella litterära offentligheten och de kar-
riärvägar som kan kopplas till dessa mottaganden. 

Framställningen avslutas med en redogörelse och dis-
kussion av karriärvägar fram till den skönlitterära debuten 
och ett särskilt uppmärksammat mottagande i termer av lit-
terär och populär prestige och där resultaten även sätts i ett 
vidare sammanhang rörande de strukturer och värdeord-
ningar som finns inom den litterära världen. 





     

2. Den skönlitterära debuten som 
marknadsföringskategori 

 
 inledningen har det redan hävdats att den skönlitterära 
debuten har blivit en marknadsföringskategori, där lys-
kraften från att göra skönlitterär debut används i mark-

nadsföringen av författare och böcker. Förlagen lägger vikt 
vid debuten som marknadsföringskategori då den ger en 
draghjälp för att presentera och uppmärksamma författaren 
och boken. Det är utifrån debuten som marknadsföringska-
tegori som urvalet av författare och böcker för denna studie 
har gjorts. Här används Claire Squires (2007) vidgade mark-
nadsföringsbegrepp, som går bortom själva försäljningen av 
böcker och som anpassats för att studera marknadsföring i 
bokbranschen. Med marknadsföring menar Squires (2007, s. 
3, 51) de former för att representera texter som branschen 
använder i produktionen, spridningen och mottagande av 
dessa texter. Utifrån detta perspektiv på marknadsföring ses 
här debuten som en form för att representera och presentera 
författare och böcker för en litterär offentlighet. Marknads-
föringen anspelar på och använder sig av lyskraften kring de-
buten för att presentera och skapa uppmärksamhet kring för-
fattaren och boken.13 

Som tidigare nämnts är ett konventionellt litteraturhisto-
riskt sätt att studera den skönlitterära debututgivningen att 
vända sig till Nationalbibliografin och identifiera varje förfat-
tares första skönlitterära bok (Svedjedal, 1982, s. 39; War-
nqvist, 2007, s. 260 not 56). Utifrån ett sådant förfarande är 
det möjligt att identifiera möjliga felkällor och uttala sig om 
statistisk representativitet i ett urval. Det är svårare att uttala 

I 



22 | DEBUTANT! 

sig om statistisk representativitet när den skönlitterära debu-
ten ses som en marknadsföringskategori då det saknas tillför-
litliga siffror för det totala antalet böcker och författare i 
denna kategori. De debuter som här studeras täcker i alla fall 
de som presenterats och marknadsförts som debutanter i en 
viktig typ av marknadsföring. 

Den källa där författare och böcker tydligast marknads-
förs som debutanter är branschtidskriften Svensk Bokhandels 
debutantporträtt. Svensk Bokhandel når i huvudsak personer 
på förlag, bokhandel, bibliotek och kulturredaktioner ("Till-
sammans med Svenska Bokhandlareföreningen äger Förläg-
gareföreningen branschtidningen Svensk Bokhandel", u.å.). 
Tidskriften presenterar genom debutantporträtten informat-
ion till branschen om vilka som debuterat. 

Debutantporträtten består av en helsida med text och 
bild om debutanten och debutboken. Dessa porträtt åter-
finns sedan 1968 i de årligt utkommande katalogerna om vår- 
och höstutgivningen och återfinns även på nätet sedan 1997. 
Från och med 2009 finns även en katalog om sommarutgiv-
ningen där också debutantporträtt publiceras. Inledningsvis 
kallades porträtten för författarporträtt och till en början 
kunde både etablerade författare, med flera böcker bakom 
sig, och personer med förstlingsverk dyka upp bland dessa 
porträtt. Efter ett par år var det i praktiken bara författare 
som i teknisk bemärkelse debuterat som presenterades i för-
fattarporträtten. Att det handlade om debutanter och debuter 
blev än tydligare från och med 1997 då Svensk Bokhandel bytte 
namn på presentationen av de nytillkomna författarna från 
författarporträtt till debutantporträtt. Detta namnbyte 
skedde i och med publiceringen av höstkatalogen 1997 och 
vårkatalogens sektion med debutanter bytte namn strax där-
efter. 

Förlag som annonserar i dessa kataloger kan till Svensk 
Bokhandel föreslå debutböcker och debutanter från deras an-
nons för inkludering i debutantsektionen. Tidskriften tar inte 
betalt för dessa porträtt utan bara för förlagets annons. De-
butantporträtt kan publiceras i kategorin skönlitteratur för 



2. DEN SKÖNLITTERÄRA DEBUTEN SOM  
MARKNADSFÖRINGSKATEGORI | 23 

   

vuxna i tidskriften om författaren inte har publicerat ett de-
butantporträtt tidigare. Debutantporträtten måste även in-
komma till Svensk Bokhandel ett par månader innan den aktu-
ella katalogen ges ut. Men för att förlag, författare och Svensk 
Bokhandel ska få möjlighet att publicera ett debutantporträtt 
måste de först och främst känna till varandras existens. De 
behöver också vara överens om att boken är en debut och 
initiera ett projekt där de åstadkommer ett publicerat debu-
tantporträtt. Debutantporträtten är alltså en konsekvens av 
att dessa aktörer känner till varandras existens, att nödvän-
diga ekonomiska investeringar har gjorts, att de är överens 
om att det är en debut och att de tillsammans har åstadkom-
mit ett debutantporträtt. Debutantporträtten blir en utan-
nonsering till bokbranschen av författaren som debutant och 
boken som debutbok. Marknadsföringen av debuten inför 
bokbranschen har med hjälp av branschtidningen Svensk Bo-
khandel därmed i viss mån formaliserats och organiserats. 

Denna annonsering av debutanter och debutböcker hjäl-
per exempelvis jurygrupper för debutantpriser att välja ut sina 
kandidater. Detta gäller för Borås Tidnings debutantpris. 
Lena Kvist uttalar sig, som kulturchef för Borås tidning och 
jurymedlem i Borås Tidnings debutantpris, för bokbloggen 
Bokhora om hur de i sitt arbete med debutantpriset identifi-
erar skönlitterära debutanter (Stenberg, 2015). Kvist säger, 
“Vissa är svåra att definiera [som skönlitterära debuter] men 
vi följer SvB [Svensk Bokhandel].” Även litteraturkritiker kan 
använda sig av Svensk Bokhandel för att identifiera böcker att 
recensera: ”Det finns ju Svensk Bokhandel, som ger ut en kata-
log med varje säsongs böcker, så att säga. På våren och hös-
ten kan man göra en önskelista som jag skickar till redakt-
ionen på vilka böcker jag vill skriva om” (Intervju, 33, förfat-
tare och litteraturkritiker). För denna litteraturkritiker hjälper 
även tidskriften till att identifiera vilka böcker som är, och ska 
recenseras som, debutböcker. För förlagen är branschtid-
skriften ett hjälpmedel för att hålla sig à jour med branschen, 
vilket även inkluderar att bevaka förlagens utgivning, inklu-
sive debututgivning, och marknadsföring. Effekten av pre-
sentationen av debutanter i branschtidskriften är således att 
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en del kritiker och jurygrupper identifierar vissa författare 
och böcker som skönlitterära debuter. Detta visar den kraft 
som Svensk Bokhandel har i att marknadsföra ny litteratur och 
nya debutanter för den nationella litterära offentligheten som 
dessa aktörer ingår i. 

Publiceringen av debutantporträtt är bara en av flera in-
stanser där personen presenteras och kan identifieras som de-
butant och boken som debutbok. Under lång tid har debuten 
även kunnat omnämnas på bokomslag och i böckers para-
text, såsom att personer presenteras som debutanter i förfat-
tarintervjuer och i bokrecensioner. På bokomslag är det för-
fattare och förlag som presenterar boken som debut, medan 
ett debutantportätt förutsätter att även branschtidskriften, 
som en tredje utomstående aktör, ser boken som en debut-
bok.14 Detta tyder återigen på att en viss form av kontroll och 
formalisering av marknadsföringen av debuten har skett ge-
nom branschtidskriften.  

Att en person inte skriver och publicerar ett debutantpor-
trätt i Svensk Bokhandel kan ha flera skäl enligt de intervjuade 
författarna och förlagen. Ett skäl är att boken förväntas få 
liten spridning och att ett tillkännagivande i tidskriften inte är 
aktuellt, ett resonemang som i stor utsträckning gäller för lo-
kal och regional litteratur och ytterligare lyfter fram att debu-
tantporträtten är en god källa för att hitta författare och för-
lag som framförallt vänder sig mot en nationell litterär of-
fentlighet. Ett annat skäl är att författare eller förlag inte har 
känt till Svensk Bokhandel eller dess debutantporträtt och hur 
man publicerar ett sådant porträtt. Författaren kan även vara 
så pass etablerad inom litteraturen eller vara en så offentlig 
person att en sådan publicering och offentliggörande som de-
butant genom debutantporträtt inte passar med författarens 
offentliga bild eller självbild. Dessutom finns det fall där för-
lag, som har en författare som skulle kunna marknadsföras 
som debutant, inte annonserar i Svensk Bokhandel eftersom de 
inte vill göra en sådan ekonomisk investering eller vill göra 
motstånd mot den makt tidskriften har i att bland annat peka 
ut och marknadsföra debutanter. 
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Ytterligare en möjlig situation är att parterna helt enkelt 
inte kommer överens om att en debut har skett. Denna situ-
ation kan uppstå när förlag och författare är överens om att 
en debut har skett, men att Svensk Bokhandel inte anser att det 
är frågan om en debut. Avgörande för Svensk Bokhandel att 
legitimera ett sådant beslut är redaktionella principer och be-
dömningar kring vad som ska anses vara en debut. Enligt en 
intervjuad chefredaktör för Svensk Bokhandel, som var chefre-
daktör under den tidigare delen av den studerade perioden, 
platsade inte vissa egenutgivna böcker som debuter. En del 
författare har också haft tidigare publicerade böcker som 
Svensk Bokhandel betraktar som författarens debutverk. Detta 
gäller i synnerhet de som har gett ut ett verk med mindre 
spridning och de som har publicerat en facklitterär bok tidi-
gare. På detta sätt kontrollerar även Svensk Bokhandel vem 
som kan offentliggöras och marknadsföras som skönlitterär 
debutant. Angående denna kontroll uttalar sig Tove Leffler, 
som var chefredaktör under slutet av den studerade perioden, 
i Bokhora på följande sätt: ”Har man gett ut en bok en gång 
så har man redan debuterat. Det spelar ingen roll om den 
boken var på ett pyttelitet förag [!] och kom uti [!] hundra ex 
– det var ändå en debut. Där är vi väldigt hårda.” (Stenberg, 
2015). Detta uttalande ger en viss kraft till debutantporträt-
tens legitimitet i att de presenterar debutanter eftersom det 
offentligt hävdas att de är strikt kontrollerade av tidskriften. 

Utifrån att chefredaktörerna talar om olika förhållnings-
sätt till debutantporträtten är det svårt att återskapa en stan-
dard som över tid utgjort en redaktionell princip för Svensk 
Bokhandels val av författare och böcker. Svårigheten består 
också i eventuella avvikelser mellan formella urvalskriterier 
och hur de faktiskt implementeras i faktiska urvalssituationer. 
Därför kanske det inte finns en standard som har använts 
över tid. Om en eller flera standarder har använts kan de ha 
använts på ett flexibelt sätt i faktiska urvalssituationer. Det 
viktiga för denna undersökning är att ta fasta på en särskild 
debutantgrupp som under perioden 1997 till 2014 presente-
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rades som debutanter genom att placeras i marknadsförings-
kategorin skönlitterär debutant i Svensk Bokhandels vår-, som-
mar- och höstkataloger. 



     

 

3. Material och metod  

 detta kapitel presenteras de metoder och material som 
har använts för att besvara forskningsfrågorna. Material 
om aktiviteter och karriärvägar fram till den skönlitterära 

debuten och material om debutböckernas mottagande har 
samlats in. Detta material omfattar dels en insamling som har 
sammanställts i en databas och dels intervjuer med personer 
i den litterära världen.15 

3.1 MATERIAL 

Databasen är uppbyggd utifrån Svensk Bokhandels debutant-
porträtt publicerade i sektionen skönlitteratur för vuxna. I 
den förtecknas debututgivningen av romaner, novellsam-
lingar och diktsamlingar utgivna mellan åren 1997 och 2014. 
Böckernas klassifikation har hämtats från Nationalbibliogra-
fin.16 Databasen omfattar uppgifter om 152 förlag,17 796 de-
butböcker och 813 debutanter. Att det är fler debutanter än 
debutböcker beror på att vissa debutböcker har fler än en 
författare. 

I denna studie ligger fokus på den debututgivning skedde 
under perioden 1997 till 2014.18 Att 1997 har valts ut som 
startår beror på att det i intervjuer med personer, som länge 
har varit aktiva i förlagsbranschen, framgått att själva debu-
tantfenomenet blev tydligare i mitten av 1990-talet. Namn-
bytet från författarporträtt till debutantporträtt, som Svensk 
Bokhandel gjorde 1997, kan vara ytterligare en indikator för 
debutantfenomenets mer framträdande plats på 1990-talet. 
Urvalet täcker totalt 18 års debututgivning, vilket har varit ett 

I 
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tillräckligt tidsspann för att skönja mönster utan att arbetsbe-
lastningen rörande datainsamling blivit alltför stor. Den av-
slutande delen av denna text, som handlar om debutböcker-
nas mottagande, fokuserar dock på tidsperioden 2001–2012. 
Denna tidsmässiga avgränsning har gjorts för att det finns en 
eftersläpning i registreringen av översättningar till andra 
språk än svenska19 samt att de branschspecifika försäljnings-
topplistorna som studeras började publiceras först i början av 
2001. 

Baserat på föregående diskussion om debuten som mark-
nadsföringskategori är materialet som presenteras och analy-
seras ett urval av debuter. Inte alla som marknadsförs som 
debutanter blir presenterade i Svensk Bokhandels debutantsekt-
ion. Även om det i denna studie handlar om dessa marknads-
förda debutanter så kunde personer på förlag, som vid inter-
vjuer fick se listor över förlagets debutanter från debutant-
sektionen i tidskriften, bekräfta att alla eller de flesta som tek-
niskt sett gjort skönlitterär debut fanns med på listan. Att an-
vända sig av dessa debutantporträtt innebär att det framför-
allt är debuter som sker inför hela landet, snarare än regional 
och lokal utgivning, som studeras. Därför blir det också na-
turligt att tala om att det är en nationell litterär offentlighet 
som studeras, eftersom denna offentlighet handlar om pro-
duktion och distribution av litterära samtal för en allmänhet. 
Det är dessutom de marknadsföringsorienterade förlagen 
som hamnar i blickfånget, vilket medför att mindre förlag 
och egenutgivare med andra ambitioner och marknadsfö-
ringsmöjligheter antagligen inte är så rikligt representerade.20 
Inte heller utgivningen av e-böcker täcks i denna undersök-
ning. Med hänsyn till att debutantporträtten inte är heltäck-
ande för alla skönlitterära debuter som marknadsförs som de-
butanter bör resultaten läsas med detta i åtanke. Volymer och 
jämförelser mellan år ska således läsas med viss försiktighet. 

Utöver databasen har även ett intervjumaterial samlats in. 
Mellan 2013 och 2014 har 80 intervjuer genomförts.21 Inter-
vjuerna har framförallt gjorts med författare, förlag, litterära 
agenter och skrivarlinjelärare. Intervjuerna har skett i områ-
den kring Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 
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Flera intervjupersoner har ett flertal roller inom bokbran-
schen och har därför intervjuats i egenskap av att exempelvis 
både vara skrivarlinjelärare och författare eller förläggare och 
författare. Ett fåtal intervjuer har också gjorts med personer 
som har andra roller inom bokbranschen, exempelvis inkö-
pare, barn- och ungdomsboksförläggare eller barn- och ung-
domsboksförfattare. Detta intervjumaterial har inte bara an-
vänts för att skapa en förståelse av den litterära världen, utan 
även för att bestämma vilka kvantitativa material som har 
samlats in för analys och som ett stöd för tolkningen av de 
genomförda kvantifieringarna. 

Valet av vilka personer som ska intervjuas har gjorts med 
syftet att få så stor variation som möjligt inom de ramar som 
har satts upp för studien (Becker, 1998, s. 86-108). Detta sätt 
att göra urval på innebär att personer i olika faser av sin litte-
rära karriär har intervjuats, men fokus har legat på faser kring 
utgivningen av debutboken. Variation har även sökts baserat 
på de variabler som förekommer i databasen, såsom ålder vid 
debut, deltagande i skrivarlinje, nominering till och vinster av 
litterära priser och så vidare. På detta sätt har berättelser som 
belyser de studerade fenomenen genererats ur olika perspek-
tiv. Förlagen har kontaktats för att få en mångsidighet gäl-
lande antal utgivna debutböcker, geografisk plats, antal an-
ställda, förlagets ålder och så vidare. I slutändan intervjuades 
representanter för de flesta stora och medelstora förlagen 
samt representanter för flertalet mindre förlag. När personer 
på ett förlag har kontaktats för en intervju har hänsyn tagits 
till den uppfattade ”trovärdighetshierarki” som finns inom 
förlaget. Det vill säga, den som har mest maktresurser och 
status inom en organisation kan intuitivt ses som det själv-
klara valet för en intervju, trots att det inte nödvändigtvis be-
höver vara den mest lämpliga personen att intervjua (Becker, 
1998, s. 93-95). Därför har även här variation sökts, så att 
personer på olika nivåer i trovärdighetshierarkin har intervju-
ats. Detta sökande efter variation har också inneburit att det 
vid vissa tillfällen har gjorts flera intervjuer på ett och samma 
förlag. 



30 | DEBUTANT! 

Flera teman har tagits upp under intervjuerna. I intervju-
erna med författarna har det bland annat handlat om den me-
ning de tillskriver sina litterära karriärer, vilket har inkluderat 
deras förhållningssätt till debuten och deras resonemang 
kring att välja förlag och att skicka in manuskript till dem. 
Förlag och litterära agenter har intervjuats om sådant som 
deras roll inom bokbranschen och hur de hanterar inskickade 
manuskript.22 Skrivarlinjelärare har i sin tur intervjuats om 
sådant som deras roll på skrivarlinjen, antagning av deltagare 
och deras förhållande till debututgivning. Författarna har 
även fått peka ut litterära aktiviteter som förekommer i de-
butens förmak och har berättat om betydelsen av olika typer 
av mottaganden för debutboken. Detsamma gäller även för 
förläggarna som också har uttalat sig om förmaket och de-
butböckers mottagande. Material till databasen har samlats in 
baserat på den betydelse olika aktiviteter har tillskrivits för 
debutens förmak, inträdet och debutbokens mottagande.  

Samtliga aktiviteter i förmaket har inte kunnat lyftas fram 
i texten eftersom det finns begränsningar i vad som på ett 
systematiskt sätt har kunnat samlas in och kvantifierats. Ex-
empelvis har den litterära mentorn en viktig roll att spela i 
förmaket, men det är svårt att ta reda på vilka litterära men-
torer som har verkat med vilka författare. Författarens relat-
ion med den litterära mentorn och andra viktiga relationer, 
aktiviteter och händelser i förmaket som inte kvantifieras 
kommer att belysas i den sammanfattande diskussionen om 
debutens förmak. Det förekommer även begränsningar i stu-
diet av debutens mottagande, då vissa aspekter av mottagan-
det inte har gått att kvantifiera på ett systematiskt sätt. Ett 
exempel, som ligger till grund för dessa begränsningar, är att 
det har varit svårt att få fram om en recension av en debutbok 
har varit en statusfylld förstadagsrecension. Begränsningar 
för denna form av insamling förekommer eftersom att förla-
gen inte alltid har arkiverat eller angett vilken dag som ska 
vara första dagen för publicering av recensioner.23 

Innan debuten publiceras en del författares texter i tid-
skrifter och litterära kalendrar. Ambitionen för urvalet av tid-
skrifter och litterära kalendrar har varit att urvalet ska vara så 
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allomfattande som möjligt.24 Urvalet av tidskrifterna är infor-
merat av de tidskrifter som har katalogiserats som litteratur-
orienterade tidskrifter och som i de intervjuer som har gjorts 
med författare om deras litterära karriärer utpekas som en del 
av deras karriär på vägen fram till debuten. Även om ambit-
ionen har varit att urvalet ska vara så heltäckande som möjligt 
saknas exempelvis veckotidningar och vissa lokala och reg-
ionala tidskrifter. 25 De tryckta litterära tidskrifter som har 
valts ut är Artes, Bonniers Litterära Magasin, CONST Literary 
(P)review, Horisont, Lyrikvännen, OEI, Ord & Bild, Pequod, pon-
ton, 90/00/10TAL. De internetbaserade litterära tidskrif-
terna, eller nättidskrifterna, som har valts ut är Ett lysande 
namn, fikssion och Rymden.26 En litterär kalender är en regel-
bundet utkommande samling av skönlitterära texter ofta i 
form av en antologi. De litterära kalendrarna som studeras är 
Blå blixt, Debut-antologin, Grupp-antologin, Gåspennan och 
Halifax. I detta fall handlar urvalet av litterära kalendrar om 
sådana som, helt eller delvis, utlyser och publicerar texter från 
författare som inte tidigare har publicerat sig i bokform. För 
att få fram vilka debutanter som har publicerat sig i tidskrif-
terna och de litterära kalendrarna har tidskrifternas och ka-
lendrarnas innehållsförteckningar använts. För detta studium 
används tidsperioden 1990 till 2013 som en referensperiod. 
Att referensperioden börjar redan år 1990 är för att fånga upp 
tidskrifts- och kalenderpublikationer för urvalets tidiga debu-
tanter och 2013 har valts ut eftersom det i denna studie av 
praktiska skäl antas att en publikation som publiceras åt-
minstone ett år innan debuten kan anses som en publikation 
innan själva bokdebuten. 

En återkommande aktivitet i debutens förmak är delta-
gande i längre skrivarutbildningar. De kommer här kallas för 
skrivarlinjer.27 De skrivarlinjer som studeras befinner sig i 
folkhögskolors regi eller på högskolor. Även Skrivarakade-
min studeras, trots att den varken befinner sig på en folkhög-
skola eller högskola. Denna utbildning inkluderas i urvalet ef-
tersom att Skrivarakademin i intervjumaterialet ofta om-
nämnts som en viktig skrivarutbildning och för att Skrivar-
akademin ger längre skrivarkurser för deltagare som senare 
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debuterar. Urvalet av skrivarlinjer i folkhögskolors regi har 
gjorts med kriteriet att de ska vara längre platsspecifika 
skrivarutbildningar som inte är på distans eller studiemotive-
rande kurser. Med hjälp av folkhögskolornas kurskataloger 
från åren 1983 till 2014, uppgifter från verksamma och tidi-
gare verksamma skrivarlärare, samt aktiva och arkiverade 
webbplatser har samtliga skrivarlinjer som uppfyller dessa 
kriterier kunnat sammanställas och presenteras. Dessa krite-
rier har även använts för att välja ut de två skrivarlinjerna på 
högskola: Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och 
Lunds universitets författarskola. Den statistiska analysen av 
utbildningarna bygger på de skrivarlinjer som det har gått att 
få fram tillförlitligt material om vilka deltagare som gått ut-
bildningen och sedan gjort skönlitterär debut.28 

Även om det är relativt få som vinner litterära priser in-
nan debuten kan sådana belöningar faktiskt ingå i debutens 
förmak. De litterära priserna Lilla Augustpriset och Umeå 
novellpris har valts ut för närmare studier. De båda litterära 
priserna involverade tävlingar med insända noveller och pri-
serna kan båda kopplas till själva debuten.29 När det gäller de 
litterära priserna har uppgifter om vilka som har nominerats 
till och vunnit dessa hämtats från prisutdelarnas webbsidor. 
Information om vilka debutanter som har publicerat sig med 
hjälp av litterär agentur har hämtats från agenturernas webb-
sidor. Uppgifterna har även kontrollerats med personer på 
agenturerna. Således har ett försök gjorts för att få med samt-
liga fall av debuter som tagit vägen via en litterär agentur. 

När det gäller debutens mottagande har författare och 
förläggare ofta lärt sig att det ger olika status beroende på var 
debutboken blir recenserad. Fokus på fem tidningar som i 
fältet ses som de mest statusfyllda tidningarna för en debu-
tant: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen 
och Göteborgs-Posten. Av de fem tidningarna är två nationella 
dagstidningar, två nationella kvällstidningar och en regional 
dagstidning. Att de ses som statusfyllda beror på den själv-
förståelse som finns inom den litterära världen och som har 
getts uttryck för i de intervjuer som har genomförts. Detta 
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resonemang ansluter till idén om att det är det mest prestige-
fyllda mottagandet som huvudsakligen kommer att stude-
ras.30 

En annan framgångsfaktor, som signalerar status och 
uppmärksamhet, för förlag och författare är att debutboken 
säljer så pass mycket att den hamnar på en försäljningstopp-
lista. Försäljningstopplistorna som används kommer från 
Svensk Bokhandels månatliga topplistor som började publiceras 
i mars 2001. De topplistor som används finns i avdelningen 
för skönlitteratur för vuxna. Topplistorna gäller för inbundna 
böcker, pocketböcker och en sammantagen topplista. Enbart 
topplistan för inbundna böcker används, eftersom pocketut-
givningen av böcker kan komma långt efter att debutboken 
har getts ut som inbunden bok, vilket skapar mättekniska 
problem. De debutanter som debuterade i slutet av den stu-
derade perioden kan nämligen komma att bli pocketutgivna 
efter den studerade perioden och dessa publikationer ingår 
då inte i denna studie. Dessutom speglar försäljningstopp-
listeplaceringen av inbundna böcker tiden kring själva debut-
boken då också recensionerna publiceras. De inledande må-
naderna av den undersökta tidsperioden publicerades enbart 
topp tio-listor med inbundna skönlitterära böcker, därefter 
följde topp 20-listor med avbrott för enstaka listor med topp 
tio och topp femton.31 Vid ett fåtal fall har listan uteblivit, 
exempelvis någon sommarmånad. Det är dock topp 20-lis-
torna som helt har dominerat under perioden och med viss 
försiktighet används därför det formatet för analysen. 

Efter ett tag kan mottagandet av debutboken visa sig i en 
eller flera översättningar eller filmatiseringar av den. Inform-
ation om översättningar har hämtats från Libris deldatabas 
Suecana extranea, som förtecknar översättningar av svensk 
litteratur till ett annat språk.32 Uppgifter om filmatiseringar 
har hämtats från Svensk Filmdatabas där urvalet utgörs av de 
debutböcker som har stått angivna som förlaga till en film.33 
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3.2 FÖRLAG OCH FÖRFATTARE – OPERATIONELLA 
DEFINITIONER 

Begreppet skönlitterär författare används här för att be-
nämna personer som skriver skönlitteratur. Författare kan 
vara de som aspirerar till att bli utgivna (aspirerande förfat-
tare) och de som nyss har debuterat (debutant).34 Debutan-
ten är, som redan konstaterats, en person vars bok marknads-
förs som en debut och där personen representeras och pre-
senteras som debutant för en litterär offentlighet. Debutbo-
ken är i detta sammanhang en publicerad roman, en novell-
samling eller en diktsamling som marknadsförs som en de-
butbok i Svensk Bokhandel. 
  Vilket förlag som har gett ut en debutbok uppges i debu-
tantporträtten. Förlagen klassificeras inte i debutantporträt-
ten, men förlagen har, efter en sammanställning av deras de-
bututgivning under den studerade tidsperioden, klassificerats 
i databasen utifrån debututgivningsvolym. Dessutom klassi-
ficeras förlagen utifrån vem som har finansierat debututgiv-
ningen. Information som ligger till grund för denna klassifi-
kation har hämtats från Svensk Bokhandels branschregister, fö-
retagsregister och från förlagens aktiva eller arkiverade webb-
sidor. Antingen handlar debututgivningen uteslutande om 
egenutgivning där författaren själv finansierar utgivningen 
(egenfinansierad utgivning) eller så har förlaget, oberoende 
av författaren, finansierat boken (förlagsfinansierad utgiv-
ning). 35  Så länge ingen funnen information indikerar an-
norlunda har förlag klassificerats som förlagsfinansierad ut-
givning. För att få fram de förlag som sysslar med egenutgiv-
ning har författarna (eller författaren) till förlagets böcker (el-
ler bok) jämförts med vilka personer som leder och äger fö-
retaget bakom förlaget. Exempelvis, om personen som äger 
företaget som ansvarar för förlaget är samma person som har 
gett ut böckerna på förlaget, varav en av dessa är personens 
debutbok, har slutsatsen varit att det handlar om en egenut-
givare.36 Om det på förlagets aktiva eller arkiverade webbsi-
dor förekommer information om att författaren ska betala 
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för att ha möjlighet att publicera sina verk har förlaget också 
klassificerats som egenutgivare. 

3.3 METOD FÖR ANALYS 

Denna text följer en litteratursociologisk tradition som stu-
derar litteraturens villkor genom i huvudsak beskrivande sta-
tistik. 37  Denna statistik kommer i denna undersökning ur 
konventionella kategorier (som författarens ålder vid de-
but),38 empiriskt, ur intervjumaterialet härrörda, distinktioner 
(som att det ger olika status att bli recenserad i olika tidningar) 
och existerande teori (som betydelsen av olika typer av över-
sättningar). Tolkningarna av den beskrivande statistiken mo-
tiveras genom historiska kontextualiseringar och med belägg 
från intervjumaterialet och teori.  
  I huvudsak används två strategier när intervjumaterialet 
behandlas i texten. Den ena strategin är att tolka och analy-
sera materialet för att skapa meningsfulla och empiriskt grun-
dade distinktioner. Dessa distinktioner används sedan som 
grund för att genom kvantifiering påvisa hur debuterna för-
delar sig inom distinktionerna (Aspers, 2011, s. 234-240). Di-
stinktioner som grundats på existerande teori används på 
samma sätt. Den andra strategin för användning av intervju-
materialet är att låta det illustrera de fynd som har gjorts uti-
från en kvantifiering av databasmaterialet.39 
  För att kunna uttala sig om huruvida det föreligger något 
samband mellan deltagandet i förmaket och mottagandet av 
debutböckerna används olika former av bivariat analys samt 
logistisk regressionsanalys. Genom dessa analysmetoder går 
det att uttala sig om huruvida det finns några distinkta kar-
riärvägar fram till ett särskilt uppmärksammat mottagande. 
För att ytterligare analysera vilka debutanter, debutböcker 
och förlag som fick ett särskilt uppmärksammat mottagande 
skapas i den avslutande delen kvantifieringar utifrån populär 
och litterär prestige. Dessa två kategoriers konstruktion bas-
eras på en statistisk analys av formerna för mottagande, som 
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visar vilka former av mottaganden som överlappar med 
varandra. 
  Förmaket och mottagandet studeras först och främst ge-
nom chi-2-test, som jag nedan kommer att beskriva och ex-
emplifiera. Dessa tester innebär att de faktiska frekvenserna 
för deltagandet i förmaket och mottagandet studeras och 
jämförs med hypotetiskt förväntade frekvenser för detta del-
tagande och mottagande. Nollhypotesen är att det specifika 
mottagande som ett verk och dess författare får sker obero-
ende av debutantens deltagande i förmaket. En specifik noll-
hypotes är att deltagandet i en skrivarlinje inte är utmärkande 
för de som blir nominerade till eller vinner debutantpriser. 
Denna nollhypotes testas genom ett chi-2-test som ger svar 
på om fördelningen av de värden som har observerats, delta-
gande och inte deltagande i skrivarlinje och att bli nominerad 
till eller vinna debutantpris, skiljer sig från ett teoretiskt för-
väntat värde. Om det inte förelåg någon association mellan 
att gå på skrivarlinje och att nomineras eller vinna debutant-
pris skulle drygt 15 debutanter av de 141 som gått på skrivar-
linje bli nominerade till eller vinna debutantpris. Men det är 
35 debutanter som har blivit nominerade till eller vunnit de-
butantpriser. Det är även färre än de förväntade värdena som 
inte har gått på skrivarlinje och som har blivit nominerade till 
eller vunnit debutantpris. Det är även fler än förväntat som 
inte har gått på skrivarlinje och som inte har blivit nomine-
rade till eller vunnit debutantpriser. För att ta reda på om 
skillnaden mellan de observerade och förväntade värdena 
skiljer sig från slumpen används chi-2-testet. När de obser-
verade värdena är för få för ett chi-2-test används Fishers ex-
akta test. Men i detta fall, där kopplingen mellan skrivarlinjer 
och debutantpris testas, ges ett chi-2-värde om 38,807, vilket 
är statistiskt signifikant, med ett p-värde som är under 0,01. 
Detta värde innebär att slumpens inverkan för att få resultatet 
är mycket låg. Därför tycks det finnas ett statistiskt samband 
mellan att gå på skrivarlinje och att bli nominerad till eller 
vinna debutantpris. 
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  Även om man i exemplet med skrivarlinjer och debutant-
priser kan se att det finns ett samband mellan att gå på skri-
varlinje och att bli nominerad till eller vinna debutantpriser 
så kan det även beläggas ytterligare. För att än mer tydligare 
ta reda på om det är så att det faktiskt finns en distinkt kar-
riärväg mellan att delta i skrivarlinje och att bli nominerad till 
eller vinna debutantpriser så kan vi studera om de flesta ob-
serverade fallen är att man inte har gått på skrivarlinje och 
inte blivit nominerad till debutantpris och att ha gått på skri-
varlinje och att bli nominerad till eller vinna debutantpriser. 
Detta görs genom att ta fram phi-koefficienten (Φ). I detta 
fall är phi-koefficienten 0,261, vilket visar att det finns ett po-
sitivt samband, det vill säga att de flesta observationerna 
handlar om de två föregående fallen. Detta positiva samband 
är också statistiskt signifikant med ett p-värde under 0,01. Vi 
kan med än större säkerhet än tidigare uttala oss om att det 
föreligger en distinkt karriärväg mellan att gå på skrivarlinje 
och att bli nominerad till eller vinna debutantpriser 
  Ytterligare ett steg i analysen är att ta reda på om sanno-
likheten för att ha en viss form av deltagande i förmaket kan 
kopplas till en viss form av mottagande. Denna koppling un-
dersöks genom logistisk regressionsanalys som jag återigen 
kommer att exemplifiera med deltagande vid skrivarlinjer och 
nomineringar till och vinster av debutantpriser. Även genom 
denna statistiska metod bekräftas ett positivt samband mellan 
att gå på skrivarlinje och att bli nominerad till eller vinna de-
butantpriser. Detta åskådliggörs genom en B-koefficient som 
visar 1,628, som påvisar ett positivt samband och där sam-
bandet dessutom är statistiskt signifikant med ett p-värde un-
der 0,01. Med hjälp av denna koefficient kan vi också ta reda 
på sannolikheten för att någon som deltar i en skrivarlinje 
kommer att bli nominerad till eller vinna ett debutantpris, vil-
ket i detta fall sker med drygt 26 procents sannolikhet.40 
  Genom att göra dessa olika statistiska beräkningar är det 
möjligt att i slutändan besvara forskningsfrågan om att ta reda 
på de karriärvägar som ledde fram till den skönlitterära debu-
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ten och den nationella litterära offentlighetens mest prestige-
fyllda positioner i termer av vad som här kallas ett särskilt 
uppmärksammat mottagande. 
 



     

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

det som följer presenteras de teoretiska utgångspunkter 
som används för att urskilja karriärvägar och vad som 
utgör ett uppmärksammat eller synnerligen prestigefyllt 

mottagande. Ett antagande är att författare kan befinna sig i 
debutens förmak, vilket är de litterära aktiviteter och händel-
ser som författare genomför i sin litterära karriär innan den 
skönlitterära debuten. Mottagandet av debutboken bedöms i 
förhållande till de statusordningar som finns i den litterära 
offentligheten. Med andra ord kan inte kvaliteten och böck-
ers, författares och förlags relativa framgång eller misslyck-
ande bedömas utan jämförelse med något annat. I fältet an-
vänds olika verktyg för heuristisk bedömning, eller judgment 
devices (Karpik, 2010), för att bedöma om mottagandet blev 
en framgång eller inte. Dessutom förekommer samma typer 
av statusordningar i debutens förmak, exempelvis att det 
finns en statusordning för skrivarlinjer. I denna teoridel pre-
senteras således begreppen karriär, förmak, statusordningar 
och verktyg för heuristisk bedömning. 

Everett Hughes definierar en karriär på följande sätt: 

En karriär består, objektivt, av en serie positioner och klart 
definierade roller […] subjektivt är en karriär ett rörligt per-
spektiv i vilket personen ser sitt liv som en helhet och tolkar 
meningen hos sina olika egenskaper, handlingar och de saker 
som händer honom […]. (Hughes, 1958, s. 63, min översätt-
ning) 

I denna studie används karriärbegreppet för att peka ut en 
författares väg fram till debuten och både den subjektiva och 
objektiva sidan av en karriär beaktas.41 Innan debuten kan en 
objektiv karriärpunkt vara att delta i en skrivarkurs. Kring 
denna objektiva karriärpunkt skapas subjektiva upplevelser 
och mening. 

I 
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 Litterära karriärer kan således innefatta objektiva karriär-
punkter eller passager i debutens förmak. Marita Flisbäck 
(2006) använder begreppet förmak som ett komplement till 
Bourdieus teori om kulturella fält. Förmak signalerar att en 
aktör befinner sig i konstfältets periferi, exempelvis som del-
tagare i en estetisk profilkurs på folkhögskola. Flisbäck (2006, 
s. 55, kursivering borttagen) beskriver förmaket på följande 
sätt: ”Det är dessa platser på vägen till konstfältet där aktörer 
kommer i kontakt med fältets regler och möter några av dess 
invigda spelare som jag kallar förmak.” Till skillnad från Flis-
bäcks studie används inte begreppet i föreliggande undersök-
ning i relation till Bourdieus fältteori, utan begreppet ansluter 
istället till karriärbegreppet, så som det diskuteras ovan. I 
denna text förstås debutens förmak som litterära aktiviteter 
som har identifierats att inträffa innan en debut och där del-
tagandet i sådana litterära aktiviteter utgör objektiva posit-
ioner i en litterär karriär. Viktigt att betona är att alla de som 
deltar i aktiviteter och händelser i det som här betraktas som 
debutens förmak, och passerar dessa positioner i sin litterära 
karriär, inte behöver bli debutanter. 

Debutbokens mottagande kan förstås utifrån begreppet 
uppmärksamhet. Uppmärksamheten kring böcker och för-
fattare är begränsad och tillfaller under en tid ett fåtal och 
flertalet hamnar i skuggan av detta fåtal. Karl Erik Rosengren 
(1968) talar i detta sammanhang om att olika tidsperioder har 
ett litterärt klimat eller litterär miljö. Därför kan man tala om 
ett differentierat och begränsat attention space, eller utrymme 
för uppmärksamhet (Collins, 1998, s. 38-39) inom litteratu-
ren. Thompson (2012, s. 239-244) resonerar på ett liknande 
sätt när han skriver att författare och böcker deltar i en kamp 
om synlighet, men ansluter då snarast till ett resonemang om 
överproduktion av böcker och ett krympande antal konsu-
menter. Att göra sig synlig betyder inte att bli uppmärksam-
mad. För att något synligt ska uppmärksammas måste det inta 
sociala former. Andra personer måste också se personen och 
boken för att den ska uppmärksammas. Den uppmärksamhet 
som här studeras är vad som genom kvantifiering baserat på 
de existerande värdeskalorna kan ses som en framgång, men 
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detta kan även problematiseras då flertalet värdeskalor an-
vänds för att bedöma en boks mottagande. 

För att avgöra en debuts mottagande förlitar sig aktörer i 
fältet på institutionaliserade värdeordningar och använder sig 
av indikationer, så som placeringar på försäljningstopplistor, 
som kan visa hur verket och dess skapare positionerar sig på 
dessa värdeordningar.42 I den litterära offentligheten görs di-
stinktioner mellan sådant mottagande som är statusfyllt och 
sådant som inte är det, vilket ger upphovspersonerna och de 
kreativa verk de skapat ett rykte (Becker, 1982, s. 352-253, 
362). För att veta värdet av ett mottagande sker därför en 
bedömning i förhållande till en sådan ordning.43 Det värde 
som tillfaller verket och dess skapare är beroende av den auk-
toritet som den som fäller värdeomdömet har när det kom-
mer till att bedöma litteratur (Verboord, 2003, s. 262). I detta 
sammanhang handlar det inte om specifika personers värde-
omdömen, utan om den prestige som innehavs av specifika 
instanser som gör bedömningarna (De Nooy, 2002; Verbo-
ord, 2003, s. 263). Det vill säga, den prestige som verket och 
dess skapare har kan kopplas till den prestige som instanserna 
har, som exempelvis prestigen i att bli recenserad i vissa tid-
ningar eller att bli nominerad till eller vinna vissa litterära pri-
ser. Utöver att vissa instanser har och kan ge olika prestige 
och att denna prestige kan kopplas till verket och dess skap-
are finns det även institutionaliserade och hierarkiska värde-
ordningar inom den litterära världen. De som är invigda i den 
litterära världen har en förståelse och kunskap om att vissa 
typer av mottagande har olika prestige och detta kan ordnas 
hierarkiskt. Denna företeelse baserar sig alltså på att de kän-
ner till och är förtrogna med de värdeskalor som för tillfället 
används och traderas inom den litterära världen. De kan be-
döma värdet av verket och dess skapare, i termer av dess pre-
stige eller status och i och med det dess relativa uppmärksam-
het och framgång. De kan också få en fingervisning om hur 
andra aktörer i den litterära världen kommer att bedöma ver-
ket och dess skapare, eftersom de också antas vara invigda i 
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den litterära världen och dess värdeskalor, där olika posit-
ioner på de institutionaliserade skalorna är kopplade till olika 
mycket status eller prestige. 

I denna undersökning studeras statusordningar utifrån 
från fältspecifika och empiriskt grundade begrepp och från 
tidigare teoretiskt grundade begrepp. Det senare kan exem-
pelvis handla om användandet av försäljningstopplistor för 
att bedöma böckers framgång. Topplistan används som ett 
judgment device för att bedöma produkten vars värde till en bör-
jan inte är direkt uppenbar utan uppkommer först genom en 
jämförelse baserad på dess relativa position i det som i detta 
fall är förekomsten eller inte på en topplista och dess position 
över tid på denna lista (Karpik, 2010; jfr. Squires, 2007, s. 11). 
Ytterligare ett exempel på en judgment device för att bedöma 
böcker är att bedöma dem i förhållande till om de blivit över-
satta (eller inte) och i sådana fall mellan vilka språk de blivit 
översatta. Det är olika statusfyllt och ger olika status att bli 
översatt från ett dominerat språk till ett dominerande språk, 
från ett dominerat språk till ett annat dominerat språk eller 
att inte alls bli översatt (se Heilbron, 1999; Lindqvist, 2012). 
Även litterära priser kan bedömas med hjälp av samma prin-
cip, liksom debutbokens eventuella recension i en prestige-
fylld tidning.44 Tanken är därför att invigda aktörer i fältet 
kan använda sig av olika hjälpmedel för att bedöma egnas och 
andras debutböcker och deras relativa framgång. Exempel på 
dessa hjälpmedel är som tidigare nämnts försäljningstopplis-
tor, typ av översättning, nomineringar till och vinster av de-
butantpriser, recensioner i prestigefyllda tidningar och andra 
informella rangordningar och betygsättningar. Dessa hjälp-
medel för bedömning kopplas till den relativa uppmärksam-
het som verket och dess skapare får genom denna framgång. 
Eftersom uppmärksamheten är begränsad till ett fåtal perso-
ner och verk tillfaller det status dem som befinner sig inom 
detta begränsade utrymme för uppmärksamhet. 

Med stöd av dessa hjälpmedel för bedömning kan verket 
och dess skapare på ett förenklande sätt bedömas och iden-
tifieras som en framgång eller ett misslyckande av dem som 
har kunskap om fältet och dess statusordningar i former av 
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värdeskalor. Grunden för denna bedömning av en debutboks 
mottagande är att den speglas i förhållande till en annan part. 
Den andra parten kan vara konsumenter som manifesterar 
en bedömning i form av en försäljningskvantitet, recensenter 
som skriver en recension i en viss tidning eller en jury som 
nominerar eller förärar en författare och bok med ett litterärt 
pris. Denna manifestation av debutboken och dess skapare 
fungerar som ett verktyg för den litterära världens aktörer att 
bedöma den som en framgång eller ett misslyckande genom 
att tentativt placera den på en värdeskala genom de heurist-
iska bedömningsverktyg som för tillfället står till buds. 

Det går att gå händelserna i förväg och konstatera att den 
populära framgången har med spridningen av boken att göra, 
och visar sig i sådant som försäljningstopplistor, översätt-
ningar och filmatiseringar. Den litterära framgången handlar 
om det erkännande boken får av betydelsefulla aktörer i den 
litterära världen, såsom recensioner och litterära priser. Dessa 
framgångar samspelar med varandra; ett litterärt pris kan leda 
till försäljning och recensioner och eventuellt tvärtom (se 
även English, 2002, s. 125-127; Squires, 2007, s. 57-58). Det 
finns debutböcker som når populära framgångar, litterära 
framgångar och de som är både och samt de som är varken 
eller. Utgångspunkten för föreliggande studie är att studera 
det mottagande som kan bedömas som en framgång, oavsett 
om det är en populär framgång, litterär framgång, eller en po-
pulär och litterär framgång. I denna undersökning sker ana-
lysen i förhållande till informella statusordningar som kan 
kopplas till recensioner, debutantpriser, försäljningstopplis-
tor, översättningar och filmatiseringar. I den avslutande dis-
kussionsdelen tas ett vidare grepp om dessa former av fram-
gång, vilket diskuteras utifrån begreppen litterär prestige och 
populär prestige.





     

 

5. Debututgivningen 

ör att förbereda för den kommande analysen av debu-
tens förmak och debutböckernas mottagande presen-
teras i detta kapitel statistiska överblicksbilder för de-

butböckerna, debutanterna och förlagens utgivning av debut-
böcker. Utgångspunkten för analysen är den grupp av förfat-
tare och böcker som marknadsförts som debutanter genom 
en publicering av ett debutantporträtt i Svensk Bokhandel mel-
lan åren 1997 och 2014. Debututgivning ska därför här för-
stås som utgivningen för denna debutantgrupp. Debutböck-
erna presenteras utifrån dess totala antal under perioden och 
hur utgivningen har fördelats över boktyperna romaner, no-
vellsamlingar och diktsamlingar. Därefter vänds blicken från 
böckerna till debutanterna vars antal och fördelning per kön, 
ålder och typ av debutbok presenteras. De statistiska över-
blicksbilderna för debututgivningen kontextualiseras och dis-
kuteras genom utdrag ur intervjuer. Kapitlet avslutas med en 
presentation och diskussion av förlagen och deras debutut-
givning. 

5.1 DEBUTBÖCKERNA 

Under perioden 1997 till 2014 publicerades debutantporträtt 
för motsvarande 796 debutböcker. Debututgivningen är 
ojämnt fördelad över de olika boktyperna romaner, novell-
samlingar och diktsamlingar, vilket åskådliggörs i diagram 1. 
 

F 
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Diagram 1. Utgivning av romaner, novellsamlingar och diktsamlingar 1997–2014. 

De flesta debutböcker i materialet under perioden var roma-
ner, närmare bestämt 625 stycken (78,5 %). Till antal följs 
antalet romaner av diktsamlingar, som var 135 (17,0 %) 
stycken, och diktsamlingarna följs av 37 (4,6 %) novellsam-
lingar. Man kan säga att romanens särställning inom debutut-
givningen både skapas och återskapas av producenter och 
konsumenter av litteratur. Romanen är inte bara den vanlig-
aste typen av skönlitteratur som ges ut och konsumeras ge-
nom läsning, många författare skriver också romanutkast och 
förlagen får vanligtvis sådana manuskript skickade till sig från 
aspirerande författare. Distributörer, återförsäljare och 
bibliotek tar dessutom ofta in romaner för försäljning och 
utlåning. Det är också den boktyp som säljer mest bland åter-
försäljare och lånas ut mest på biblioteken. Den litterära värl-
den blir möjlig genom att dessa aktörer agerar tillsammans 
där det finns etablerade konventioner för hur litteratur ska se 
ut och vad som ska produceras och konsumeras (Becker, 
1982). Att producera och konsumera romaner är så pass väle-
tablerat och dominerande bland skönlitteraturen som bok-
form inom den litterära världen att det framstår som svårt att 
tänka sig att någon annan skönlitterär form skulle kunna inta 
en lika framträdande plats. 

625

37

134

Romaner Novellsamlingar Diktsamlingar
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Förläggare är väl medvetna om prosans och romanens 
särställning och kan rentav ändra en klassificering av en bok, 
exempelvis från poesi till prosalyrik, för att lättare kunna sälja 
in den hos bokhandlare. 

Förläggare: Boken är väldigt poetisk. Vi pratade om vad det 
var för genre, så enades vi om prosalyrik. Så bestämde vi att 
vi inför bokhandlarna skulle kalla det prosalyrik, annars skulle 
vi inte kunna sälja in den. 

Henrik: Varför skulle ni inte kunna sälja in den? 

Förläggare: Nej, för de är så misstänksamma mot poesi. Pro-
salyrik är ju inte som poesi. (Intervju 24, förläggare) 

Förläggaren visar att det finns en viss flexibilitet i klassifice-
ringen av böcker och hur klassificeringen kan användas stra-
tegiskt för att sälja in böcker till bokhandel. Inom deckargen-
ren har det exempelvis påvisats hur förlag aktivt arbetar med 
att skapa en fördelaktig tillhörighet till genren genom hur 
boken paketeras i texter om boken och bokens omslag (Berg-
lund, 2016). Den klassifikation som presenteras i denna stu-
die är dock klassifikationen av böckerna i Nationalbibliogra-
fin. Det går att anta att förlag inte alltid aktivt arbetar med att 
ändra en boks klassificering. En roman som först uppfattas 
som en roman på förlaget kan antagligen med lätthet klassi-
ficeras som sådan av andra aktörer efter att boken publice-
rats. Det är först när en bok klassificeras för att nå marknads-
föringsfördelar som klassificeringen används strategiskt. 

Att diktsamlingarna och novellsamlingarna inte har 
samma framträdande plats som romanerna bland de debut-
utgivna böckerna beror också på att det är svårt att på eko-
nomiska grunder rättfärdiga en sådan utgivning. Många av de 
studerade förlagen tog inte ens emot poesimanus. För att få 
en sådan form av ”smal utgivning”, med små chanser till eko-
nomisk framgång på bokmarknaden, att bära sig krävs ofta 
ekonomiskt stöd (se exempelvis Bennich-Björkman, 1991; 
Lindsköld, 2013). Situationen för novellsamlingar är något 
annorlunda då det bland förläggare ofta finns en större tro på 
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att novellsamlingarna ska sälja något bättre än diktsamling-
arna. Men precis som för poesiutgivningen påverkas utgiv-
ningen av novellsamlingar av konventioner kring romanen. 

Det finns inga kommersiella skäl att låta bli [att ge ut en no-
vellsamling] för det är lika svårt att sälja novellsamlingar som 
romaner. Men sen är det så att gällande svensk litteratur är 
det så att publiken har en sen många, många år, sen kanske 
hundra år, en beredskap för romaner som man inte har för 
novellsamlingar. (Intervju 70, förläggare) 

Förläggarens resonemang bygger på att romanen dominerar 
som skönlitterär form och att den föreställningen påverkar 
förlagets villighet att ge ut novellsamlingar. Förläggarna be-
skriver också att det ofta förekommer ett annat arbetssätt när 
det kommer till att arbeta med novellsamlingarna. Detta ar-
bete bygger ofta på att välja och välja bort noveller i en no-
vellsamling. Författaren kan rentav uppmanas att skriva yt-
terligare noveller för att få ihop en hel novellsamling. 

Men alla noveller [i det inskickade manuskriptet] räckte inte 
till för en bok och jag pratade med författaren och [sa att] det 
här är jättebra, jättespännande, skriv lika många till och ta 
bort dom här. Ett varv till. Okej, hälften av det här nya är 
jättebra, skriv lika många till. Sen var vi framme vid en utgiv-
ning. (Intervju 40, förläggare) 

Att arbeta nära författaren för att göra en text utgivningsbar 
ska inte ses som helt annorlunda från hur en roman kan ar-
betas fram tillsammans med redaktörer och förläggare. Den 
stora skillnaden ligger i att även om det finns en viss åter-
kommande tematik i en novellsamling så är novellerna rela-
tivt fria delar i boken. Förläggaren kan därför efterfråga och 
göra ett urval av vilka noveller som ska ingå i novellsam-
lingen. 

Något som också särskiljer novellsamlingarna, men även 
diktsamlingarna, från romanerna är poesins och novellens 
möjlighet att distribueras och kommuniceras i andra former 
än som trycka böcker.  
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Romaner är trots allt lite svårare att hantera på internet och 
allting sånt. Där är det mycket lättare att jobba med poesi, 
noveller eller kortprosa. Det är mycket lättare att vara på en 
webbsida för att läsa, lägga upp en dikt eller kortnovell och få 
den bedömd, eller stå på en scen på en källarlokal på Söder 
och läsa en dikt eller novell och på något sätt ingå [i ett sam-
manhang]. Men det är svårare när det kommer till hur du ska 
hantera en roman [i ett sådant sammanhang]. Visst, du kan 
plocka ut delar och publicera den och så. (Intervju 53, förläg-
gare) 

Förläggaren redogör för att det för poesin och novellen finns 
sätt att producera och konsumera dessa som skiljer sig från 
romanen, exempelvis genom uppläsningar och tryck i tid-
skrifter eller genom publiceringar på internet. Skillnaden har 
med formen att göra, romanen och dess längd, är svårare att 
distribuera och presentera i sådana sammanhang än kortare 
poesialster och noveller. Det finns sätt att producera och 
konsumera litteratur som inte utgår från den tryckta texten. 
Möjligheterna att få ut noveller och poesi genom andra dis-
tributionskanaler innebär ibland att dess relevans för att ges 
ut i bokform minskar i förhållande till romanen. Den tryckta 
boken är en passande form för romanen, som har svårare att 
kommuniceras på de andra sätt som novellen och poesin kan 
kommuniceras på. 

Den särställning som romanen har haft inom debututgiv-
ningen har bestått över tid. Trendlinjen för utgivningen av 
romaner i diagram 2 visar på en stadig ökning av utgivningen 
av romaner. I snitt ökade utgivningen av romaner med två 
debutböcker per år. 
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Diagram 2. Debutböcker per år (romaner, novellsamlingar och diktsamlingar) 1997–
2014. 

Debututgivningen i materialet var av mindre omfattning un-
der slutet av 1990-talet. Det ”kärva debutantklimatet” under 
denna tid var också ett ämne som diskuterades under den ti-
dens kulturdebatt (Cederskog, 2001). Debututgivningen av 
diktsamlingar höll till en början jämna steg med romanutgiv-
ningen. Men medan antalet romaner ökade över tid ligger an-
talet utgivna diktsamlingar kvar på en någorlunda konstant 
nivå med ett snitt om sju diktsamlingar per år. Detta resultat 
visar återigen den särställning som romanen har i förhållande 
till poesin. En viktig faktor är att de mindre förlagen som ger 
ut poesi inte finns representerade i statistiken. Förlagen 
kanske helt enkelt inte marknadsför sin utgivning i Svensk Bo-
khandels säsongskataloger, utan vänder sig till andra kanaler 
eller inte marknadsför sig överhuvudtaget. Om man antar att 
poesiutgivningen är beroende av ekonomiskt efterhandsstöd 
kanske de inte ens har resurser eller intresse av att marknads-
föra sig i denna kanal. De som ger ut diktsamlingar hos dessa 
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förlag kan hur som helst komma att betraktas som debutan-
ter av sig själva och förlaget och tillkännages och marknads-
föras som debutanter i den litterära världen genom exempel-
vis deltagande i debutanttillställningar och omnämnande som 
debutanter i recensioner av deras böcker. 

Utgivningen av novellsamlingar steg i kurs under 1990-
talet och i början av 2000-talet och man har talat om en ”no-
vellboom” för denna tid (Arping, 2013a, s. 546-549). Åsa Ar-
ping (2013a, s. 547) skriver att ”under perioden 1994-2001 
utgjorde novellistiken arenan framför andra i ung, svensk lit-
teratur”. Denna novellboom blir inte synlig i utgivningssta-
tistiken. Novellsamlingen som debutbok lever här snarast i 
en undanskymd tillvaro, där det sker en utgivning av i snitt 
två novellsamlingar per år. Detta är en utgivning som dessu-
tom håller sig stadigt kring denna nivå under hela den stude-
rade perioden. Kanske är det möjligt att novellistiken steg i 
kurs bland de redan bokutgivna författarna, att de noveller 
och novellsamlingar som publicerades var översatta från ett 
annat språk eller att novellerna publicerades i tidskrifter. Det 
kan också handla om att litterära samtal under 1990-talet och 
början av 2000-talet kretsade kring novellen och där ett par 
tongivande författare alla debuterade med novellsamlingar. 
Exempel på sådana tongivande och uppmärksammade för-
fattare, som debuterade med en novellsamling, var Cecilia 
Davidsson (1994), Ninni Holmqvist (1995), Hans Gunnars-
son (1996) och Jerker Virdborg (2001). Senare under den stu-
derade perioden uppstod dessutom nya former för distribut-
ion och försäljning av noveller. Förlaget Novellix började 
publicera häften med redan publicerade och nya noveller. 
Dessutom startades Umeå novellpris mot slutet av den stu-
derade perioden. 

Genom en sammanslagning av antalet utgivna romaner, 
novellsamlingar och diktsamlingar visas att debututgivningen 
sammantaget ökar under den studerade perioden. 
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Diagram 3. Debututgivning per år 1997–2014. 

Som tidigare har noterats var slutet av 1990-talet en kärv pe-
riod för debututgivningen och inledningsvis minskar till och 
med debututgivningen. Men debututgivningen stiger sedan år 
för år fram till år 2009. Detta år kom att vara en topp i de-
bututgivningen. Denna toppnotering åtföljs av en dal mellan 
2010 och 2012, men där debututgivningen återigen ökar till 
en ny topp 2013 för att 2014 återigen gå ner i antal utgivna 
debutböcker. I genomsnitt publiceras 44 debutböcker per år 
under perioden. Trendlinjen indikerar också en generell ök-
ning av antalet debutböcker över tiden som studeras. Trend-
linjen gör gällande att det för varje år ges ut drygt 2 fler de-
butböcker än föregående år. För denna räta trendlinje ges R2-
värdet 0,6169, vilket visar att trendlinjen fångar in ganska 
många observationer och att vi därför har att göra med en 
ganska stadig och relativt linjär ökning av antalet skönlitterära 
debuter. Denna ökning är dock inte lika tydlig som ökningen 
av utgivningen av romaner, där en ännu tydligare linjär ök-
ning avtecknar sig i materialet. 

När det gäller hela utgivningen av skönlitteratur under 
den studerade perioden så följer den samma mönster som 
antalet debutanter i urvalet. Diagram 4 har skapats genom 
databassökningar i Nationalbibliografin. Statistiken täcker 
den svenska skönlitteraturen, både originalutgåvor och nya 
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utgåvor, som har registrerats i Nationalbibliografin och som 
klassificerats som romaner och novellsamlingar eller poesi.45 
 

 
 
Diagram 4. Utgivning av romaner och novellsamlingar eller diktsamlingar 1997–2014. 

Trendlinjen för den totala skönlitterära utgivningen i diagram 
4 överensstämmer i stora drag med hur utgivningen av debu-
tanter i det aktuella urvalet har sett ut under den studerade 
perioden. Ökningen inom den totala skönlitterära utgiv-
ningen är dock inte lika linjärt uppåtgående som debututgiv-
ningen. Om man ändå följer trendlinjen visar den att det för 
varje år ges ut drygt 25 skönlitterära böcker mer än föregå-
ende år. Det går därmed att konstatera att debututgivningen 
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tycks förhålla sig relativt stabilt i relation till den totala utgiv-
ningen av skönlitteratur under den studerade perioden.  

Både den totala utgivningen av skönlitteratur och debut-
utgivningen sammanfaller i stora drag med det allmänna kon-
junkturläget i Sverige under den undersökta perioden (jfr. 
Mählqvist, 1977, s. 56-59). Detta samband visas genom Ba-
rometerindikatorn. Barometerindikatorn är en konjunkturin-
dikator som bygger på undersökningar av företagens och 
hushållens förväntningar på ekonomin. Genomsnittsvärdet 
ligger på 100. Om värdet är över 100 anses stämningen gäl-
lande ekonomin vara god och värden under 100 indikerar en 
sämre stämning. 
 

 
 
Diagram 5. Barometerindikatorn 1997–2014. 

För att förstå konjunkturindikatorn i förhållande till debutut-
givningen kan man anta att det i regel tar mellan ett till två år 
från att en bok antas av förlaget till att den trycks och ges ut. 
Ekonomiska uppgångar och nedgångar skulle därför märkas 
på utgivningen först efter ett till två år efter att de har inträf-
fat, eftersom att förlagen antagligen inte stoppar utgivningen 
av manuskript som redan antagits. 
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Den inledande perioden som studeras visar både en kon-
junkturnedgång i slutet av 1998 och en nedgång i debututgiv-
ningen 2000. Denna nedgång i debututgivningen inträffade 
mitt under IT-boomen. Utöver den tidigare konjunkturned-
gången kan därför en möjlig förklaring till nedgången år 2000 
vara att intresset för informationsteknologi ökade hos all-
mänheten, men även hos läsare och förlag, vilket minskade 
intresset för den tryckta boken. Förlagen satsade under denna 
period stort på olika multimediaprodukter och i synnerhet 
CD-rom (Steiner, 2012, s. 111-112). Däremot verkar inte IT-
kraschen i början av 2000-talet återspeglas i en efterföljande 
minskad debututgivning, eftersom debututgivningen fortsät-
ter att öka under perioden. Kanske påverkade denna IT-
krasch inte utgivningen av litteratur eftersom att utgivningen 
inte var särskilt beroende av IT. Samtidigt växer sig debutut-
givningen stadigt i takt med ett förbättrat konjunkturläge. 
Dessutom sänktes bokmomsen från 25 procent till 6 procent 
i början av 2002 vilket förbättrade de ekonomiska förutsätt-
ningarna för förlagen gällande exempelvis utgivningen av ny 
litteratur. Utifrån det resonemang som förs här borde debut-
utgivningen ha nått rekordnivåer 2008 och 2009 till följd av 
högkonjunkturen 2007. Vid en närmare titt på diagrammet 
för debututgivning tycks detta påstående stämma. När fi-
nans- och skuldkrisen slog till 2008 överensstämmer det med 
en kraftig nedgång i 2010-års utgivning och följande års ut-
givning. Likaså speglar sig konjunkturuppgången efter denna 
nedgång i den efterkommande utgivningen. 

Debututgivningen innefattar en ekonomisk investering 
vilket kan förklara varför debututgivningen minskar under 
ekonomiskt kärvare tider. Förlagen är därför beroende av 
strukturella faktorer som påverkar debututgivningen. Dessa 
faktorer kan vara i form av förlagens ekonomiska möjligheter 
och begränsningar samt förväntningar på framtiden och hur 
dessa påverkar överväganden som förekommer hos förlagen 
gällande utgivning av litteratur. Men om inte förlagen helt ska 
förlita sig på att plocka upp redan debuterade författare från 
andra förlag krävs det dock att det tas risker och satsas på nya 
författare i form av debutanter. 
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Utifrån denna inledning om debutböckerna konstateras 
att romanens numerära och symboliska dominans kan kopp-
las samman med de konventioner som finns för att produ-
cera och konsumera skönlitteratur. Medan poesin och novel-
len kan publiceras i andra former än boken passar romanen 
lättare in i bokformatet. Att få personer debuterade med dikt-
samlingar och novellsamlingar diskuterades också, där det 
bland annat fastställs att den så kallade novellboomen under 
1990-talet och 2000-talet inte tycktes ha gett ett kvantitativt 
avtryck i debututgivningen. Dessutom begränsas och möjlig-
görs debututgivningen av strukturella förändringar och för-
väntningar i ekonomin. 
 

5.2 DEBUTANTERNA 

 
Av de 796 debutböckerna som gavs ut hade 15 böcker två 
författare och en bok tre författare. Under perioden debute-
rade således 813 författare. Av författarna debuterade 37 (4,6 
%) med en novellsamling, 138 (17,0 %) med en diktsamling 
och 638 (78,5 %) med en roman. I det som följer presenteras 
och diskuteras debutanternas fördelning per kön och ålder. 

5.2.1 Kön 

Warnqvist (2007, s. 143) visar i sin studie om poesiutgivning 
att det från 1976 till 1995 gavs ut nästan dubbelt så många 
diktsamlingar av män som av kvinnor. Denna manliga nume-
rära dominans gäller även för könsfördelningen bland de vars 
första utgivna bok var en diktsamling. Med få undantag håller 
könsfördelningen i sig över tid, men mot slutet av perioden 
som Warnqvist studerar är det dock fler kvinnor än män som 
debuterar med en diktsamling hos förlagen Albert Bonniers 
Förlag och Norstedts (Warnqvist, 2007, s. 174). 
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I ljuset av ovanstående karaktäristik skulle man anta att 
den debuterande skönlitterära författaren oftast är en man. 
Men påståendet stämmer inte för debututgivningen under 
perioden 1997 till 2014. Totalt sett var 56 procent kvinnor 
och 44 procent män av debutanterna under perioden.46 Pre-
cis samma procentsatser för könsfördelningen gäller för de 
författare som gett ut en roman.47 För poesiutgivningen är 
det fler kvinnor än män, 62 procent kvinnor i förhållande till 
38 procent män, som har debuterat.48 Resultatet skiljer sig 
tydligt från Warnqvists studie där männen var de som gav ut 
poesin, även om en förändring kunde skönjas i slutet av den 
studerade perioden. Mönstret består även om man kontrol-
lerar för om författaren är egenutgivare eller inte. Däremot 
har fler män än kvinnor gett ut en novellsamling, 54 procent 
män och 46 procent kvinnor. Det bör dock noteras att det 
bara har publicerats 37 novellsamlingar under den studerade 
perioden. I diagram 6 åskådliggörs denna könsfördelning 
över tid.49 
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Diagram 6. Könsfördelningen i debututgivningen per år 1997–2014. 

Först i slutet av den studerade perioden blev antalet kvinnor 
som debuterar markant fler än männen som debuterar. Un-
der 2013 och 2014 var antalet kvinnor som debuterade per år 
dubbelt så många som antalet män som debuterade. Även om 
utgivningsvolymen var mindre under tidigare år, fanns det 
under perioder liknande mönster, som att antalet kvinnor 
som debuterade var dubbelt så många som männen år 2000, 
2001 och 2003. I övrigt är könsfördelningen relativt jämn un-
der den studerade perioden. Dessa resultat skulle kunna jäm-
föras med könsfördelningen för de manuskript som skickas 
in till förlagen. Denna form av statistik är emellertid svår att 
få tag på. Det är dock möjligt att anta att fler kvinnor än män 
skriver skönlitteratur, precis som det är fler kvinnor än män 
som läser skönlitteratur (Höglund, 2012, s. 80), och som då i 
större utsträckning även skickar in manuskript till förlag. Om 
författarens kön på något sätt indirekt eller direkt påverkar 
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förlagens bedömning av manuskript återstår också att stu-
dera. 

5.2.2 Ålder 

När skönlitterära författares ålder diskuteras brukar framför-
allt medelvärdet användas. Medelvärdet är i denna studie 
emellertid något missvisande statistiskt mått, åtminstone om 
man vill hitta en ålder då det är särskilt typiskt att debutera. 
De mätproblem som är associerade med medelvärdet åskåd-
liggörs i diagram 7. Det finns nämligen så kallade extremvär-
den vilka utgörs av ett par äldre personer som avsevärt höjer 
medelvärdet. Medelvärdet ger en debutålder på 40 år. 50 
Samma mättekniska problem uppstår om medianen används, 
där värdet blir 37 år. 
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D
iagram 7. Å

ldersfördelning i debututgivningen 1997–2014. 
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Istället används här typvärdet, som utgör den vanligaste ål-
dern att debutera vid. Att använda sig av typvärdet stöds 
också av formen som staplarna i diagrammet utgör, där de-
butåldern är koncentrerad kring 30-årsåldern. Som framgår 
av diagrammet är den vanligaste åldern att debutera vid 32 år. 
Att antalet som debuterar ökar fram till 32 års ålder för att 
därefter avta gäller oavsett kön, då typvärdet för att göra 
skönlitterär debut är 32 år både för kvinnor och män. Lite 
hårdraget kan man säga att detta betyder att sannolikheten att 
debutera efter 32 års ålder år för år minskar och man år för 
år fram till 32 års ålder ökar sina chanser att debutera. Sam-
mantaget är det dock fler personer som debuterar efter 32 års 
ålder än innan. För att på ett mer tillförlitligt sätt beräkna en 
sådan sannolikhet behöver man exempelvis veta åldersstruk-
turen bland de som skriver manuskript, de som skickar in 
manuskript till förlag och de som blir utgivna. 

Fördelat på de olika boktyperna är typvärdet för att ge ut 
en roman 32 år, för att ge ut en novellsamling 33 år och för 
att ge ut poesi 30 år. Om man däremot ser på typvärdet för 
romanutgivande kvinnor så är typvärdet för debutåldern 41 
år. Det är nämligen 18 kvinnor som debuterar med en roman 
vid 41 års ålder, 17 kvinnor har gett ut en vid 39 års ålder och 
16 kvinnor har gett ut en vid 34 och 32 års ålder. Det finns 
således inte samma koncentration kring 30-årsåldern som för 
den totala debututgivningen. Ett liknande mönster gäller för 
debutanter som debuterar med en novellsamling, där typvär-
det är 39 år för kvinnor och 34 år för män. För poesiutgivning 
är typvärdet för att göra debut 30 år för både män och kvin-
nor.51 Män tenderar att vara yngre än kvinnor när de debute-
rar med roman eller novellsamling. En anledning till denna 
fördelning kan vara att kvinnor har fler förberedande aktivi-
teter innan de debuterar, 64 procent av kvinnorna och 36 
procent av männen har deltagit i debutens förmak, vilket 
kommer att diskuteras i nästa kapitel. Ytterligare en anledning 
till den senare debuten kan vara att kvinnor, i större utsträck-
ning än män, istället för litterära aktiviteter ägnar sig åt att ta 
hand om barn. 
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En vanlig berättelse i intervjuerna var att de författare 
som debuterat hade skrivit skönlitteratur under lång tid. De 
som debuterade blev ofta inte antagna på det första insända 
manuskriptet. För de som skriver skönlitteratur kan inträdet 
till den litterära världen med en skönlitterär debut därför 
dröja. Debutåldern indikerar en relativt sen etablering i den 
litterära världen i förhållande till åldern för etablering i andra 
former av kulturutövning.  

Skillnaden blir särskilt påtaglig i jämförelse med artistiska 
karriärer kopplade till fysiska prestationer. Ett exempel på en 
sådan artistisk karriär är att vara professionell dansare. Deras 
karriär hänger samman med deras åldrande kropp och avslu-
tas på grund av skador eller att de av andra anledningar inte 
längre kan fysiskt prestera på den nivå som krävs 
(Wainwright & Turner, 2006; se även Wulff, 1998). Denna 
bild över den artistiska karriärens början och avslutning stäm-
mer inte överens med författare och deras åldrande.52 

Det finns något fint i den här branschen, författare är lovande 
fram tills att de är upp i 50-årsåldern. Det finns en ung-
domskult som drabbar personer i medelåldern. Det har att 
göra med att alla vet att det är väldigt ovanligt att man slår 
igenom som väldigt ung. (Intervju 70, förläggare) 

Även om förläggaren talar om ett genomslag i den litterära 
världen, som inte nödvändigtvis sammanhänger med debu-
ten, visar resonemanget på att åldern spelar en annan roll än 
vad den gör i andra branscher och sammanhang. Medan den 
professionella balettdansarens karriär hänger samman med 
fysiska prestationer bygger författarens karriär på kreativt 
skapande som uttrycks genom text. Kanske är det därför inte 
märkligt att den professionella balettdansarens karriär van-
ligtvis upphör runt trettioårsåldern, medan den skönlitterära 
debuten ofta inträffar först vid denna ålder för författare. 
Författare har då haft tid att utveckla sitt skönlitterära skri-
vande. I vissa fall har författare blivit refuserade av förläggare 
för att ge författare mer tid på sig att utveckla sitt skrivande, 
vilket är ett återkommande skäl som anges bland förläggare 
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till varför lovande manuskript och författare trots allt refuse-
ras. 

För att bedöma en karriär och var en person befinner sig 
i denna används olika riktmärken. Det betyder att vad som 
en invigd person betraktar som en ung debutant förhåller sig 
till den förståelse av när den skönlitterära debuten brukar ske. 
Det finns därför en konventionell förståelse av när vissa hän-
delser i en karriär brukar inträffa som för när en karriär på-
börjas och avslutas i en persons liv. Vissa författare lär sig 
intuitivt riktmärken för när den typiska debutåldern är. 

En utgiven författare reflekterar över en tidigare refuse-
ring och att hon inte då förstod kopplingen mellan kalenda-
risk ålder och åldern för den skönlitterära debuten. 

Jag fattade kanske inte det då. Men det gör jag nu. När jag 
tänker tillbaka på det tänker jag ”ja, bra försök, men du är 18 
år och det är klart att du inte blir utgiven.” (Intervju 13, för-
fattare)  

Författaren insåg flera år senare att det inte var vanligt att bli 
utgiven som 18-åring. Med andra ord har författarna olika 
kunskap om hur branschen ser ut och hur den fungerar och 
använder det de vet för att utvärdera sina försök att bli ut-
givna författare. Här är dock frågan om kunskap om bran-
schen hjälper författare i deras strävanden att bli utgivna för-
fattare eller inte. Ibland kan det rentav underlätta ens fort-
satta strävanden att bli utgiven om man inte vet hur man för-
håller sig till det som är typiskt eller vanligt. 

Jooyoung Lee (2016) för ett liknande resonemang om ål-
der och karriär rörande aspirerande rappare i South Central, 
utanför centrala Los Angeles i USA. Rapparna vet om att de 
som lyckas, eller med andra ord de som slår igenom stort, gör 
det när de är mellan ungefär 20 till 30 år gamla. I en värld 
som inte erbjuder många chanser till social mobilitet har rap-
pandet och försöken att slå igenom genom sin musik blivit 
en möjlig karriärväg för dem. Medan de blir äldre upplever 
de att chanserna att slå igenom minskar, vilket skapar en 
känsla av ”existentiell angelägenhet” (existential urgency) i sina 
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försök att lyckas. Denna känsla mobiliserar dem att anstränga 
sig utöver det vanliga i sina försök att slå igenom, de satsar 
på sitt rappande och upplever ”att det är nu eller aldrig som 
gäller”. Rapparna tar också stora risker när de prioriterar bort 
andra engagemang (och möjliga alternativa karriärer) i sina 
försök att slå igenom. 

Ett likartat existentiellt tryck kan skönjas bland vissa av 
författarna. Till skillnad från de äldre rapparna har de äldre 
aspirerande författarna ofta tillgång till parallella och alterna-
tiva karriärer. De kan se skrivandet som en sidoaktivitet eller 
parallell karriär. Men det förekommer att yngre författare i 
tjugoårsåldern eller tidiga trettioårsåldern upplever en exi-
stentiell angelägenhet eftersom de med stigande ålder upple-
ver att deras chanser att slå igenom minskar. Upplevelsen kan 
ibland vara kopplad till att de har flertalet misslyckade försök 
bakom sig och att de helt enkelt inte har kraft eller tid att 
försöka skriva nya manuskript. 

För författarna handlar deras fortsätta strävanden inte 
bara om ålder och misslyckade försök. Deras aspiration kan 
också kopplas till livsavgörande händelser. Dessa händelser 
skapar tillstånd som antingen ger dem kraft att fortsätta aspi-
rera eller som får deras karriär att avstanna. Ett exempel på 
en omvälvande händelse som rapporterades bland de inter-
vjuade författarna var att bli förälder. Inför denna händelse 
skapades ibland ett existentiellt tillstånd, där skrivandet av ett 
manuskript blev en ”sista” stor ansträngning att bli utgiven 
innan ”ett nytt liv” började. En författare beskriver detta på 
följande sätt. 

På sätt och vis var det nästan lite slumpmässigt att jag debu-
terade med en diktsamling. Jag hade skrivit både poesi och 
prosa under några års tid. Det kom också sådana där lektörs-
utlåtanden från stora förlag ganska tidigt, när jag var 25 eller 
24 eller någonting. Men jag tog inte riktigt tag i detta skriv-
projekt och sen så fick jag barn. Då började jag fatta att skri-
vandet, att jag inte hade oändligt med tid och det var dags att 
sätta igång. (Intervju 33, författare) 
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Reflektioner kopplade till avgörande livshändelser ledde inte 
bara till denna typ av känsla av nödvändighet utan kunde 
även medföra att karriären avstannade. Exempelvis talade in-
tervjuade författare om nära personers död och där författa-
ren inte längre kunde skriva eller tänka på en karriärväg som 
författare. Snarare än ett tillstånd av existentiell angelägenhet 
skapade dessa livshändelser ett tillstånd av floating.  

Floating som begrepp har utvecklats av Agnieszka Bron 
(2000). Floating är ett existentiellt tillstånd där personens kar-
riär avstannat eftersom att personen befinner sig i en bryt-
punkt mellan ett tidigare liv och ett nytt liv där personen inte 
har kraft att ta sig vidare. När författaren befinner sig i floating 
kan den varken kontrollera eller skapa sig en bild av framti-
den i sin karriär och än mindre aspirera på att bli utgiven. Till 
skillnad från tillståndet av att uppleva existentiell angelägen-
het upplever man i floating att man inte är i kontroll över sina 
omständigheter. Istället för att som i existentiell angelägenhet 
vara proaktiv är man i floating inaktiv. Existentiell angelägen-
het och floating är viktiga komponenter för att förstå hur per-
soner upplever åldrande och karriär samt hur avgörande livs-
händelser kan skapa dessa tillstånd. Dessa existentiella till-
stånd för författare i deras litterära karriärer försvinner lätt i 
diskussioner om skönlitterär utgivning, men bör ses som vik-
tiga och då i synnerhet för karriären riktad mot den skönlit-
terära debuten. 

5.3 FÖRLAGENS DEBUTUTGIVNING 

Den totala debututgivningen bland de 152 studerade förlagen 
uppgick till 796 debutböcker. Av dessa debutböcker är 105 
debutböcker egenfinansierade. De flesta av debutböckerna, 
närmare bestämt 691 stycken, har alltså finansierats av ett för-
lag till synes utan finansiell inblandning av författaren. I dia-
gram 8 visas hur många debutböcker som var egenfinansi-
erade eller förlagsfinansierade under den studerade perioden. 
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Diagram 8. Debutböcker per år (förlagsfinansierad, egenfinansierad och total utgivning) 
1997–2014. 

I diagram 8 går det att utläsa att den egenfinansierade och 
förlagsfinansierade utgivningen följer liknande kurvor i utgiv-
ningen. Den tidigare påtalade nedgången i debututgivningen 
mellan 2010 till 2012 återspeglas både i den förlags- och egen-
finansierade utgivningen i diagrammet.  

En anledning till ökningen av både de förlagsfinansierade 
och egenfinansierade debutböckerna under perioden är att 
det blev både billigare och enklare att trycka böcker under 
2000-talet (se exempelvis Berglund, 2012, s. 42-50). Dessa 
ekonomiska och tekniska förutsättningar påverkar särskilt 
mindre förlag och egenutgivare. Visserligen kan omkostna-
derna variera beroende på flera faktorer, såsom vilka tjänster 
författaren betalar för och hur mycket dessa tjänster kostar. 
Då det också krävs en ekonomisk investering för att få ett 
debutantporträtt till stånd är det antagligen svårt för en egen-
utgiven författare eller författare på mindre förlag att offent-
liggöras som en debutant via denna kanal. En del egenutgivna 
författare och mindre förlag riktar inte heller in sig på att nå 
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ut brett med sina böcker, utan kan exempelvis trycka upp 
böcker för att sprida dem bland släkt, vänner och bekanta. 

När det gäller förlagens debututgivning kan denna utgiv-
ning jämföras med den vanligt förekommande situationen 
inom kulturindustrier där ett fåtal företag tenderar att domi-
nera i en oligopolisk struktur (Hesmondhalgh, 2013, s. 71-
77). De företag som dominerar är också vertikalt integrerade 
och äger både delar av produktionsledet och återförsäljarle-
det. Denna situation återfinns även i den svenska bokbran-
schen under den studerade perioden, med mediegrupperna 
KF Media och Bonniers som de dominerande aktörerna. Un-
der den studerade perioden ägde de både inflytelserika förlag 
i produktionsledet och återförsäljare i återförsäljarledet (Sun-
din, 2012, s. 298-301; Rimm, 2014, s. 9-10). Dessa två aktörer 
dominerar också debututgivningen under perioden 1997 till 
2014, vilket syns i diagram 9. Om man tar hänsyn till att Al-
bert Bonniers Förlag, Forum, Mix förlag och Wahlström & 
Widstrand ägdes av Bonnierförlagen framträder koncentrat-
ionen av debututgivningen ännu mer tydligt. Bonnierförlagen 
stod för utgivningen av 217 (27,3 %) debutböcker. Under 
den angivna perioden ägde KF Media förlagen Norstedts, Ti-
voli och Prisma, som då skulle vara den närmaste konkurren-
ten om debututgivningsdominans. Av de förlag som kommer 
efter dessa i debututgivningsvolym mätt ägs inte alla av en 
koncern. Brombergs Bokförlag ägdes emellertid mellan 1991 
och 2006 av MTG och förlaget Ordfront köptes av Alfabeta 
Media 2011. Damm (tidigare Egmont Richter och N. W. 
Damm & Son) ägdes av Egmont fram till 2007 och därefter 
av Forma Publishing Group som tidigare hette ICA bokför-
lag. Forma Publishing Group såldes 2014 till Massolit Media. 
Ägarförhållanden tenderar således att förändras och de ägar-
förhållanden som beskrivs handlar om de som var aktuella 
under den studerade perioden. 

Den pyramidformade strukturen med ett fåtal domine-
rande förlag och förlagsgrupper synliggörs än tydligare om 
man tittar på samtliga förlags debututgivning inom den un-
dersökta gruppen. Totalt sett är det 152 förlag som har gett 
ut debutböcker under perioden och av dessa förlag har 115 
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gett ut förlagsfinansierade böcker och 37 förlag har gett ut 
egenfinansierade debutböcker. Men det är bara 30 förlag som 
har gett ut över 5 titlar och 15 förlag som gett ut över 9 titlar. 
Av dessa 30 förlag är det 4 förlag som gett ut egenfinansi-
erade böcker: Ord & visor förlag, Hoi, B4Press och Isaberg. 
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Det finns därmed ett fåtal riktigt stora debututgivande förlag 
och desto fler mindre debututgivande förlag under perioden. 
Samtidigt ökade under perioden antalet förlag som publice-
rade debutantporträtt i Svensk Bokhandel, vilket åskådliggörs i 
diagram 10. 

Diagram 10. Antal förlag som publicerade ett debutantporträtt 1997–2014. 

Antalet förlag som publicerade debutantporträtt i Svensk Bo-
khandel per år överensstämmer i stort sett med antalet publi-
cerade debutantporträtt per år. Detta mönster kan delvis för-
klaras av att de enskilda förlagen oftast inte ger ut så många 
debutböcker per år. Precis som debututgivningen och den 
skönlitterära utgivningen i allmänhet tycks också antalet för-
lag som annonserar i Svensk Bokhandel vara associerat med det 
ekonomiska konjunkturläget. Möjliga förklaringar till minsk-
ningen av antalet förlag mellan åren 2010 och 2012 är därför 
att det inte fanns några debutböcker att annonsera om, att 
förlag inte hade ekonomisk möjlighet att starta eller driva sin 
verksamhet, att förlag gick i konkurs eller att förlag inte hade 
ekonomiska möjligheter eller vilja att investera i en annons i 
Svensk Bokhandel. 

En hypotes som har lagts fram är att de förlag som van-
ligtvis ger ut mest skönlitteratur skulle ha minskat sin debut-
utgivning över tid. Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Lisbeth 
Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson och Ann Ste-
iner (2015, s. 142) menar att det i diskussioner om debutanter 
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inom olika medier finns ”en spridd uppfattning [om] att åt-
minstone de stora förlagen ger ut allt färre debutanter.” För 
att undersöka denna uppfattning tas en utgångspunkt i att ett 
stort förlag är ett förlag som har funnits under en längre tid 
och har gett ut många skönlitterära debutböcker. Fokus är på 
de förlag som har gett ut 30 eller fler debutböcker under den 
aktuella perioden. De sex förlag som har gett ut 30 eller fler 
debutböcker under perioden är Albert Bonniers Förlag, 
Wahlström & Widstrand, Norstedts, Forum, Natur & Kultur 
och Ordfront. 

Diagram 11. Förlagsfinansierad debututgivning för förlag med 30 eller fler publicerade de-
butböcker 1997–2014. 

Hypotesen om att de stora förlagen skulle ha minskat sin de-
bututgivning får inte stöd av diagram 11. Istället träder en 
bild fram där de största debututgivande förlagen har en rela-
tivt stabil debututgivning under den studerade perioden, där 
antalet debutböcker varierar mellan 14 till 24 debutböcker 
per år. Mot slutet av perioden tycks även ytterligare stabilitet 
ha inträffat då det av dessa förlag gavs ut 18 debutböcker per 
år mellan åren 2012 till 2014. Bilden blir dock aningen an-
norlunda när debututgivningen för förlag med över 10 pub-
licerade debutböcker under den studerade perioden samman-
ställs i ett diagram. 
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Diagram 12. Debututgivning för förlag med över 10 publicerade debutböcker 1997–2014. 

I diagram 12 visas först en ökande och några år därefter en 
fallande debututgivning för den förlagsfinansierade debutut-
givningen som skett bland Albert Bonniers Förlag, Wahl-
ström & Widstrand, Norstedts, Forum, Natur & Kultur, 
Ordfront, Modernista, Alfabeta, Kabusa Böcker, Damm, Pi-
ratförlaget och Debutantförlaget. Den sammantagna debut-
utgivningen för större debututgivande förlag, med en debut-
utgivning på tio eller fler debutböcker och som är förlagsfi-
nansierade, tycks faktiskt ha minskat sedan toppåret 2008. 
Toppskiktet av förlag med förlagsfinansierad utgivning visar 
därmed på en stabilitet över tid i sin debututgivning medan 
de med inte fullt lika stor debututgivning rentav minskar sin 
utgivning av debuter mot slutet av den studerade perioden. 

Resultatet för den förlagsfinansierade debututgivningen 
kan kontrasteras mot de förlag där författarna får köpa för-
lagstjänster för att kunna ge ut sin debutbok. I diagrammet 
visas tre förlag med egenfinansierad utgivning som publice-
rade över tio böcker under den studerade perioden. Dessa 
förlag är Hoi, B4Press och Ord & visor förlag. År 2009 gav 
Ord & visor förlag ut fyra böcker och B4Press gav ut fem 
böcker. Under 2012 dyker förlaget Hoi upp och under 2013 
och 2014 står förlaget för en debututgivning om åtta respek-
tive nio debutböcker. Därför är det framförallt den stora de-
bututgivningen som Hoi står för som avtecknas under dessa 
två år. 
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Diagrammet visar att den egenfinansierade debututgiv-
ningen på dessa förlag ökar när den förlagsfinansierade ut-
givningen sjunker i slutet av perioden. Förhållandet mellan 
den förlags- och egenfinansierade debututgivningen beror 
som sagt framförallt på de debutböcker som annonserats av 
Hoi.  

Det är svårt att fånga upp den egenfinansierade debutut-
givningen, särskilt när det kommer till egenutgivare med eget 
förlag. Här blir det återigen aktuellt att fråga sig huruvida för-
lagen som säljer tjänster för egenfinansierad utgivning till-
räckligt regelbundet annonserar i Svensk Bokhandel för att syn-
liggöra sina debutanter. Antingen så offentliggörs eller an-
nonseras debuten inom alternativa kanaler till Svensk Bokhan-
del eller så blir dessa böcker och författare inte offentliggjorda 
eller annonserande som debutböcker och debutanter för en 
nationell litterär offentlighet. 

Förlagens debututgivning styrs av många faktorer och det 
finns inte möjlighet att diskutera alla dessa i detalj (se Fürst, 
2017). Något som är centralt för denna utgivning är dock 
osäkerheten kring om debuten kommer att bli framgångsrik 
på den bokmarknad där konsumenter köper böcker. Osäker-
heten är särskilt påtaglig då både författaren och boken sak-
nar en historia, de har inte blivit prövade på bokmarknaden 
tidigare (Thompson, 2012, s. 201). Paul M. Hirsch (1972) vi-
sar att ett svar inom kulturindustrier på denna osäkerhet rö-
rande efterfrågan är att det sker en överproduktion av kultu-
rella produkter. Lewis Coser (1975; Coser, Kadushin & Po-
well, 1982, s. 7-8) menar att överproduktionen kan ses som 
en konsekvens av en hagelgevärsprincip som förlagen använ-
der sig av när de ger ut böcker. Många böcker ges ut av för-
laget med medvetenheten om att bara ett fåtal kommer att 
lyckas och nå förlagets målsättning. Denna princip är särdeles 
relevant för de större förlagen som både ger ut flera debut-
böcker och böcker av författare med böcker bakom sig. Ge-
nom att ge ut flera böcker sprider förlagen riskerna, samtidigt 
som de försöker öka chanserna att nå framgång med åt-
minstone en eller flera böcker. 
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Frågan är också hur förlagen hanterar de debutanter som 
lyckas eller misslyckas nå framgång. Förlagens hantering av 
denna situation diskuteras av Stephen Farran-Lee i en artikel 
från 2009 i Svensk Bokhandel. Vid tidpunkten för uttalandet 
var han förläggare vid Albert Bonniers Förlag. 

Men jag tror framför allt att de stora förlagen måste tänka sig 
för nu. Det blir ännu viktigare vilka debutanter man väljer. 
För man kan ju inte börja använda debuten som något slags 
test, så att man slänger ner sex simskoleelever i vattnet och 
sen får man se vilka som håller sig flytande och vilka som 
sjunker. Den debuterande författaren måste hur som helst 
kunna lita på att förlaget vill satsa på författarskapet och att 
det är tillåtet att misslyckas. (Pettersson, 2009) 

Citatet visar på en medvetenhet om att hagelgevärsprincipen 
skulle kunna användas för att rekrytera nya författare. Vissa 
författare lyckas och andra gör det inte. Citatet visar också att 
förlagen kan resonera kortsiktigt eller långsiktigt kring ett ini-
tialt misslyckande. Förläggaren uppmanar till eftertänksam-
het och en långsiktighet i debututgivningen. I uppmaningen 
ska författaren kunna debutera på de större förlagen och trots 
om den omedelbara framgången uteblir kunna utveckla ett 
författarskap hos dem.  

Forslid et al. (2015, s. 144) hävdar dock att de större för-
lagen tenderar att leta efter ”färdiga författare”.53 Med andra 
ord, de letar efter författare som redan är simkunniga. Detta 
innebär att de författare som håller sig ”flytande” bland de 
mindre förlagen kan plockas upp av de större förlagen. Dess-
utom tycks det krävas mer än tidigare av de författare som 
debuterar på de större förlagen. De ska i större utsträckning 
än tidigare vara etablerade författare. Att använda sig av eta-
blerade författare är därför en strategi som används för att 
minimera riskerna med att ge ut en ny författare på förlaget. 
Implikationerna av detta skulle kunna vara att de större för-
lagen tenderar ge ut de som har gjort ett avtryck i debutens 
förmak eller att när författare utgivna på mindre förlag når 
framgång så lyckas de större debututgivande förlagen locka 
över författare till deras förlag. De mindre förlagen får inte 
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ge ut böcker av sina framgångsrika författare, trots att de har 
tagit de initiala riskerna när dessa författare inte tidigare hade 
gett ut några böcker. 

De allra flesta förlagen är dock inte stora debututgivande 
förlag. Hagelgevärsprincipen passar inte fullt ut på dessa 
mindre förlags debututgivning, då de inte skjuter ut en svärm 
av debutböcker vid ett tillfälle och hoppas att någon bok ska 
lyckas. Dessa förlag har istället bara möjlighet att ge ut en 
enstaka debutbok eller kanske några debutböcker med flera 
års mellanrum. Om man slår samman samtliga böcker som 
ett mindre förlag ger ut kan man visserligen se det som en 
hagelgevärsprincip. Frågan är dock om förläggarna på både 
de mindre och större förlagen har denna mekaniska syn på 
sin utgivning. Ofta omgärdas en utgivning av starka känslor 
av hopp och tro på att boken de arbetar med ska lyckas, dock 
vet inte förläggarna på förhand om en bok kommer bli en 
framgång eller inte.





6. Debutens förmak

e följande avsnitten bygger på idén om att författare 
kan passera via debutens förmak innan de debute-
rar. Debutens förmak består av litterära aktiviteter 

och händelser i litterära karriärer som har visat sig genomfö-
ras av författare innan den skönlitterära debuten. Deltagan-
det i sådana aktiviteter leder inte nödvändigtvis till en skön-
litterär debut, men studeras här utifrån dess roll i litterära kar-
riärer som innefattar en skönlitterär debut. Oavsett om för-
fattaren debuterar eller inte blir deltagandet i debutens för-
mak till objektiva karriärpunkter i deras litterära eller intellek-
tuella karriär. 54  Alla litterära aktiviteter och händelser på 
vägen mot den skönlitterära debuten studeras inte. De delar 
av förmaket som studeras är väsentliga passager som är möj-
liga att kvantifiera.  

Författarens väg mot debuten kan gå via publiceringar i 
tidskrifter och litterära kalendrar, deltagande i skrivarlinjer 
och nomineringar till och vinster av litterära priser för novel-
ler. Aspirerande författare kan även bli kontrakterade av en 
litterär agentur som säljer författarens manuskript till ett för-
lag. Under varje avsnitt kommer de olika litterära aktivite-
terna och händelserna som genomförs innan debuten att in-
troduceras och sättas i sitt historiska sammanhang. Därefter 
görs kvantifieringar rörande denna passages förhållande till 
debututgivningen. 

D 
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6.1 ATT BLI PUBLICERAD I TIDSKRIFT ELLER 
     LITTERÄR KALENDER 

Ett sätt för författare att närma sig debuten är att först bli 
publicerad i en litteraturorienterad tidskrift eller en litterär ka-
lender. I denna sektion presenteras först sådana tidskrifter 
och kalendrar, därefter presenteras statistik rörande debutan-
ternas publiceringar i dessa tidskrifter och kalendrar. 

En litterär kalender med lång historia var en årligt åter-
kommande gruppantologi.55 Den första gruppantologin gavs 
ut 1965 och hette då Grupp 65 och namnet på antologin kom 
att följa samma mönster de följande 32 åren. I den första 
boken presenteras gruppantologin och det syfte den skulle 
fylla. 

Om det är någonting som saknas i vårt annars så kulturvän-
liga klimat är det utrymme för litterära experiment i mindre 
format, stadiet före debutboken - det stadium där en ung för-
fattare pendlar mellan den vågade och ibland överspända 
satsningen och den disciplinerade och självständiga insatsen. 
(Enquist, Gedin, Håkanson & Wästberg, 1965, s. 7) 

Citatet från Grupp 65 visar att debutboken redan i mitten på 
1960-talet var den stora rite de passage och att en publicering i 
gruppantologin kunde vara ett steg på vägen mot att debutera 
med en bok.56 Eftersom de publicerade texterna förväntades 
vara av ett slag som bröt ny mark, men samtidigt inte nöd-
vändigtvis lyckades fullt ut i sin litterära satsning, är det tänk-
bart att författarnas möjliga potential skulle kunna synliggö-
ras och bedömas genom en publicering i antologin. Med 
andra ord skulle ”lovande författare” tack vare antologins till-
låtande förhållningssätt träda fram och bli upptäckta i denna 
del av förmaket. 

Gruppantologin gavs till en början ut av Wahlström & 
Widstrand på initiativ av Per I. Gedin (Gedin, 1999, s. 248-
251). Förlagan till gruppantologin var kalendern Svea som Al-
bert Bonniers Förlag hade börjat ge ut i ett tidigt stadium av 
förlagets historia (Gedin, 1999, s. 249; Söderholm, 2007).57 



6. DEBUTENS FÖRMAK | 79

Gedin (2003, s. 34, se även s. 196) skriver att ”det är med 
kalendern Svea 1844 som Albert [Bonnier] grundlägger den 
skönlitterära traditionen i Albert Bonniers Förlag. Kalendern 
Svea skulle förbli den av Albert mest omhuldade förlagspro-
dukten, som han själv redigerade fram till sin död”. När grup-
pantologin startade under mitten av 1960-talet på Wahlström 
& Widstrand var det också Albert Bonniers Förlag de nya 
författarna drömde om att bli utgivna på (Gedin, 1999, s. 
248). Gruppantologin fungerade därför som en grogrund för 
att finna nya författarskap till Wahlström & Widstrand (Ge-
din, 1999, s. 248-251). För att ytterligare locka författarna till 
förlaget fick författarna till de bästa bidragen ett stipendium 
(Gedin, 1999, s. 250). Gedin (1999, s. 250) menar att publi-
ceringen av gruppantologin, och att de därmed kunde börja 
knyta författare till sig, var ett skäl till att Wahlström & 
Widstrand blev ett ledande litterärt förlag. En indikation på 
vikten av denna antologi var att gruppantologin följde med 
när Gedin startade det egna förlaget Gedins 1987. Men i sam-
band med Gedins nedläggande 1997 lades även gruppanto-
login ned. Ett par år senare började dock Wahlström & 
Widstrand att ge ut gruppantologin igen, men under ett annat 
namn. Den första antologin i denna nya utgivning hette Debut 
2001 och antologin fortsatte att ges ut fram till 2007. Men 
redan 1987, i och med flytten av gruppantologin till Gedins, 
hade Wahlström & Widstrand börjat ge ut den litterära ka-
lendern Halifax. Denna litterära kalender beskrevs som en 
hybrid, det skulle vara ”en kalender som ser ut som en bland-
ning mellan en tidskrift och en bok” (Aggestam, 1987, s. 4). 
Trots att ambitionen var att ge ut två kalendrar per år (Ag-
gestam, 1987, s. 4) blev det bara en kalender per år fram till 
att den lades ned 1996. Till skillnad från gruppantologin och 
debutantologin publicerades inte bara debutanter utan även 
redan bokpublicerade författare och utöver poesi och novel-
ler publicerades exempelvis även intervjuer och essäer. 

En annan kalender var den årligt återkommande Gåspen-
nan, som publicerades på initiativ av Brombergs Bokförlag 
från 1983 till 1991. Kalendern tog formen av en novellanto-
logi. I likhet med Halifax publicerades författare som redan 
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gett ut en bok och författare som inte publicerat sig i bok-
form tidigare. De tidigare opublicerade författarna antogs via 
en novelltävling. Tio vinnarbidrag från denna tävling publi-
cerades i antologin. Precis som med gruppantologin på Wahl-
ström & Widstrand, som senare gavs ut på Gedins, och de-
butantologin på Wahlström & Widstrand, följde namnet på 
boken ett mönster baserat på utgivningsår. Den första boken 
hette Gåspennan 1983 och den sista hette Gåspennan 1991. 
Nedläggandet av antologin sammanföll också med att MTG 
gick in som ägare av Brombergs Bokförlag. Brombergs Bok-
förlag började 2012, tjugoett år efter nedläggningen av Gås-
pennan, att ge ut en årligt återkommande poesiantologi med 
namnet Blå blixt. I denna antologi publicerades poesi skriven 
av personer som oftast inte hade publicerat en debutbok. 

De litterära kalendrarna har alla varit kopplade till ett de-
bututgivande förlag.58 Den litterära kalendern har fungerat 
som ett sätt att knyta författare till förlaget och som vid ett 
senare tillfälle kan komma att debutera hos dem eller på andra 
förlag. Eftersom de redan har blivit publicerade i kalendern 
har dessa författare och deras bidrag redan genomgått en 
första selektering. De kan även genom publiceringen i anto-
login ha fått en viss nimbus, dels för att det finns en viss sta-
tus i att i konkurrens med andra lyckas bli publicerad och dels 
för att det genom publiceringen kan ha skapats en viss upp-
märksamhet kring deras skrivande. Om de inte redan fanns i 
ett litterärt sammanhang kan de genom publiceringen i anto-
login hamna i ett sådant sammanhang. Utöver att selekte-
ringen till kalendern kan peka ut ”lovande författare” kan den 
även ge kraft till författarens fortsatta litterära karriär och per-
sonens engagemang i sina litterära ambitioner. 

Denna kraft beskrivs av en författare, som menar att pub-
liceringen i en av de litterära kalendrarna var ”sporrande”. 
Författaren uppgav publiceringen i den litterära kalendern 
som en merit i följebrevet till de bokmanuskript hon senare 
skickade in till förlag. ”Men egentligen spelar [denna publice-
ring] inte så stor roll. För det viktigaste är texten [som förla-
gen] har framför sig” (Intervju 47, författare). Många förlags-



6. DEBUTENS FÖRMAK | 81 
 

   

anställda bekräftar att tidigare publiceringar inte är direkt av-
görande för om ett bokmanuskript antas eller inte. Samtidigt 
bevisar sådana publiceringar att författaren faktiskt redan har 
tagit sig förbi grindvakter i den litterära världen. Det är den 
nimbus, skapad av tidigare publiceringar, som används för att 
skapa extra uppmärksamhet kring det inskickade manuskrip-
tet. Många författare som publicerat sig i dessa kalendrar de-
buterar, som tidigare nämnts, på det förlag som har gett ut 
kalendern. Man kan därför också anta att de på förlaget redan 
har fattat tycke för författarens skrivande och därmed kom-
mer personen närmare en bokutgivning genom en publice-
ring i en kalender. 

När det gäller de studerade litteraturorienterade tidskrif-
terna59 har de, i förhållande till kalendrarnas antal, varit fler. 
Den äldsta tidskriften, som fortfarande var aktiv under den 
studerade perioden, är Ord & Bild som grundades 1892. Ord 
& Bild har varit ett forum för debatt och för utgivande av 
prosa och poesi både på svenska och andra språk, men också 
essäer. Dessutom har utgivningen, som tidskriftens namn in-
dikerar, innehållit fotografier och bilder, som även har kom-
binerats med text (”Tidskriften Ord & Bild”, u.å.). 

En annan av de litterära tidskrifterna med en lång historia 
är Bonniers Litterära Magasin (BLM). På ett sätt som liknar de 
litterära kalendrarna attraherade BLM nya författare, utan ti-
digare utgivna böcker, till Albert Bonniers Förlag. Tidskriften 
möjliggjorde också att de kunde locka till sig författare från 
andra förlag, dessutom kunde författare som de redan publi-
cerat på förlaget skriva i tidskriften (Gedin, 1999, s. 248; se 
även Svensson, 1987, s. 67, 81). Även författare som blev re-
fuserade av förlaget kunde få se delar av sitt manuskript pub-
licerat i tidskriften och tidskriften hade under en tid även de-
butantnummer. Tidskriften varade i sin ursprungliga form 
(även om omfånget över tid minskade) mellan 1932 och 
1999. Tidskriften återuppstod kort därefter med nytt upplägg 
för att sedan helt upphöra 2004. I den ursprungliga formen, 
men inte i den senare, utgjorde skönlitterära bidrag en stor 
del av tidskriftens innehåll. 
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Ytterligare en litterär tidskrift med en lång historia är Ly-
rikvännen. Tidskriften grundades 1954 och då som ett organ 
för FIB:s lyrikklubb. Lyrikvännen kom, i likhet med BLM, ti-
digt att bevakas av litteraturkritiken. Tidskriften och FIB:s ly-
rikklubb köptes upp år 2000 av förlaget Ordfront60 och 2006 
såldes den vidare till Ellerströms förlag. Som namnet antyder 
har Lyrikvännen riktat in sig på publicering av lyrik. Det är den 
äldsta tidskriften som helt och hållet riktar in sig på publice-
ring av lyrik. 

Horisont startade samtidigt som Lyrikvännen och gav ut sitt 
första nummer 1954. Tidskriften publicerade nummer under 
hela den studerade perioden. Tidskriften som ges ut av 
Svenska Österbottens litteraturförening och profilerar sig 
som en finlandssvensk kulturtidskrift. Fokus i tidskriftens 
publiceringar har varit på Svenskfinland och Norden med ut-
blickar mot övriga världen.61 Tidskriften publicerar essäer, 
artiklar, kritik, debatter, intervjuer och skönlitteratur (”Tid-
skrift.nu: Horisont”, 2014).  

Tjugoett år efter Horisonts grundande startade tidskriften 
Artes, som gavs ut mellan 1975 och 2005. Under skilda peri-
oder gavs den ut av olika förlag, nämligen Forum, Norstedts 
och Natur & Kultur. Förlagen gav ut tidskriften med finan-
siering av Musikaliska akademien, Konstakademien, Svenska 
Akademien och under en tid även av Samfundet De Nio. In-
nehållet i tidskriften skulle spegla de olika akademiernas in-
tresseområden, men den skulle inte representera akademi-
erna och samfundet i form av att vara ett organ för dem. 

Ännu en litterär tidskrift är 80TAL62, som efter varje årt-
ionde har bytt namn, och således blivit 90TAL, 00TAL och 
10TAL. Tidskriften publicerade redan från de första numren 
ett antal ”debutanter” i en speciell debutantsektion i tidskrif-
ten. Dessa debutanter är personer som inte bokdebuterat och 
som inte heller tidigare publicerat sig i tidskriften. Författarna 
presenteras som debutanter och publicerar en skönlitterär 
text i tidskriftens debutantsektion. En möjlig tolkning av 
denna debutantsektion är att den utgör ytterligare ett sätt att 
identifiera och tillkännage en debutant i den litterära värl-
den.63 Att denna debutantsektion finns kan därför peka på 
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ytterligare ett försök att formalisera debuten i den litterära 
världen. Men att debut innebär utgivning av en skönlitterär 
debutbok verkar emellertid vara en mer vida spridd uppfatt-
ning om när den skönlitterära debuten görs.  

Debutantsektionen utgör en plattform för nya och oeta-
blerade författare att publicera sig och utnyttjar den aura som 
omgärdar debuten för att lyfta fram dessa författare och tex-
ter. När författarna väl etablerar sig blir påtalandet av publi-
ceringen i denna debutantsektion ett sätt för tidskriften att 
hävda sin position i den litterära världen. Det finns ett värde 
i att vara den som först upptäcker någon eller först publicerar 
en författares verk innan andra inser författarens storhet. 
Denna förmåga till upptäckande kan användas som en resurs 
för att marknadsföra tidskriften och attrahera nya författare. 
Om detta går det att läsa på 10TALs webbsida i slutet av 
2014. 

Vill du debutera i 10TAL? 

Gör som: 

Daniel Sjölin, Maria Zennström, Hans Gunnarson, Petter Lindgren, 
Sara Gordan, Alejandro Leiva Wenger, Anna Jörgensdotter, Lina 
Ekdahl, Kristian Lundberg, Pamela Jaskoviak, Kennet Klemets, Peter 
Törnqvist, Helga Krook, Sara Mannheimer, Magnus William-Olsson, 
Aase Berg, David Lagercrantz, Jerker Virdborg, Jenny Tunedal 

...och många fler av landets främsta författare som debuterat 
i 10TAL: sänd 3–15 sidor prosa, poesi eller litterära blandfor-
mer till debutantmanusgruppen som nås på 10TALs adress. 
(”Om 10TAL”, 2014)  

Denna information från tidskriften ger också en fingervis-
ning om att en publicering av text i tidskriftens debutantsekt-
ion kan vara första steget mot en debutbok. De författare 
som väl blir publicerade i tidskriften kan eventuellt se sina 
utsikter att debutera med en bok öka. Författare som publi-
cerat sig som debutanter i tidskriften, men inte har publicerat 
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en bok, kan dock ha svårt att se sig själva i rollen som debu-
tant, särskilt när de har publicerat texter i andra sammanhang 
tidigare. 

Henrik: Hur resonerade du då kring att bli debutant i 10TAL? 

Författare: Jag vet inte helt vad det innebär tänker jag. Det är 
ju någonting med hur dom lyfter fram med vad det innebär 
att vara en debutant i 10TAL. Den här formuleringen de gör 
om att Daniel Sjölin med flera har debuterat i 10TAL. Då 
tänker jag att om jag till exempel aldrig skulle publicera en 
bok, då skulle liksom kategorin att vara debutant i 10TAL 
falla. (Intervju 54, författare)  

Författaren menar att den faktiska skönlitterära debuten be-
står i publiceringen av en skönlitterär bok. I marknadsfö-
ringsmaterialet från tidskriften omnämns kanske författarna 
just för att de är etablerade och har publicerat sig i bokform. 
Två författare, som inte omnämns i ovanstående marknads-
föringstext för debutantsektionen, men som publicerat sig i 
tidskriftens debutantsektion innan debutboken, är Jonas 
Gren och Helena Boberg. Det som gör dem speciella i sam-
manhanget är att deras debutböcker publicerades av förlaget 
10TAL Bok. Förlaget startades av tidskriften i slutet av den 
studerade perioden. Återigen framträder den koppling som 
en kalender eller tidskrift kan ha till ett specifikt förlag. Det 
blir en distinkt karriärväg där författare först publicerar sig i 
kalendern eller tidskriften och sedan på förlaget. 

Första numret av tidskriften Pequod gavs ut 1992 av Kul-
turföreningen Pequod. Tidskriften grundades i Malmö av Per 
Engström, Erik Wallrup och Anders Bräck (tidigare Olsson) 
som i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet var verk-
samma på bokförlaget Symposion (Möller, 2011, s. 183). Re-
dan från första numret hade tidskriften en egen grafisk profil 
och många nummer hade ett särskilt tema. Dessutom var det 
viktigt för grundarna att lyfta fram att tidskriften kom från 
Malmö, som var på frammarsch i den litterära världen, men 
som inte hade samma litterära tradition som den närliggande 
orten Lund (Möller, 2011, s. 184). Pequod blev en plats för att 
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publicera skönlitteratur, och då framförallt svensk (och nor-
disk) poesi, för dem som inte publicerat sig i bokform. Det 
blev en sådan plats trots att det inte fanns en tydlig avsikt 
med att tidskriften skulle ”innehålla nyskrivna dikter av den 
eller den etablerade författaren men inte heller vara fyllt av 
debutanter.” (Per Engström citerad i Möller, 2011, s. 184). 
Sista numret av Pequod gavs ut i digital form 2011. År 1996 
startades förlaget Pequod Press som fortsatte att vara aktivt 
även efter tidskriftens nedläggande. 

Tidskriften ponton har sedan sin start 1998, och under res-
ten av den studerade perioden, beskrivit sig själv som en tid-
skrift för unga skrivare och av unga skrivare. Det betyder att 
redaktionen har bestått av unga personer och att tidskriften 
har publicerat bidrag från personer i åldern 14 till 21 år. Tid-
skriften har inte lagt vikt vid att vara ett drivhus för att hitta 
nya lovande författare, utan tidskriften har istället låtit de 
ungas egna skapande vara tidskriftens drivkraft. 

Vi skulle kunna skryta med att vi var de första att publicera 
Johannes Anyuru, Amanda Svensson, Shima Niavarani och 
många andra poeter, prosaister och dramatiker, men vi vill 
hellre understryka att ponton inte är ”framtidens litteratur”, 
utan dagens. Vi tycker inte att unga människor är ”lovande” 
eller ”blivande” eller att ungas skapande är ”ett löfte om kom-
mande verk” – löftena är redan infriade och verken redan här. 
(”Välkommen till ponton!”, 2015) 

Citatet visar också, precis som i citatet från 10TAL, att det 
finns ett värde med att vara först med att ge ut en viss förfat-
tare som senare etablerar sig. Att en tidskrift fångar upp dessa 
författare visar att den är en plats för den ”nya” litteraturen. 
Samtidigt vill tidskriften symboliskt distansera sig från sådana 
resonemang och sätt att positionera sig i den litterära världen 
och istället anspela på värdet i att skapa för skapandets skull.  

OEI startades 1999 och i beskrivningar av tidskriften sägs 
det att den inledningsvis ”närmast [var] en avknoppning av 
Ord & Bild i Göteborg men [att den] snart i huvudsak [blev] 
Stockholmsbaserad” och att den ”spelade en viktig roll som 
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teoretisk introduktör [av språkexperiment och languagepo-
esi]” (Arping, 2013b, s. 581). Precis som 80/90/00/10TAL 
grundade OEI ett eget bokförlag, bokförlaget namngavs OEI 
Editör och startade 2002. Beskrivningen av tidskriften visar 
på dess särskilda anslag. 

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, film, estetiska 
teknologier, spekulativa etnografier och alternativa historio-
grafier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, de-
skriptioner, diskurser; magnetband; tidskriften som estetiskt 
medium och historisk praktik; sömn, tillbakadragande, upp-
märksamhet, distraktion, det samtida; utsagor, konstellat-
ioner, textila poetiker; papperets historia och estetik... (”Tid-
skrift.nu: OEI”, 2014) 

Denna beskrivning visar hur tidskriften är svårfångad, men 
åskådliggör samtidigt dess roll som introduktör av språkex-
periment och språkmaterialism. 

Av de studerade tidskrifterna var det bara en pappers-
tryckt tidskrift som började ges ut under 2000-talet. 64 
CONST Literary (P)review startade 2012 och det tidskriftsan-
slutna förlaget CL(P) Works startade 2014. Tidskriften hann 
publicera fyrtioen texter innan den upphörde 2014. Dessu-
tom publicerades en och samma text både på svenska och 
engelska. Ida Therén och Maria Mårsell, som stod bakom tid-
skriften, ville nämligen att tidskriften skulle vara tillgänglig 
utomlands. Den skulle vara tillgänglig för att ”visa att det 
finns mer inom den svenska litteraturen än det svenska 
deckarundret. I Sverige är vi relativt dåliga på att etablera för-
fattare utomlands” (Maria Mårsell, citerad i Wredemark, 
2012). 

Om 2000-talet inte var en tid för papperstidskriften var 
det en tid för de renodlade nättidskrifterna. En av dem var 
O- som publicerade texter mellan åren 2004 och 2006. Många 
av texterna skrevs av grundarna Martina Lowden, Viktor Jo-
hansson, Elise Karlsson och Therese Bohman. Samma år 
som O- upphörde startades nättidskriften Ett lysande namn, 
som var aktiv vid slutet av den studerade perioden. I redakt-
ionen för Ett lysande namn återfanns Viktor Johansson från  
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O-.65 Precis som Pequods tidskriftsnummer hade Ett lysande 
namn olika teman på sina nummer. Tidskriftens nummer in-
nehöll framförallt skönlitteratur och tidskriften har beskrivits 
som en ”poetisk nättidskrift” (”Tidskrift.nu: Ett lysande 
namn”, 2014). En annan nättidskrift var fikssion som grunda-
des 2008 och lades ner 2015. Det var ”en nättidskrift av och 
för oetablerade poeter” (”Tidskrift.nu: fikssion”, 2014). Yt-
terligare en nättidstidskrift som fanns under den studerade 
perioden var Rymden. Den grundades 2011 och upphörde 
2014. I och med upphörandet konstaterades det att: ”Rym-
den har sedan hösten 2011 publicerat över 900 inlägg, från 
fler än 225 medverkande, mestadels i genrerna prosa och ly-
rik, men även mycket konst- och teaterkritik.” Efter detta 
nedläggande startades 2015 nättidskriften Floret. Denna tid-
skrift kan därför ses som en efterföljare till Rymden. Den pro-
ducerades av David Stenbecks förlag som är uppkallad efter 
David Stenbeck (tidigare Uppgren) som varit chefredaktör 
för både Rymden och Floret. Eftersom att dessa tidskrifter 
fanns på internet innebar det att bilder, ljud och programme-
rade operationer används för att ge form åt tidskriftens inne-
håll. 

Nättidskrifterna kan ibland ses som ett sätt för upp-
hovspersonerna att bana en väg för dem att bryta sig in i den 
litterära offentligheten. De kan börja ingå i ett litterärt samtal 
och de knyter kontakter med personer i den litterära offent-
ligheten. Om man får tro Horace Engdahl (2005) så upphör 
tidskriften när upphovspersonerna tar plats inom den litte-
rära offentligheten. Detta betyder inte nödvändigtvis att tid-
skrifterna alltid skapas för att upphovspersonerna ska uppnå 
en mer upphöjd position inom den litterära offentligheten. 
Det är svårt att motivera existensen av en tidskrift bara uti-
från en sådan rationalitet, utan tidskriften kan även fungera 
som ett eget utrymme för publiceringar och debatt utanför 
denna litterära offentlighet. Ytterligare ett perspektiv på re-
lationen mellan tidskrifterna och den litterära offentligheten 
är att om tidskriften i sin tur blir en del av den litterära of-
fentligheten så kan det också skapas möjligheter för dess fort-
levnad. De kulturtidskrifter som har bestått över tid har också 
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haft finansiella medel och tidsmässiga resurser att driva den 
vidare. De har också lyckats göra redaktionella övergångar 
med byte av redaktionsmedlemmar och drivande personer. 

Att många av de yngre och nätbaserade tidskrifterna i re-
gel blev kortvariga kan ses i ljuset av att det saknas finansiella 
medel och tidsmässiga resurser att driva tidskriften vidare 
och där de inte velat eller lyckats göra redaktionella över-
gångar för att tidskriften varit alltför bunden vid dess upp-
hovspersoner. Äldre tidskrifter, med undantag för BLM och 
Artes, som Ord & Bild, Horisont och Lyrikvännen hade däremot 
en fortsatt verksamhet under den studerade perioden då de 
lyckats etablera sig i den litterära offentligheten. På ett lik-
nande tema skrev Engdahl, i och med nedläggandet av Artes. 
Tidskriften hade med sina 30 år haft en relativt lång livslängd. 
De ”flesta [kulturtidskrifter] blir inte äldre än katter och några 
inte äldre än möss” (Engdahl, 2005, s. 5). Detta förhållande 
tycks stämma för flera av de diskuterade tidskrifterna.66 

Huruvida det finns tidskrifter eller inte är av vikt för för-
fattare och deras litterära karriärer. För författarna kan näm-
ligen publiceringarna i tidskrifterna ha samma konsekvens 
som att publicera sig i en litterär kalender. Ett lyckat eller 
misslyckat försök att bli utgiven kan bli ett lackmustest för 
hur författaren bedöms i den litterära världen. En antagen 
text tycks dessutom kunna leda till att personen kan bli del av 
ett litterärt sammanhang. 

Under den studerade perioden fanns dessutom utrym-
men på nätet för publicering av skönlitterära texter utan red-
aktionell inblandning, såsom bloggar och skrivarsidor. Ett ex-
empel på ett sådant utrymme är poesisidan Poeter.se. Poesi-
sidan är ett eget litterärt system på internet där framförallt 
poesitexter kan produceras, distribueras och konsumeras 
(Pennlert, 2012, 2018), men där ändå den tryckta diktsam-
lingen hade en stark förankring (Pennlert, 2014, s. 54-55). 
Det går att ana att bokdebutera i tryckt form hade en hög 
status i sådana nätgemenskaper, vilket indikerar att tradition-
ella sätt att ge ut böcker har en stark symbolisk laddning 
bland skrivande personer. 
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Trots att sådana publiceringar på nätet kan vara en litterär 
aktivitet i debutens förmak är det svårt att systematiskt stu-
dera dem. Denna svårighet beror på att användare på skrivar-
sidor ofta använder pseudonym vilket gör det nästan omöjligt 
att kvantitativt avgöra denna passages betydelse i vägen mot 
debuten bland författare. 

I den resterande delen av denna sektion undersöks hur 
många av debutanterna som innan sin bokdebut publicerade 
sig i någon av dessa tidskrifter eller kalendrar.67 I sektionen 
kommer startpunkten att vara 1990 istället för 1997.68 Syftet 
med denna tidsförskjutning är att fånga upp publikationer i 
tidskrifter och kalendrar gjorda av de som debuterade tidigt 
under den studerade perioden. En publicering i en tidskrift 
eller kalender räknas ha inträffat innan bokdebuten om den 
publicerades ett år eller mer innan bokdebuten. Kalendrarna 
och tidskrifterna har således analyserats fram till 2013. 

 

 
 
Diagram 13. Publicering i tidskrift eller litterär kalender innan bokdebut 1997–2014. 

Det är 135 debutanter som innan sin debut har publicerat sig 
i någon av de undersökta tidskrifterna, kalendrarna eller bå-
dadera. Enbart 5 av dessa har debuterat på ett förlag där för-
fattaren själv står för finansieringen av debutboken, reste-
rande 130 författare har debuterat genom förlagsfinansiering. 
Dessa 135 författare utgör endast 17 procent av de 813 de-
butanterna som debuterade under den studerade perioden. 
Det betyder att den stora merparten, det vill säga 83 procent, 
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inte har publicerat sig i en tidskrift, kalender eller både och 
innan debuten. 

Av de 135 författarna har 42 (31 %) först publicerat sig i 
en kalender och 24 av dessa författare har utöver att ha pub-
licerat sig i en kalender även publicerat sig i en tidskrift innan 
bokdebuten. Sett över hela debututgivningen har totalt 117 
(14 %) författare först publicerat sig i en tidskrift.69 Drygt 
hälften av dessa (58 debutanter) har debuterat med en dikt-
samling, vilket är 42 procent av alla poesidebuter under peri-
oden. Denna publiceringsform är associerad med publicering 
av främst poesi eller novellsamlingar.70 Samma förhållande 
gäller för de debutanter som innan debuten publicerat sig i 
en kalender. Över hälften av dessa (64 %) debuterade med 
en diktsamling.71 

En möjlig tolkning av att förhållandevis många personer 
först publicerat sig i en tidskrift innan de debuterade med en 
diktsamling är att det dels handlar om själva formatet och dels 
om hur själva antagningen av poesimanus hos förlag går till. 
För det första, när det gäller formatet, kan poesi utgiven i 
bokform vara kortare och ibland ha formen av en samling 
dikter, men ofta med kravet på att det ska vara en samman-
hängande helhet. Detta resonemang är i linje med att det som 
publiceras i tidskrifter både till form och innehåll ligger nära 
det som publiceras i en poesidebut. För det andra, för att bli 
antagen med en diktsamling kan det krävas att författaren re-
dan är känd av förläggaren och är ett ”namn” inom poesi-
kretsar. Författarna har blivit välkända i den litterära världens 
”namnekonomi” (Moeran, 2003), men samtidigt inte fullt ut 
etablerade som författare eftersom de inte har gett ut en de-
butbok. Poesiutgivningen handlar följaktligen även om di-
rekta eller indirekta kontakter mellan förlag och författare. 
Denna kontakt beskrivs av en förläggare på följande vis. 

Henrik: [...] du kan börja med att berätta om hur denna dikt-
samling antogs. 

Förläggare: Hon vände sig direkt till mig. Den kom inte in i 
manushögen så att säga. Hon visste vilken förläggare hon ville 
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jobba med tror jag. Det föll väldigt väl ut, för jag blev väldigt 
förtjust. Vi hade träffats ett par gånger på olika tillställningar, 
så vi kände till varandras existens. (Intervju 40, förläggare) 

En författare som är aktiv som poet kan därför vara en aktör 
i debutens förmak. Denna aktivitet i förmaket kan utgöras av 
litterära tillställningar, vilka ibland till och med är anordnade 
av tidskrifterna. Deltagandet skapar en möjlighet för förfat-
taren att presentera och synliggöra sig själv och sina verk för 
personer i denna del av den litterära världen. Personen kan 
bli en ”väletablerad oetablerad” författare genom att synas i 
dessa sammanhang utan att ha gjort sin skönlitterära debut i 
bokform. 

Förläggare: Just [denna författare], henne hade vi ju läst i tid-
skrifter i flera år. Så jag blev förvånad när jag tittade och såg 
att hon inte hade skickat in manus tidigare. Det var hennes 
första manus. Jag hade sett hennes dikter i så många år. (In-
tervju 69, förläggare) 

Även detta citat, från en annan förläggare, visar på att perso-
ner kan bli igenkända redan innan debuten, där det också 
finns en förväntan om att någon som frekvent förekommer i 
denna del av debutens förmak även är en person som har 
debuterat med en bok. Debutboken och förlaget som gav ut 
boken används ofta för att identifiera och positionera perso-
ner under litterära tillställningar.  

Författare: Men jag upplever väldigt mycket att när jag säger 
nej på den frågan. Nej, jag har inte fått någon bok publicerad 
då, ja, att folk tappar intresset eller bryr sig inte så mycket. Att 
det verkligen är på amatörnivå, liksom. Sen är det ju inte så-
dant folk säger. (Intervju 54, författare) 

Att ha publicerat en bok underlättar för den som vill röra sig 
i litterära kretsar och för att bli tagen på allvar.72 Oavsett vad 
boken handlar om och vad den innehåller blir själva publice-
ringen ett sätt att bli en legitim deltagare i vissa litterära sam-
manhang, där trycket på att vara publicerad med en bok är 



92 | DEBUTANT! 

stort. I debutens förmak finns dock inte samma tryck på för-
fattaren att ha publicerat sig. Där handlar frågorna istället om 
vad personen för tillfället skriver på. 

En väg mot att debutera med en skönlitterär bok är att 
publicera sig i en papperstidskrift. Fördelningen i diagram 14 
innefattar de som debuterade med antingen en roman, no-
vellsamling eller diktsamling. 
 

 
 
Diagram 14. Publicering i papperstidskrift innan bokdebut. 

I fördelningen av tidskrifter som publicerat författare som 
sedan debuterat med en skönlitterär bok dominerar 
90/00/10TAL följt av Lyrikvännen. Fördelningen kan förkla-
ras av antalet nummer som tidskrifterna har gett ut och deras 
relativa fokus på debutanter. Den tidigare diskuterade sekt-
ionen ”debutanter” i 90/00/10TAL, som introducerar per-
soner som inte har debuterat med en bok eller publicerat sig 
i tidskriften förut, har således varit en passage för många för-
fattare som senare debuterat med en bok. Lyrikvännens place-
ring kan delvis förklaras av den betydelse tidigare publice-
ringar har för dem som debuterar med en diktsamling och på 
så sätt kan tidskriften ses som en central kanal för dem som 
sedermera debuterar med en diktsamling.73 

Även om nättidskrifterna till antalet var färre än pappers-
tidskrifterna har flertalet debutanter publicerat sig i dessa in-
nan debuten. 

9
12

2
16

26
17
18

17
19

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Artes (1990-2005)
BLM (1990-1999)

CONST Literary (P)review (2012-2013)
Horisont (1990-2013)

Lyrikvännen (1990-2013)
OEI (1999-2013)

Ord & Bild (1990-2013)
Pequod (1992-2011)
ponton (1998-2013)

90/00/10TAL (1990-2013)



6. DEBUTENS FÖRMAK | 93 
 

   

 

 
 
Diagram 15. Publicerad i nättidskrift innan bokdebut. 

Bland nättidskrifterna har Ett lysande namn publicerat flest för-
fattare som sedan kommit ut med en skönlitterär debutbok. 
Antalet kan delvis förklaras av att tidskriften funnits under 
längre period än de andra. Detta innebär också att tidskriften 
har hunnit etablera sig och kunnat knyta nya och gamla för-
fattare till sig. 

De litterära kalendrarna kom nästan helt att upphöra un-
der den studerade perioden, men var fortfarande en passage 
som förekom innan den skönlitterära debuten. 

 

 
 
Diagram 16. Publicering i litterär kalender innan bokdebut 1997–2014. 

När det gäller fördelningen av debutanter som har publicerat 
sig i kalender har de flesta debutanterna först publicerat sig i 
Wahlström & Widstrands debutantologi. Detta resultat kan 
även förklaras av att denna kalender var aktiv längst tid under 
den studerade perioden. Gedins gruppantologier kommer 
därnäst. En förklaring till det relativt stora antalet debuter i 
denna kalender är att de som publicerade sig i kalendern un-
der perioden 1990 till 1997 har haft lång tid på sig att debu-
tera med en bok. Blå blixt är relativt nystartad i förhållande 
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till den studerade perioden, medan Gåspennan enbart har två 
tidiga årgångar 1990 och 1991 inkluderade i urvalet. Gåspen-
nan genererade en enda debutant under den studerade peri-
oden. Eva Dozzi debuterade 2008, 17 år efter publiceringen 
i Gåspennan 1991. 

Värt att notera är att endast ett fåtal förlag publicerade 
debutanterna som innan debutboken publicerat sig i de litte-
rära kalendrarna. 
 

 
 
Diagram 17. Antal debutanter per förlag som publicerat sig i kalender innan debut 1997–
2014. Förlag med fler än en debutant som har publicerat sig i kalender innan debut.  

Vandenhaute (2004) påvisade Wahlström & Widstrands hi-
storiskt betydelsefulla plats för utgivning av poesidebutanter 
som tidigare deltagit i förberedande aktiviteter i vad som här 
beskrivs som förmaket. Därför är det inte heller helt oväntat 
att flertalet författare som först publicerat sig i en kalender 
senare debuterade på Wahlström & Widstrand. Bakgrunden 
till mönstret finns förstås i att förlaget hade sin egen litterära 
kalender: fem av de debutanter som publicerades i debutan-
tologin fick även se sin debutbok publicerad hos Wahlström 
& Widstrand. Samtliga av Brombergs Bokförlags debutanter 
publicerade sig i Blå blixt som gavs ut av detta förlag. Återigen 
åskådliggörs att antologier kan användas för att knyta nya för-
fattare till förlaget. Av förlag med relativt omfattande debut-
utgivning under perioden, som Forum, Natur & Kultur och 
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Ordfront är det bara Natur & Kultur som har haft en debu-
tant som publicerat sig i en kalender innan bokdebuten.74 Al-
bert Bonniers Förlag, Modernista, Norstedts och Wahlström 
& Widstrand återkommer också bland de förlag som gav ut 
debutanter som innan debuten publicerat sig i en tidskrift. 
 

 
 
Diagram 18. Antal debutanter i per förlag som publicerat sig i tidskrift innan bokdebut 
1997–2014. Förlag med fler än tre debutanter som har publicerat sig i tidskrift innan 
debut. 

När det kommer till fördelningen av debutanter som har 
publicerat sig i tidskrift innan bokdebuten har Albert Bonni-
ers Förlag en särställning då de har publicerat flest av dessa 
debutanter.75 Albert Bonniers Förlag följs tätt av Norstedts 
och därefter följer ett hopp i antal debutanter ner till Wahl-
ström & Widstrand och Modernista.76 Detta tyder på att de 
stora debututgivande förlagen kan bli nästa passage för den 
som publicerar sig i tidskrifter och kalendrar innan debuten.77  
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Diagram 19. Antal som publicerat sig i tidskrift eller litterär kalender innan debuten på 
Albert Bonniers Förlag, Norstedts eller Wahlström & Widstrand 1997–2014. 

Diagram 19 visar en stadig minskning av författare som har 
publicerat sig i en tidskrift eller litterär kalender och sedan 
debuterat på Albert Bonniers Förlag, Norstedts eller Wahl-
ström & Widstrand. Sett till den totala debututgivningen år 
för år har publicering i tidskrift eller litterär kalender också 
minskat över tid, vilket visas i diagram 20. 
 

 
 
Diagram 20. Andel av debutanter som har publicerat sig i tidskrift eller kalender innan 
debuten 1997–2014. 
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Publicering i tidskrift eller litterär kalender innan debuten 
tycks följaktligen ha minskat sin betydelse i debutens förmak. 
Detta påstående kan dock ställas mot det faktiska antalet de-
butanter som har publicerat sig i tidskrift eller litterär kalen-
der innan debuten. 
 

 
 
Diagram 21. Antal som publicerat sig i tidskrift eller litterär kalender innan debuten 
1997–2014. 

Diagram 21 visar att debutanter som har publicerat sig i tid-
skrifter och litterära kalendrar innan debuten tenderar att öka 
i antal över tid, men den procentuella fördelningen i förhål-
lande till samtliga debutanter visar att denna passage minskar 
i omfattning. Ökningen i debututgivningen tycks inte fullt ut 
motsvaras av en liknande ökning av publiceringar i tidskrifter 
och kalendrar innan debuten. Nätet kan dock ha tagit över 
den funktion som dessa tidskrifter och kalendrar tidigare har 
haft, inte minst efter att ett par viktiga publikationer, som 
Bonniers Litterära Magasin, har försvunnit. Men överlag tycks 
denna typ av deltagande i debutens förmak, i form av publi-
ceringar i tidskrifter och kalendrar, ha en viktig roll att spela 
i författares väg mot den skönlitterära debuten. Denna roll 
gäller i synnerhet för debutanter som debuterar på de tre 
största debututgivande förlagen, även om de andra förlagen i 
slutet av den studerade perioden tycks fånga upp debutan-
terna med dessa karriärvägar. 
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6.2 ATT GÅ PÅ SKRIVARLINJE 

Att gå på en kortare eller längre skrivarkurs på en skrivar-
linje78 kan vara ett steg mot att publicera debutboken.79 Skri-
varlinjer utgör därför en del av debutens förmak, en händelse 
och passage som kan inträffa i en litterär karriär innan den 
skönlitterära debuten (se även Forslid et al., 2015, s. 145; Sar-
rimo, 2010, s. 184-185). 

Denna sektion om skrivarlinjer börjar med en historik 
kring skrivarlinjer på folkhögskola. 80  I fokus är de längre 
platsspecifika skrivarlinjer på folkhögskola, som inte var di-
stanskurser eller så kallade studiemotiverande kurser. Däref-
ter presenteras två skrivarlinjer som getts på högskola, näm-
ligen skrivarutbildningarna vid Lunds universitet och Göte-
borgs universitet. Sedan presenteras Skrivarakademin som 
tillhör ett studieförbund, men som inte underordnas en hög-
skola eller folkhögskola. Sektionen avslutas med en analys av 
skrivarlinjens roll i debutens förmak genom kvantifieringar 
av debutanters deltagande i skrivarlinjer, med fokus på samt-
liga studerade skrivarlinjer samt de som i fältet beskrivs som 
prestigefyllda. 

Den äldsta skrivarlinjen på folkhögskola är skrivarlinjen 
vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö söder om Upp-
sala.81 Folkhögskoleverksamheten började 1958 vid skolan 
och två år efter detta gavs för första gången nordiska semi-
narier för skönlitterära författare.82 Seminarierna ledde fram 
till en enterminskurs i läsande och skrivande hösten 1978 och 
den kursen blev den egentliga starten av skrivarlinjen. Från 
denna start och under många år var Ingmar Lemhagen och 
Mona Kårsnäs lärare vid skrivarutbildningen. Även om den 
ursprungliga idén var att kombinera läsande och skrivande 
tog skrivandet efter hand en allt större plats. Enterminskur-
sen utvecklades till en långkurs med både en grundkurs och 
påbyggnadskurs. Med inspiration från denna skrivarlinje vid 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö startades en skrivarut-
bildning vid Jakobsbergs folkhögskola i Stockholm 1982. 
Ingvor Johansson, som var en av grundarna av skrivarutbild-
ningen, hade inom ramen för sin egen utbildning praktiserat 
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vid skrivarutbildningen på Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö. Efter två år anslöt Charlotte Pauli som lärare vid 
skrivarutbildningen. Inledningsvis var skrivandet vid Jakobs-
bergs folkhögskola inriktat mot dokumentära skildringar, 
men kom efter något år att inriktas mot skönlitterärt skri-
vande. Redan året innan Jakobsbergs folkhögskola startade 
sin skrivarutbildning hade det börjat ges skrivarkurser vid 
Lunnevads folkhögskola och Åsa folkhögskola. Skrivarlinjen 
vid Lunnevads folkhögskola fanns på skolan fram till 1995. 
Skrivarlinjen vid Åsa folkhögskola varade fram till 2007 och 
följdes av ett par skrivarkurser på distans. 

Fridhems folkhögskola och Skurups folkhögskola star-
tade sina skrivarlinjer 1985. Skrivarlinjen vid Fridhems folk-
högskola hade en sommarkurs vid skolan i Svalöv 1985 och 
under samma höst startades en ettårig skrivarlinje. Skrivarlin-
jen flyttade 2013 hela sin verksamhet till Albins folkhögskola 
i Landskrona. Flytten motiverades delvis av att utbildningen 
skulle få större anslag på Albins folkhögskola än på Fridhems 
folkhögskola (Sunesson, 2012). 

År 1986 startades skrivarlinjen vid det som senare blev 
Sundbybergs folkhögskola. I likhet med skrivarlinjen vid 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö startade utbildningen 
med en enterminskurs. Efter flera delningar etablerade sig 
Sundbybergs folkhögskola 1997 i Rissne norr om Stockholm, 
där den också fanns under hela perioden som undersöks. När 
det gäller innehållet i kursen kom skrivarutbildningen under 
den senare delen att inriktas mot samarbeten med de andra 
kulturlinjerna på skolan, vilka omfattade sång, teater och film. 

Bona folkhögskola startade en skrivarkurs 1988. Fram till 
och med 2006 gavs skrivarlinjen som en grundkurs på folk-
högskolan. Men på grund av sviktande söktryck gjordes det 
året efter om till en projektorienterad distanskurs i skrivande. 
Även på Österlens folkhögskola fanns det inledningsvis en 
skrivarkurs på plats på folkhögskolan. Denna skrivarlinje 
fanns mellan åren 1999 och 2002, därefter gavs skrivarlinjen 
delvis på distans för att så småningom övergå till en renodlad 
distanskurs. I flera fall har sviktande deltagarunderlag och en 
ökad konkurrens om de presumtiva deltagarna från andra 
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skrivarlinjer angetts som skäl till varför platsbundna skrivar-
linjer gjorts om till distanskurser. 

Tärna folkhögskola startade en skrivarlinje 1993. På 
grund av omläggningar av kursverksamheten, och satsningar 
på andra kurser på skolan, lades skrivarlinjen ned 2012. Utö-
ver Tärna folkhögskolas skrivarlinje startades under 1990-ta-
let ytterligare skrivarlinjer på olika folkhögskolor. Ölands 
folkhögskola hade åren 1994 till 2013 en skrivarlinje på plats 
på folkhögskolan. I likhet med många andra skrivarlinjer un-
der 2000-talet gjordes skrivarlinjen om till en distanskurs. In-
ledningsvis hade skrivarlinjen journalistiska inslag, men med 
Stefan Gurt som lärare kom kursen att fokusera på skönlitte-
rärt skrivande. En annan skrivarlärare som satt prägel på ut-
formningen av skrivarlinjer är Stewe Claeson. Nordiska folk-
högskolan i Kungälv hade i ledning av honom en skrivkurs 
mellan åren 1994 till 2007. Liknande skrivarkurser har tidi-
gare getts med Stewe Claeson under hans tid vid Malungs 
folkhögskola och sedan vid Skinnskattebergs folkhögskola 
under mitten av 1980-talet till 1994. Samma år som Skinn-
skattebergs folkhögskola lade ned sin linje startades en 
skrivarutbildning vid Wiks folkhögskola i Uppsala. Den star-
tades när flertalet allmänna linjer gjordes om till mer specifika 
utbildningar. En kortvarig allmän linje med inriktning mot 
skrivande gjordes om till en skrivarlinje.  

Den sista folkhögskolan att starta en skrivarlinje under 
1990-talet var Sörängens folkhögskola i Nässjö, som startade 
sin skrivarutbildning 1997. Sörängens folkhögskola hade till 
en början enbart skrivarutbildningar som kombinerade skri-
vande med formgivning. Under ett par år under 2000-talet 
fanns en ren skrivarutbildning på plats vid folkhögskolan. 
Dessutom startade folkhögskolan en distanskurs i skrivande 
år 2000.83 Samma år startade Glimåkra folkhögskola sin skri-
varlinje och 2007 startade Gotlands folkhögskola en skrivar-
linje. 

Ett par av skrivarutbildningarna i folkhögskoleformen 
hade under den studerade perioden en grundkurs och en på-
byggnadskurs som deltagaren kunde söka till med pågående 
skrivprojekt. Grundkurserna vid folkhögskolorna inriktade 
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sig mot att låta deltagarna utforska sitt eget skrivande. På-
byggnadskurserna var i regel inriktade mot att fördjupa det 
egna skrivandet i ett skrivprojekt. Denna påbyggnadskurs, 
som vanligtvis sträckte sig antingen över en termin eller över 
ett år, kunde därför resultera i ett manuskript som kunde 
skickas till förlag eller förberedas för egenutgivning. 

På universitet och högskolor har det getts flera korta och 
långa kurser i skrivande. En utbildning som startade redan 
1975 var Skapande svenska på Uppsala universitet. Kursen 
varade fram till mitten av 1990-talet. En kurs i Skapande 
svenska på Umeå universitet startade i början av 1980-talet. I 
slutet av den studerade perioden var det ungefär en tiondel 
av de 400–500 sökande till kursen som blev antagna. Då 
Skapande svenska klassificeras som en kurs inom ämnesom-
rådet humaniora var det till en början inte möjligt att anta 
studenter på annat sätt än betyg. Undantag gavs dock senare 
för utbildningarna i Skapande svenska som möjliggjort att 
studenter kan antas utifrån arbetsprover. Ytterligare en kon-
sekvens av utbildningens ämnesklassificering är att kurserna 
får en lägre ersättning än traditionella konstnärliga utbild-
ningar.  

Kreativt skrivande på Södertörns högskola startade 1998, 
två år efter högskolans inrättande. Utbildnings- och forskar-
nämnden ansåg att det första förslaget på kursutformning var 
för praktiskt orienterat och förordade att kursen skulle ha 
starkare teoretisk förankring. Till slut kunde kursen genom-
föras då man argumenterat för att man inte skulle utbilda för-
fattare, utan vända sig till personer som ville bli bättre skri-
benter. 

Liknande kurser i Skapande svenska och Kreativt skri-
vande har getts vid Linnéuniversitetet, Luleå tekniska univer-
sitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Dessa ut-
bildningar följer den amerikanska traditionen av att ge utbild-
ningar på universitetsnivå i “creative writing”. Det första pro-
grammet i creative writing var Iowa Writers’ Workshop som 
grundades 1936 av Wilbur Schramm (Childress, 2017, s. 48). 
Dessa program började slå igenom stort i USA först på 1960-
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talet och under 2000-talet startades det fler program än under 
hela 1900-talet (Childress, 2017, s. 48). 

De kurser som är i huvudfokus för denna undersökning 
är de som formaliserats som längre skrivarutbildningar. Inom 
högskolevärlden återfinns dessa kurser på Lunds universitet 
och Göteborgs universitet. Sedan 2002 har det funnits en 
längre skrivarkurs på Lunds universitet, ofta kallad Lunds 
universitets författarskola. Utbildningen Litterär gestaltning 
vid Göteborgs universitet startade 1996. Utmärkande för Lit-
terär gestaltning är att deltagarna antingen redan har varit ut-
givna med en eller flera böcker eller ansetts ligga nära en 
första bokutgivning. Detta antagningsförfarande skiljer Litte-
rär gestaltning från de andra skrivarutbildningarna. De andra 
utbildningarna har inte haft samma krav på att de som söker 
ska vara nära att debutera eller att de har debuterat. 

Längre skrivarkurser har också getts vid Skrivarakade-
min. Den kännetecknas av sin uttalade ambition om att lä-
rarna ska vara utgivna författare. Utbildningen startade 1992 
i Stockholm och har sedan 2003 varit inordnad under studi-
eförbundet Folkuniversitetet. Men utbildningen är fristående 
inom förbundet och inte underordnad någon folkhögskola.84 
Skrivarakademin har även etablerat sig i Malmö och Göte-
borg. Precis som utbildningarna vid Lunds universitet och 
Göteborgs universitet ligger dessa utbildningar, till skillnad 
från de flesta folkhögskolor, i större städer. Folkhögskolor-
nas placering beror ofta på att de till en början skulle utbilda 
bönder och senare arbetare, som ofta bodde utanför det som 
idag är storstäder (Furuland, 1968). 

Viktigt att betona är att skrivarutbildningarna inte nöd-
vändigtvis handlar om att förbereda deltagarna för att färdig-
ställa och skicka in manuskript till förlag. Detta gäller särskilt 
för högskolans kurser i Skapande svenska och Kreativt skri-
vande och folkhögskolornas grundkurser i skrivande. Dessa 
skrivarutbildningar lägger ofta fokus på skrivandet i sig, och 
låter deltagare och studenter få prova att skriva i olika genrer. 
Nedan diskuterar en skrivarlinjelärare folkhögskolans grund-
kurser i skrivande. 
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Henrik: Då finns det ändå någon tanke om att man ska pub-
licera det [som skrivs]? 

Skrivarlinjelärare: Ja, eller i alla fall, en läsare finns det en 
tanke på. Sen är det inte alla som går här [som vill ge ut en 
bok]. En del kommer till insikt om att de inte vill ge ut böcker, 
de vill [kanske] bli barnskötare eller så. [...] 

Henrik: Är det så att ni någon gång bedömer texter utifrån 
huruvida de skulle kunna bli publicerade? 

Skrivarlinjelärare: Då skulle jag exempelvis säga att det här är 
färdigt och utgivningsbart. Det kan jag inte säga riktigt. Det 
är ett annat steg. Däremot kan jag säga att det här känns fär-
digt, den här dikten eller novellen tycker jag har hittat sitt liv. 
[...] Jag tror inte att jag säger att det här kan du skicka in. För 
att det är väldigt sällan som ett manus blir färdigt på kursen. 
(Intervju 29, skrivarlinjelärare) 

Skrivarlinjeläraren betonar vikten av själva skrivandet på kur-
sen. Lärarens roll är att utveckla en person i vederbörandes 
eget skrivande, snarare än att arbeta med deltagaren för att 
producera utgivningsbar skönlitteratur (se även Fürst, Leve-
lius & Nylander, 2018). För olika skrivarutbildningar gäller 
olika grad av hängivenhet till drömmen och målet om att bli 
publicerad. Som nämns i utdraget kan vissa skrivarutbild-
ningar vara en inkörsport för att först testa om skrivandet är 
något som man vill fördjupa sig i. Andra skrivarlinjer, som 
Litterär gestaltning, kräver att studenten har ett manuskript 
som ligger nära att bli utgivet eller att studenten har debute-
rat.  

Flera skrivarlinjer på folkhögskola anordnar också på-
byggnadskurser som syftar till att deltagaren får fördjupa sig 
i ett skrivprojekt. Inom ramen för den formella utbildningen 
är inte syftet att få texten utgiven. Det går inte heller att ga-
rantera att ett förlag ger ut texten, såtillvida det inte handlar 
om egenutgivning. Utgivning är sekundärt i förhållande till 
själva arbetet med texten. Många deltagare när emellertid en 
dröm om att bli publicerade, vilket de med hjälp av deltagan-
det i skrivarutbildningen kan försöka realisera. Att denna 
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dröm faktiskt finns bland deltagare indikeras bland annat av 
det stora antal som faktiskt debuterar efter att de har deltagit 
i en skrivarutbildning. 

Nedan diskuterar en tidigare skrivarlinjedeltagare sina er-
farenheter av att orientera sig mot debuten under sin skrivar-
linjetid. 

Henrik: Vad sa dina handledare, då när du hade börjat på den 
här påbyggnadsterminen, sa dom att du skulle skicka in ma-
nuset? 

Författare: Nej, jag tror inte att dom pratade riktigt på det 
sättet där. Liksom målsättningen var inte att bli utgiven utan 
att skriva. 

Henrik: Fanns det någon du gick på skolan med som ville bli 
utgiven? 

Författare: Jag tror att många drömde om det. 

Henrik: Var det något ni diskuterade? (Författare: Ja.) På lekt-
ionstid? 

Författare: Ja, både på lektionstid och i hemmet och allt möj-
ligt.  

Henrik: Kunde läraren ge svar om ni hade frågor om saker 
[rörande utgivning]? 

Författare: Jag tror att de gav ganska pessimistiska svar. (In-
tervju 42, författare) 

Denna författare visar precis som läraren att betydelsen av 
själva skrivandet i den formella utbildningen, det vill säga att 
lära sig hantverket, var viktigare än att färdigställa ett manu-
skript för insändning till förlag.85 Men den informella utbild-
ningen på skrivarlinjen innefattade att diskutera utgivning 
och denna diskussion letade sig även in i den formella utbild-
ningen.86 På så sätt tycks det finnas två olika ”logiker” som 
samspelar med varandra på skrivarlinjerna, dels skrivandet 
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för skrivandets skull och dels skrivandet för att bli utgiven. 
Hos folkhögskolorna kan dessa logiker likställas med det hu-
manistiska bildningsidealet, med dess fokus på personlighets-
daning och allmänbildning, och denna bildnings spännings-
förhållande till folkhögskolan som en instans för att utbilda 
deltagare till ett arbete (Pfannenstill, 1968, s. 12). 

En annan outtalad roll som skrivarlinjelärarna har är att 
de ibland kan förmedla författare och manuskript till förlag. 
Denna situation uppstår eftersom att de personer som arbe-
tar som lärare på skrivarlinjerna kan ha flera roller i den litte-
rära världen och därför kan fungera som informanter när de 
berättar för förlag om deltagare eller studenter som kan tän-
kas vara möjliga kandidater till att publicera sig i bokform. De 
kan också själva vara drivande av ett förlag och kan då plocka 
upp deltagare eller studenter som kan bli aktuella för utgiv-
ning där. 

Skrivarlinjelärare och förläggare: Jag har ju den fördelen att 
jag försörjer mig som skrivarkurslärare. [...] Jag hade följt [för-
fattarens] manuskript där för några år sedan. När vi väl hade 
bestämt oss för att vi skulle starta ett förlag, då mailade jag 
[författaren] och frågade om [författaren] hade fått sin bok 
antagen någonstans. [Författaren] hade fått en del positiva re-
fuseringar. Då berättade jag att vi hade startat ett förlag och 
vi skulle kunna vara intresserade av manuskriptet. Vi gick ut 
och käkade och jag berättade lite om förlaget, så där och då 
bestämde vi oss för att arbeta fram det här manuskriptet till 
en utgiven bok. (Intervju 53, skrivarlinjelärare och förläggare) 

Skrivarlinjelärare måste samtidigt hantera sina olika roller, av 
att både vara en skrivarlinjelärare och en möjlig förmedlare 
av manuskript och kontakter åt förlag och förläggare, med 
respektive rolls fokus. Den outtalade rollen att förmedla ma-
nuskript till förlag är dock inte vanlig bland de intervjuade 
skrivarlinjelärarna. Förlagens nätverk sträcker sig dessutom 
bortom skrivarlinjerna. De flesta manuskript som anländer 
till förlagen är dessutom så kallade spontaninskickade eller 
obeställda manuskript, där manuskripten anländer till förla-
gen utan några mellanhänder. 
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I den resterande delen av denna sektion kommer ett urval 
av de ovan nämnda skrivarutbildningarna att analyseras uti-
från deras plats i författares väg mot den skönlitterära debu-
ten. Urvalet baseras på de utbildningar som det har varit möj-
ligt att inhämta tillförlitligt material om vilka som deltagit i 
kurserna eller som gått på kurserna och debuterat. Fokus är 
på antalet debutanter som gick på dessa skrivarlinjer innan 
eller då debuten inträffade. 

Totalt är det 198 författare som har gått på en eller flera 
av dessa skrivarlinjer och sedan debuterat, 24 procent av alla 
författare som ingår i den studerade debutantgruppen.87 Man 
ska då hålla i minnet att detta innebär att 76 procent av alla 
författare som debuterade inte har gått på någon av dessa 
skrivarlinjer innan de debuterade.88 138 kvinnor och 60 män 
deltog på dessa skrivarlinjer innan debuten, motsvarande 70 
procent kvinnor och 30 procent män av de som hade gått 
utbildningarna. Fördelningen kan jämföras med den totala 
debututgivningen, där 56 procent av personerna i debutant-
gruppen är kvinnor och 44 procent är män. Resultatet visar 
att deltagandet i skrivarlinje är en vanligare passage mot den 
skönlitterära debuten för kvinnor än för män. Passagen gäller 
särskilt för de som debuterar med en roman, då 74 procent 
av de 123 som debuterade med en roman och som gått på 
skrivarlinje var kvinnor. Medan könsfördelningen för att de-
butera med novellsamling var jämn mellan könen, så var två 
tredjedelar av de 62 deltagare som debuterade med en dikt-
samling kvinnor. Totalt sett var 31 procent, av alla debutanter 
som deltog i en skrivarlinje innan debuten, poesidebutanter 
och hela 45 procent av alla som debuterade med poesi har 
gått en eller flera av dessa utbildningar. 
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Diagram 22. Fördelning av debutanter per skrivarlinje 1997–2014. 

Fördelningen av debutanter mellan skrivarlinjerna i diagram 
22 visar på en dominans för Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö. Av de 84 debutanter som har gått på denna skrivarlinje 
och sedan debuterat har dessutom 23 debutanter gått på nå-
gon av de andra skrivarlinjerna. Denna skrivarlinje upplevs 
som central även av deltagare och personer som är verk-
samma på andra skrivarlinjer. Deltagare på mindre centrala 
skrivarlinjer kan rentav uppmanas att söka sig vidare till Nor-
dens Folkhögskola Biskops-Arnö. 

Henrik: Då var [det din lärare på din dåvarande skrivarlinje] 
som rekommenderade er att gå till en annan folkhögskola? 

Författare: Det var efter att vi gått vårt år där som hon sa att 
nu när ni har gått här så tycker jag att ni ska söka er till Bis-
kops-Arnö. Om ni kommer in så tycker jag absolut att ni ska 
gå där. Men just då tänkte jag på att gå på Biskops-Arnö som 
något jag skulle göra i framtiden. Fast jag sökte ändå dit, för 
jag förstod att det var bra att gå där, och för att helt enkelt se 
vad som händer när jag skickar in en ansökan. Och så kom 
jag in. (Intervju 60, författare) 

Citatet visar på den centrala position som Nordens Folkhög-
skola Biskops-Arnö har bland skrivarutbildningarna. Medan 
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det finns preparandutbildningar inom musik- och konstom-
rådet, som förbereder deltagare för att söka sig till musik- och 
konsthögskolor (Börjesson, 2012; Nylander, 2014), finns inte 
samma uppdelning mellan preparandutbildningar och högs-
kolor inom litteraturen. Som citatet demonstrerar förekom-
mer det istället rörelser mellan skrivarlinjer, där deltagandet i 
en skrivarlinje på en viss folkhögskola kan ses som förbere-
delse för att söka sig vidare till en annan och kanske mer cen-
tral skrivarlinje. 

Utöver utbildningen vid Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö finns det andra skrivarlinjer där många debutanter har 
gått. Bland de utbildningar som inte sker inom folkhögskole-
formen är det Skrivarakademin som dominerar gällande ge-
nomströmningen av författare som debuterar. I uträkningen 
har deltagande i Litterär gestaltning räknats för de deltagare 
som debuterade under eller efter att de gick på utbildningen. 
Denna utbildning hamnar, i antalet debutanter, efter Skrivar-
akademin. Att den hamnar på denna position kan förklaras 
av de redan nämnda antagningskriterierna, där studenter an-
tas om de redan har debuterat eller anses vara nära att debu-
tera. Flera skrivarlinjer handlar, som redan nämnts, i huvud-
sak om att låta deltagare och studenter testa på skönlitterärt 
skrivande. 
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Diagram 23. Andel av debutanter i förlags debututgivning som deltagit på en eller flera 
längre utbildningar på skrivarlinjer 1997–2014. Förlag med fler än fyra debutanter som 
har gått på skrivarlinje. Antalet skrivarlinjedeltagare som debuterat vid förlaget anges inom 
parentes. 

Många av debutanterna på de stora förlagen har gått på en 
skrivarlinje. I Norstedts debututgivning återfinns störst andel 
tidigare skrivarlinjedeltagare. Av Norstedts debutanter har 49 
procent gått på en skrivarlinje innan debuten. De följs av Mo-
dernista (42 %), Natur & Kultur (41 %), Albert Bonniers För-
lag (35 %) och Wahlström & Widstrand (26 %). Den totala 
andelen debutanter som deltagit i skrivarlinje är 24 procent, 
vilket indikerar ett starkare samband mellan att bli utgiven av 
ett större förlag och att ha gått på skrivarlinje. Siffrorna är 
också anmärkningsvärda om man ställer dem i relation till de 
tusentals manuskript som de större förlagen får in. Även om 
långt ifrån alla som går på skrivarlinje gör skönlitterär debut 
tycks deltagandet i skrivarlinje ändå vara en viktig karriärväg 
fram till de stora debututgivande förlagen. 

En del av förklaringen till kopplingen mellan skrivarlinjer 
och skönlitterär debut ligger i att det på vissa skrivarlinjer in-
går i skrivarlärarnas arbete att välja ut passande och lovande 
författare för sin utbildning. På så sätt sker det en, från förla-
gens perspektiv, pre-selektering hos skrivarlinjerna. Även om 
det inte är ett explicit kriterium så har lärarna valt ut författare 
som eventuellt skulle kunna producera skönlitterära manu-
skript som kan hålla rätt kvalitet för att bli utgivna av förlag. 
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De som väljer ut manuskript på skrivarlinjerna kan i bour-
dieuansk bemärkelse inta en position där deras smak och be-
dömningsgrunder sammanfaller med förlagens och dess 
medarbetares professionaliserade smak och position. Selek-
teringen på skrivarlinjerna gäller inte bara ”litterär begåv-
ning” utan att välja individer som är utvecklingsbara, kan ta 
kritik, delta i samtal och som i andra avseenden passar för 
den kurs de sökt sig till. 

De som antas till skrivarlinjerna möter ofta andra som 
har ett liknande intresse för litteratur. De får tid att utveckla 
sitt skrivande, läsande och att tala om text. Vägledning kan 
ges från lärare, som i vissa fall blir deras mentorer, och som 
ger dem respons och bekräftelse. Dessutom kan lärare och 
andra deltagare öppna dörrar för samarbeten och kontakter 
inom den litterära världen (se även Childress, 2017, s. 33; 
Childress & Gerber, 2015). 

Det är inte säkert att de som blir bortvalda på skrivarlin-
jerna fortsätter med sitt skrivande. Att inte bli antagen kan 
rentav vara en ändhållplats i en litterär karriär som skulle 
kunna ha riktats in mot skrivande och att skicka in ett manu-
skript till ett förlag. Viktigt att notera är att de flesta som de-
buterar inte har gått på en skrivarlinje, men i vilken utsträck-
ning de har sökt och inte blivit antagna till skrivarkurser är 
inte klarlagt. 

Skrivarlinjerna tillskrivs status och ingår i en informell 
statusordning.89 Skrivarlinjerna rangordnas efter status eller 
så definieras de rentav i relation till skrivarlinjen vid Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö, eftersom denna utbildning upp-
fattas som den mest prestigefyllda. Situationen för skrivarlin-
jerna liknar den för, exempelvis konstnärsutbildningar, i föl-
jande avseende: ”Ju högre upp i kedjan, desto närmare kon-
takt med fältet. Ju längre ner, desto fler konkurrenter och 
desto längre bort från konstfältet” (Börjesson, 2012, s. 43). 
De utbildningar som befinner sig högt upp i kedjan, eller ses 
som centrala skrivarlinjer likt Nordens Folkhögskola Bis-
kops-Arnö, är de som förbereder deltagarna för en bana som 
författare. Utbildningarna har i likhet med konstutbildning-
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arna på samma nivå, ofta ”mycket högt söktryck, starkt re-
nommé och inte sällan en lång tradition” (Börjesson, 2012, s. 
43). 

En person med mycket kunskap om den litterära världen 
kan både rangordna skrivarutbildningar som mer eller mindre 
prestigefyllda och sätta dem i relation till Nordens Folkhögs-
kola Biskops-Arnö. En person som har mindre kunskap om 
den litterära världen kan åtminstone ställa skrivarlinjer i relat-
ion till utbildningen vid Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö och därigenom bedöma dess status. I intervjuutdragen 
nedan visar en förläggare den relativa status som olika skri-
varlinjer har.90 

Henrik: Är det någon skrivarlinje som ni kollar lite extra på? 

Förläggare: Kollar extra på, säger du. Biskops-Arnö har ju 
förhållandevis många deltagare som debuterar. De har ju 
ganska hög status. Litterär gestaltning, där är det ju många 
som har debuterat som har gått. Skurup, ja, det är också sta-
tusfyllt. (Intervju 39, förläggare) 

Förläggaren menar att det hos förlaget finns ett intresse för 
de nämnda skrivarlinjerna. Citatet indikerar också att dessa 
tre skrivarlinjer rankas högt i den informella statusordningen 
av skrivarlinjer och att denna ordning också är kopplat till 
antalet personer som har gått på utbildningen och sedan de-
buterat. Man kan tänka sig att det finns ett samspel, där det 
är prestigefyllt att gå på skrivarlinjen och att skrivarlinjen blir 
prestigefylld för att dess tidigare deltagare får prestige i den 
litterära världen (se även De Nooy, 2002). Samspelet skapar 
den tidigare nämnda centraliteten kring dessa prestigefyllda 
utbildningar och som både lockar deltagare till sig och åter-
skapar skrivarlinjens prestigefyllda position. I följande citat 
resonerar en skrivarlinjelärare om en statusordning bland 
längre skrivarkurser. 

Henrik: Men om man tänker attraktivitet och prestige [bland 
folkhögskolor med skrivarutbildning]? 



112 | DEBUTANT! 

Skrivarlinjelärare: Ja. Då skulle jag säga att det finns några 
folkhögskolor som har högre prestige och är mer attraktiva 
än andra. De jag tänker på är Biskops-Arnö, Skurup och 
kanske även Fridhems folkhögskola, nu heter den Albins 
folkhögskola. Dom tycker jag [har hög prestige och är attrak-
tivare än andra]. Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Bra folk-
högskolor för skrivarstudenter tycker jag. 

Henrik: Var hamnar Litterär gestaltning och Lunds författar-
skola? 

Skrivarlinjelärare: Jag skulle säga att Litterär gestaltning med 
sin tradition har bättre, har högre credd än vad Lunds förfat-
tarskola [har]. De är lite creddigare, men där är det en väldigt 
stor skillnad i jämförelse med de andra. De skriver tydligt att 
de söker någon som är i närheten av att debutera eller som 
redan har debuterat. (Intervju 61, skrivarlinjelärare) 

Från det perspektiv som denna lärare har på skrivarlinjernas 
statusordning ligger inte helt oväntat skrivarlinjen vid Nor-
dens Folkhögskola Biskops-Arnö högst. Denna placering 
kan vara en spegling av att det är, relativt de andra skrivarlin-
jerna, så pass många fler än på de andra skrivarlinjerna som 
debuterar efter att de har gått utbildningen. Situationen kan 
också bero på sådant som tradition och söktryck i relation till 
antalet studieplatser. Föreställningar om denna skrivarlinje 
traderas bland de som aspirerar på att debutera, som att det 
är en plats där man får möjlighet att ta sig vidare till att debu-
tera i bokform. Statusordningen baseras på kunskap, rykten 
och myter kring skrivarutbildningarna, som inte nödvändigt-
vis överensstämmer med antalet personer som senare bokde-
buterar.91 

Skrivarakademin omnämns inte som en skrivarlinje med 
hög status, men skolan genererar relativt många debuter. En 
möjlig förklaring till att så många från den utbildningen har 
debuterat är att det är den enda skrivarlinjen som finns i 
Malmö, Göteborg och Stockholms innerstad. Detta innebär 
att Skrivarakademin har ett stort upptagningsområde där 
Stockholm kan förstås som ett kulturellt centrum som lockar 
personer som vill utöva kultur (se appendix).92 Inga av de 
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studerade folkhögskolorna är dock belägna i de centrala de-
larna av några större städer, men vissa av dem ligger på pend-
lingsavstånd från större städer. 

Utöver Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö nämns 
även Albin/Fridhems folkhögskola, Litterär gestaltning, 
Lunds universitets författarskola, Nordiska folkhögskolan i 
Kungälv och Skurups folkhögskola som de mest prestige-
fyllda skrivarutbildningarna i Sverige. 

För att få en överblick över dessa utbildningar kommer 
debutanternas deltagande i dessa skrivarutbildningar att 
kvantifieras. Av de debutanter som gått på skrivarlinje har 
totalt 158 (80 %) gått på en eller flera av dessa skrivarutbild-
ningar och sedan debuterat. Av dem är 32 procent män och 
68 procent kvinnor. De böcker som har getts ut har till 94 
procent varit förlagsfinansierade. Av de som debuterade med 
en diktsamling har hela 42 procent av poesidebutanterna gått 
på en eller flera av dessa utbildningar. Motsvarande siffra för 
de som debuterade med en novellsamling är 30 procent och 
14 procent för romaner. Dessa resultat kommer att diskute-
ras nedan, men först diskuteras diagram 24 över förlagens 
utgivning av debutanter som har gått på prestigefyllda skri-
varlinjer.
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Diagram 24. Andel av debutanter i förlags debututgivning som har deltagit i längre utbild-
ning på en eller flera prestigefulla skrivarlinjer 1997–2014. Förlag med fler än fyra debu-
tanter som har gått på en prestigefylld skrivarlinje. Antalet personer med sådan bakgrund 
som debuterat vid förlaget anges inom parentes. 

Nästan hälften av Norstedts debutanter (48 %) har gått en 
prestigefylld skrivarlinje. För Modernista var det 42 procent, 
för Albert Bonniers Förlag 28 procent, Natur & Kultur 26 
procent och för Wahlström & Widstrand 21 procent. Noter-
bart är att 15 av 21 debutanter från Litterär gestaltning har 
debuterat på Norstedts. På samma förlag har 8 tidigare delta-
gare från skrivarlinjen vid Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö debuterat och det är 24 tidigare deltagare som debuterat 
på Albert Bonniers Förlag. Wahlström & Widstrand har pub-
licerat 10 deltagare från skrivarlinjen vid Nordens Folkhögs-
kola Biskops-Arnö. En tydlig karriärväg för debutanter är 
alltså att gå på Litterär gestaltning och sedan debutera på 
Norstedts, respektive att gå på skrivarlinjen vid Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö och sedan debutera på Albert 
Bonniers Förlag. En möjlig förklaring till att det har fallit ut 
på detta sätt kan vara att det finns upparbetade relationer 
mellan förlag och skrivarlinjer, exempelvis personliga kon-
takter mellan personer på förlaget och personer på skrivar-
linjen. En annan förklaring är att en vetskap, bland författare 
som går linjerna, om att personer som har läst dessa skrivar-
utbildningar tidigare har debuterat vid ett visst förlag. Detta 
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leder i sin tur till en orientering mot det förlaget bland skri-
varlinjedeltagare. Förlagen kan även orientera sig mot vissa 
skrivarlinjer på grund av upparbetade relationer och åter-
kommande mönster i deras tidigare utgivning. 

Forslid et. al. (2015, s. 145-148)  tycks mena att skrivar-
linjen har blivit en allt vanligare passage innan den skönlitte-
rära debuten. Denna hypotes kan prövas för perioden 1997 
till 2014 för föreliggande debutantgrupp och skrivarlinjer. En 
hel annan bild av skrivarutbildningarnas roll skulle givetvis 
framträda om perspektivet skulle utgå från en tid innan de 
många skrivarutbildningarna etablerades. 

Diagram 25. Andel av debutanter som har gått på skrivarlinje innan debuten 1997–
2014. 

Trendlinjen visar på en mycket svag ökning av debutanter 
som har deltagit i en skrivarlinje innan den skönlitterära de-
buten i förhållande till det totala antalet debuter för respek-
tive år. Trendlinjen predicerar dock utvecklingen över tid då-
ligt vilket det låga R2-värdet visar. Hypotesen om att det blir 
betydligt vanligare att delta i skrivarlinje innan debuten får 
inte fullt ut stöd utifrån detta sätt att studera deltagandet i 
skrivarlinjer. 
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Om jämförelsen begränsas till debutanter som har gått på 
prestigefyllda skrivarlinjer i förhållande till det totala antalet 
debuter i undersökningsmaterialet för varje år visar trendlin-
jen i det närmaste en horisontell utveckling över tid. 
 

 
 
Diagram 26. Andel av debutanter som har gått på prestigefylld skrivarlinje innan debuten 
1997–2014. 

Även om trendlinjen visar på en horisontell utveckling, så ty-
der R2-värdet på att detta linjära samband inte särskilt bra 
fångar upp utvecklingen över tid. Även här får hypotesen, om 
att deltagandet på skrivarlinjer innan debut har ökat över tid, 
inte stöd. Åtminstone får den hypotesen inte stöd för den 
studerade debutantgruppen, skrivarlinjerna och perioden.  

Om man däremot ser till antalet debutanter per år som 
gått på skrivarlinje har detta deltagande ökat över tid. 

R² = 0,0008

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14



6. DEBUTENS FÖRMAK | 117 
 

   

 

 
 
Diagram 27. Antal debutanter som har gått på skrivarlinje innan debuten 1997–2014. 

Utvecklingen kan delvis förklaras av framväxten av Lunds 
universitets författarskola, som startade 2002, och som flera 
författare har gått på innan debuten. Det sker därmed en ök-
ning i antal debutanter som har gått på skrivarlinje, medan 
mönstret för andelen debutanter per år som gått skrivarlinje 
inte är lika tydligt. 

I diagram 28 blir det också tydligt att de som gått på skri-
varlinje utgör en betydande del av de stora förlagens debut-
utgivning. 
 

R² = 0,5988

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14



118 | DEBUTANT! 

 
 
Diagram 28. Andel av Albert Bonniers Förlags, Norstedts och Wahlström & Widstrands 
debututgivning som har gått på skrivarlinje 1997–2014. 

Deltagande i en skrivarlinje kan därför innebära ett steg i den 
litterära karriären mot att bli en debutant på ett sådant förlag. 
Över tid tycks dock andelen debutanter, som har passerat via 
en skrivarlinje i debutens förmak, minskat hos de tre största 
debututgivande förlagen. Resultatet motsäger den hypotes 
som presenterades tidigare, om att det skulle bli vanligare att 
gå via skrivarlinje och sedan debutera. 

Resultaten visar att antalet debutanter som har deltagit i 
skrivarlinje innan debuten har ökat över tid. Men i förhål-
lande till den totala utgivningen i den undersökta debutant-
gruppen är det svårt att uttala sig om deltagandet i skrivarlinje 
innan debuten har varit stabilt, ökat eller minskat. Detta ef-
tersom den procentuella fördelningen varierar över tid, men 
om man får tro trendlinjerna verkar utvecklingen ha varit re-
lativt stabil över tid. Bland debutanterna har i synnerhet kvin-
norna gått på skrivarlinje. Många av debutanterna som har 
gått på skrivarlinje hamnade på de största förlagen, även om 
denna karriärväg förefaller ha minskat i betydelse över tid. 
Det tycks finnas flera distinkta karriärvägar som innebär sär-
skilda kopplingar mellan vissa skrivarlinjer och förlag. För de 
som debuterar med en diktsamling verkar en väletablerad 
karriärväg inte bara vara att publicera sig i tidskrift innan de-
buten utan också att delta i en skrivarlinje. 
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6.3 ATT NOMINERAS TILL ELLER VINNA LITTERÄRA 
PRISER 

Lilla Augustpriset och Umeå novellpris var under den stude-
rade perioden två litterära priser som gick att bli nominerad 
till eller vinna innan författare publicerade en debutbok.93 
Dessa två litterära priser tilldelades författare och noveller ge-
nom litterära tävlingar. Att det var en litterär tävling med in-
sända opublicerade texter och tillhörande jury skiljer sig från 
de litterära priser som tilldelas för redan publicerade verk (se 
Määttä, 2011, s. 241). 

Umeå novellpris var ett litterärt pris som instiftades av 
Umeå kommun och delades ut första gången 2008.94 Den 
sista prisutdelningen skedde 2014. Särskiljande för detta pris 
är att fyra till fem författare (i olika konstellationer) vid varje 
prisutdelningstillfälle får dela på en prissumma om 100 000 
kronor. Deltagandet i den litterära tävlingen varierade, men 
2014 var det 755 bidrag som skickades in till tävlingen 
(”Umeå novellpris 2014 - pristagarna”, 2014). Oftast fick en 
ensam vinnare 50 000 kronor och författarna på delad andra-
plats fick 10 000 kronor var. Något som utmärkt priset var 
att författarna skickade in sina bidrag anonymt. Därmed togs 
inte hänsyn till författarnamnet vid jurybedömningen. På 
grund av att priset vände sig till tidigare inte publicerade tex-
ter och förfarandet med anonymiserade texter vid bedöm-
ningen blev det möjligt för personer som inte tidigare publi-
cerat sig i bokform att nomineras till eller vinna priset. 

Sex författare i urvalet har blivit nominerade till priset 
och därefter bokpublicerade under perioden 2008 till 2014: 
Mikael Fant, Erik Helmerson, Conny Palmkvist, Per Ole 
Persson, Niklas Åkesson och Mia Öström. Två av dem har 
vunnit priset. Conny Palmkvist, med novellen Låglandet, är 
den enda som har varit ensam vinnare, medan Mia Öström, 
med novellen VM i Calgary, delade på förstapriset med fyra 
andra personer. 

Lilla Augustpriset instiftades och delades ut första gången 
1994 av Svenska Förläggareföreningen. Priset vänder sig till 
skrivande personer under 20 år. Liksom Umeå novellpris har 
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Lilla Augustpriset genererat ett mycket högre deltagande i 
den litterära tävlingen än antalet nominerade. År 2014 var det 
exempelvis 510 inskickade bidrag, sex nominerade texter och 
en vinnare (”Lilla Augustpriset genom åren”, 2015). Priset 
omfattade 10 000 kronor 1994 och 15 000 kronor 2014 och 
delades ut i samband med utdelningen av (stora) Augustpri-
set. Prissumman och kopplingen till (stora) Augustpriset gör 
att priset har fått ett medialt genomslag och skapat synlighet 
för den som nomineras till eller vinner priset. 

Vissa av dem som har debuterat har vunnit eller blivit 
nominerade till Lilla Augustpriset. Sammanlagt har 126 no-
mineringar delats ut mellan åren 1997 och 2014. Sju personer 
har blivit nominerade och sedan publicerat sig i bokform: 
Viktor Andersson, Moa-Lina Croall, Åsa Ericsdotter, Anna 
Johansson, Lyra Koli (tidigare Ekström Lindbäck), Navid 
Modiri och Amanda Svensson .95 Av dessa vann Lyra Koli 
(tidigare Ekström Lindbäck) med novellen Manual och Moa-
Lina Croall med novellen En riktig låda. 

En möjlig förklaring till att Umeå novellpris, trots att den 
funnits betydligt kortare tid, har genererat nästan lika många 
bokdebutanter som Lilla Augustpriset är att priserna vänder 
sig till olika grupper. Lilla Augustpriset riktar sig till ungdo-
mar och unga vuxna medan Umeå novellpris riktar sig till ett 
bredare åldersspann. I och med denna inriktning på Umeå 
novellpris kan personer som exempelvis har hunnit publicera 
sig i andra sammanhang, gått skrivarlinjer, eller på andra sätt 
utvecklat sitt skrivande, nomineras till priset. 

En författare som vann ett av dessa litterära priser beskri-
ver situationen kring prisutdelningen på följande sätt. 

Henrik: Vad sa du [när du vann priset]? 

Författare: Jag sa nog att jag ville skriva, att jag drömde om 
det då. Att jag skulle skriva böcker. (Intervju 55, författare) 

Författaren fortsatte att skriva bokmanuskript, men hade 
fram tills 2014 inte publicerat en bok. För denna person be-
tydde priset dock medial uppmärksamhet, inbjudningar till 
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att skriva kortare texter för tidningar och möjligheter att pub-
licera olika noveller. Vinsten blev ett sätt för författaren att 
bli mer synlig och att genom att befinna sig i litterära sam-
manhang försöka närma sig debuten.  

För dem som blivit nominerade till eller vunnit litterära 
priser i debutens förmak har detta upplevts som en bekräf-
telse, dels på deras ambition att försöka bli publicerade i 
framtiden och dels på att de har en förmåga att uttrycka sig 
skönlitterärt. Det är likt en litterär spegel: de som blir utvalda 
som nominerade eller vinnare av priser kan spegla sig i den 
bedömningen för att få syn på sig själv och bekräfta sig i sin 
roll som aspirerande författare och som en person som har 
en litterär förmåga. Utmärkande för dessa personer är att de 
i konkurrens med hundratalet andra författare lyckats bli no-
minerade till eller vinna ett litterärt pris. 

Från en förläggares perspektiv kan litterära priser och den 
skönlitterära debuten diskuteras på följande sätt. 

Förläggare: [...] Nu började det ganska bra för [författaren]. 
Hon var 20 år när hon debuterade [...]. Första gången jag träf-
fade henne var hon 18 år och gick på gymnasiet, då hade hon 
vunnit en novelltävling, som en av våra författare delade ut 
pris på. Då hade min författare läst novellen och sa till mig 
att det här borde du kolla på. Då gick jag fram till [författaren] 
med mitt kort och sa [att] om du har någon längre text så 
maila den till mig. Så gjorde hon det. (Intervju 67, förläggare) 

I citatet nämns ett annat litterärt pris än de som diskuteras 
här, men författaren hade tidigare blivit uppmärksammad för 
att ha blivit nominerad till ett av de tidigare nämnda priserna. 
Den text som författaren skickade in till förläggaren blev 
dock inte publicerad. Men de fortsatte att ha kontakt med 
varandra och efter ett tag blev det också en debutbok på för-
laget. Nomineringar och vinster i litterära tävlingar kan leda 
till synlighet och värdefulla kontakter som kan användas för 
att komma närmare en debut. I detta fall inkluderades även 
en rekommendation från en person vars omdöme förlägga-
ren litade på. 
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De litterära priserna leder inte nödvändigtvis till en bok-
debut. Kvantitativt sett är det relativt få av dem som nomi-
nerats till eller vunnit dessa priser som går vidare i sin litterära 
karriär och debuterar i bokform. Men den som väl nomineras 
till och vinner priser kan bli bekräftade i sina ambitioner att 
skriva skönlitterärt och att en dag bli utgiven. Dessutom öpp-
nar sammanhanget för det litterära priset upp för kontakter 
och möjligheter att medverka i litterära sammanhang. Att bli 
nominerad till eller vinna ett litterärt pris kan därför vara en 
viktig del i en författares litterära karriär. 

6.4 ATT BLI UPPTAGEN AV EN LITTERÄR AGENTUR 

Det finns två olika typer av litterära agenturer. Den ena typen 
av litterär agentur är knutna till ett förlag, exempelvis Bonnier 
Group Agency och Norstedts Agency.96 Den andra typen av 
litterär agentur är fristående från förlag. Dessa litterära agen-
turer förhandlar och arbetar med flera olika förlag och för-
fattare. Denna sektion handlar om sådana fristående litterära 
agenturer och deras roll i debututgivningen. 

De litterära agenturerna blev, under den studerade peri-
oden, fler till antalet och hanterade fler författare och bokrät-
tigheter (Berglund, 2014). Denna framväxt av de litterära 
agenturerna berodde bland annat på avskaffandet av ramav-
talet och det internationella intresset för kriminallitteratur 
(Berglund, 2014). Ramavtalet, mellan Svenska Förläggareför-
eningen och Sveriges Författarförbund, innehöll regler för 
hur författare skulle ersättas ekonomiskt av förlagen. När ra-
mavtalet upphörde 1996 öppnades en friare marknad för för-
fattare och förlag, där de litterära agenturerna tog sig an för-
fattares bokrättigheter och förhandlade om den ekonomiska 
ersättningen med de svenska förlagen (Berglund, 2014, s. 75). 
De litterära agenturerna har därmed blivit en länk mellan för-
fattare och förlag i Sverige. 
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  Trots att de litterära agenturerna blev fler till antalet och 
hanterade fler författare och rättigheter har de inte en fram-
trädande plats i debututgivningen. Med andra ord, de litterära 
agenturerna säljer inte särskilt många manuskripträttigheter 
för debutböcker till förlag. Den litterära agenturens roll i Sve-
rige skiljer sig därmed från dess roll i USA och Storbritan-
nien. Där är det rentav svårt för författare att debutera utan 
hjälp av en litterär agentur (Childress, 2017, s. 65; Coser, Ka-
dushin & Powell, 1982, s. 133-134; Thompson, 2012, s. 71-
74; se även Berglund 2014, s. 69-71). 

De svenska litterära agenturerna har främst fokuserat på 
att köpa in och sälja internationella rättigheter. Det innebär 
att agenturerna främst satsar på verk med stor potentiell för-
säljning. Ett exempel är den historiskt sett omfattande han-
deln med internationella rättigheter för kriminalromaner 
(Berglund, 2014). En agent uttrycker detta internationella fo-
kus på följande sätt: ”[Bokrättigheterna för denna bok] har 
sålts till 35 [utländska] marknader tror jag. Det är väldigt, väl-
digt bra” (Intervju 41, litterär agent). En framgång för en 
agentur kan därför mätas i antalet utländska bokmarknader 
som rättigheterna blivit sålda till samt de eventuella försälj-
ningstopplisteplaceringar som böckerna har erhållit på de be-
rörda bokmarknaderna.  

Dessa framgångar nämns även i agenturernas marknads-
föring av titlar och författare. Det finns således vissa fram-
gångsfaktorer som är kopplade till försäljningstopplisteplace-
ringar och översättningar, vilket även kommer att diskuteras 
i kapitlet om debutens mottagande. För de litterära agentu-
rerna handlar det emellertid inte bara om att sälja bokrättig-
heter. 

Henrik: Vad innebär det att vara litterär agent här i Sverige? 

Litterär agent: En litterär agent är en person som säljer rättig-
heter till författares böcker. Vi säljer ju även filmrättigheter 
till böckerna, det behöver ju inte vara en fysisk bokform, det 
är allt från ljudbok, e-bok, film, tv-serier, grafisk roman, alltså 
graphic novel. Det finns jättemånga olika format som man 
kan jobba med, men det är vårt grundjobb, att sälja dom här 
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böckerna, så att författarna slipper att göra det och vi arbetar 
för att de ska kunna få bättre villkor, och kanske engagera sig, 
i liksom, ägna sig, principiellt åt det kreativa tillsammans med 
sitt förlag. Ett utökande av vårt engagemang är att sälja rät-
tigheter utomlands också, så vi försöker sälja våra författares 
böcker till förlag i Frankrike, Tyskland, USA och till förlag i 
andra länder. (Intervju 9, litterär agent) 

De litterära agenturerna säljer flera olika sorters rättigheter 
och är involverade i flera olika kulturindustrier. Detta förhål-
lande understryker också den roll som agenturen har i att ha 
hand om ekonomiska förbindelser och i att betona och för-
valta de kommersiella aspekterna av ett litterärt verk. De lit-
terära agenturernas självförståelse handlar om en bestämd ar-
betsfördelning mellan agenturerna, författarna och förlagen 
och att den litterära agenturen ska fungera som den som tar 
hand om den ekonomiska biten av författarskapet och den 
kreativa biten lämnas åt författaren och förlaget. Det handlar 
med andra ord om en lös kontroll av det kreativa skapandet, 
men hög kontroll av den efterföljande försäljningen, vilket är 
ett förhållande som är kännetecknande för kreativa näringar 
(Hirsch, 1972). Agenturerna betonar därmed det ekonomiska 
tänkandet i relationen mellan förlag och författare.97 

Diskussionen har hittills gällt de litterära agenturerna 
med utgångspunkt från att författaren har gett ut åtminstone 
en bok på ett förlag. Om man istället ser till antalet litterära 
agenturer som har sålt manuskript till förlag,98 där manu-
skripten sedan blivit en debutbok, handlar det om tre litterära 
agenturer. Dessa tre litterära agenturer är Nordin Agency, 
som grundades 1990 och har haft 5 debutanter, Salomonsson 
Agency, som grundades 2000 och har haft 2 debutanter och 
Grand Agency, som grundades 2007 och har haft en debu-
tant. Samtliga debuter har skett efter 2005, med flertalet de-
buter efter 2009.99 Totalt handlar det om 9 debutanter och 8 
debutböcker, det vill säga en procent av debututgivningen 
under den studerade perioden, som innan debuten passerade 
en litterär agentur. Detta resultat ska också förstås i relation 
till att bara en av de agenturer som undersöks fanns i början 
av den studerade perioden. I och med etablerandet av fler 
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litterära agenturer har fler debutmanuskript börjat säljas till 
förlag. Om man får tro de uppgifter om antal inskickade ma-
nuskript, som har lämnats vid intervjuer, fick dock de litterära 
agenturerna fortfarande långt färre debutmanuskript skick-
ade till sig än de stora förlagen. Att passera via litterär agentur 
och sedan debutera är därmed fortfarande ovanligt i den de-
buterade författarens litterära karriär. 

6.5 DISKUSSION OM DEBUTENS FÖRMAK 

Lite över 30 procent, eller 255 av de undersökta 813 debu-
tanterna, publicerade sig i en tidskrift eller litterär kalender, 
gick på skrivarlinje, nominerades till eller vann litterära priser, 
blev upptagen av en litterär agentur eller genomgick flera av 
dessa händelser och aktiviteter innan den skönlitterära debu-
ten. Å andra sidan betyder det att 70 procent, eller 558 av 813 
författarna i debutantgruppen, inte genomgick någon av 
dessa passager i debutens förmak innan de debuterade. 

Analyserna visar att dessa passager är särskilt viktiga för 
de som sedan debuterar på förlagen med störst debututgiv-
ning. En möjlig tolkning är att deltagandet i förmaket kan 
positionera författaren så att den hamnar på ett centralt för-
lag. En annan tolkning är att deltagandet i förmaket visar på 
att författaren har eller är på väg att skapa en sådan litterär 
förmåga som krävs av dessa förlag. Denna struktur, med en 
tydlig centralitet, tydliggörs också av att det är få egenutgivna 
författarna som har deltagit i debutens förmak.  

Ett liknande mönster avtäcker Vandenhaute (2004), som 
visar att förberedande aktiviteter är kopplade till att bli upp-
tagen av ett stort och etablerat förlag. Mönstret tycks vara en 
del av den litterära världens skiktning och det förhållande 
som finns mellan debutens förmak och toppen av något som 
kan liknas vid en förlagspyramid. Vissa passager är också sär-
skilt viktiga i den litterära karriären för de som sedan debute-
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rar med en diktsamling. Det gäller särskilt publicering i tid-
skrift, litterär kalender eller bådadera samt att ha gått på en 
skrivarlinje. 

De vanligaste passagerna i debutens förmak för förfat-
tarna var att gå på skrivarlinje (198), följt av att bli publicerad 
i tidskrift eller litterär kalender (135), att bli nominerad till 
eller vinna litterärt pris (12) och att bli upptagen av en litterär 
agentur (9). Nästan hälften (47 %) av skrivarlinjedeltagarna 
publicerar sig även i tidskrift, litterär kalender eller bådadera 
innan debuten. Av de som har publicerat sig innan debuten 
har två tredjedelar (65 %) gått på skrivarlinje. Skrivarlinjedel-
tagande och publiceringar i tidskrifter och litterära kalendrar 
är således två områden i debutens förmak som överlappar 
med varandra. När det gäller övriga kombinationer av passa-
ger i debutens förmak är de mer sällsynta. 

Studiet av debutens förmak har här begränsats till de de-
lar av förmaket som är tillgängliga för kvantifiering. Det finns 
emellertid fler utrymmen i debutens förmak.100 Författaren 
kan exempelvis köpa en tjänst som innefattar kontakt med en 
litterär mentor. Den litterära mentorn kallas då för skrivar-
coach eller författarcoach och hjälper personen med sitt skri-
vande och förmedlar sin förståelse av bokbranschen. Den lit-
terära mentorn kan också vara en person som hjälper förfat-
taren utan betalning. Det kan vara personer som har kunskap 
om skönlitterärt skrivande, bokbranschen eller både och. Det 
kan också vara personer som ger socialt och känslomässigt 
stöd under skrivprocessen och i kontakterna med bokbran-
schen. Den litterära mentorn kan till och med uppta alla dessa 
funktioner för författaren. Redaktören på tidskrifter och för-
lag har sällan samma roll för författarna men kan ändå vara 
viktig innan debuten. Redaktörernas feedback på insända ma-
nuskript kan vara betydelsefullt för att forma författarens 
skrivande (Svedjedal, 1994). 

Deltagandet i förmaket kan innebära att författarna får 
kontakter och synlighet i den litterära världen, utvecklar sina 
litterära förmågor och får kraft i sina litterära strävanden. En 
viktig aspekt av att delta i debutens förmak är också att för-
fattarna kan lära sig förstå hur den litterära världen fungerar 
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(Flisbäck, 2006). Information och utlåtanden från de litterära 
mentorerna, publiceringar i tidskrifter, litterära kalendrar eller 
bådadera och nomineringar till eller vinster av litterära priser 
kan dessutom användas av författarna själva för att bedöma 
sina litterära förmågor och chanser till att bli utgivna i fram-
tiden (Fürst, 2017, 2018a). Många blir dock refuserade och 
har olika strategier för att hantera refuseringen som ett ”miss-
lyckande” (Fürst, 2016, 2017). För att ett manuskript till slut 
ska bli antaget av ett traditionellt förlag måste de personer 
som har hand om manushanteringen på förlaget upptäcka det 
insända manuskriptet och rättfärdiga utgivningen av det 
(Fürst, 2017, 2018b). Det krävs särskilda läsupplevelser som 
leder till att de som gör urvalet kan föreställa sig ett manu-
skript som utgivningsbart. De ska dessutom kunna rättfär-
diga en utgivning, exempelvis att de kan se ett manuskript 
som tänkt bok som kommersiellt gångbar.





     

 

7. Debutens mottagande 

de följande avsnitten presenteras och analyseras motta-
gandet av de skönlitterära debutböckerna mellan åren 
2001 och 2012 (552 debutböcker, 568 debutanter och 

115 förlag). Fokus är på debuterna med ett framgångsrikt 
mottagande och de karriärvägar som ledde fram till detta 
mottagande. Vad som är en framgång kan på subjektiv grund 
upplevas olika. Exempelvis kan en författare tycka att det 
största måttet på framgång är att överhuvudtaget bli publice-
rad eller att bli utgiven på ett prestigefyllt förlag. I den föl-
jande analysen av mottagandet används emellertid andra sätt 
att se framgång i mottagandet för en skönlitterär debutbok.101  

Kapitlet bygger på Lucien Karpiks (2010) idé om judgment 
devices. Dessa är heuristiska bedömningsverktyg för att exem-
pelvis bedöma kulturella produkter, vars kvalitet och värde 
inte är direkt uppenbart, utan framträder först genom att pro-
dukten positioneras i sådant som försäljningstopplistor, pri-
ser och så vidare. Utan dessa verktyg för att bedöma kultu-
rella produkter, som exempelvis böcker, skulle det vara svårt 
att skapa gemensam mening om böckers symboliska värde 
och vad som faktiskt kan betraktas som en framgång eller ett 
misslyckande i en viss kultur. På grundval av intervjuer och 
tidigare forskning kommer de värdeskalor som finns inom 
den litterära världen att åskådliggöras och därefter kommer 
mottagandet att kvantifieras i förhållande till operational-
iseringar av dessa värdeskalor. På så sätt går det att avtäcka 
vilka debutböcker som fick ett särskilt uppmärksammat mot-
tagande i den nationella litterära offentligheten. 

Redan nu går det att konstatera att det finns ett samband 
mellan att delta i debutens förmak och att få ett särskilt upp-

I 
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märksammat mottagande.102  Deltagandet i vissa delar av för-
maket är dessutom viktigare för vissa sorters mottaganden än 
andra. 

7.1 RECENSIONER 

I detta avsnitt studeras debutböckernas mottagande baserat 
på förekomsten av recensioner av dem i tidningar.  

En möjlig analys är att bedöma om en recension, för att 
använda fältets egna begrepp, har varit positiv eller negativ. 
Att göra en sådan bedömning innefattar dock ett omfattande 
arbete. Det är inte heller säkert att det går att utröna och be-
döma om enskilda recensioner är positiva eller negativa och 
samtidigt förmå att kvantifiera detta material. Dessutom ut-
trycks det, både bland de som arbetar som recensenter och 
bland författare, att recensioner av debutböcker inte tenderar 
att vara så skärskådande och kritiska just för att de är debut-
böcker.103 

I denna sektion tas det istället fasta på ett annat perspek-
tiv som också finns representerat i fältets självförståelse. Det 
anses nämligen vara fint och ett tecken på litterär framgång 
att överhuvudtaget bli recenserad104 och att bli recenserad i 
vissa tidningar. Att personer i fältet placerar författare, bok 
och förlag inom denna värdeordning är ett sätt att erkänna 
och ge värde åt författaren, boken och förlaget. Förekomsten 
av recensioner fungerar som ett verktyg för att bedöma det 
värde och därmed relativa framgång som verket och dess för-
fattare har åstadkommit. Huruvida en bok blir recenserad 
och var är därför en avgörande indikator för att bedöma ett 
verks, skapares, samt i viss uträckning ett förlags framgång 
och mottagande i den litterära offentligheten.  

En författare, som precis har pratat om att bli recenserad 
i ”fina tidningar”, uttrycker recensioners roll för författaren 
på följande sätt. 

Henrik: Vilka är de fina tidningarna? 
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Författare: Det är roligt att du säger det. Jag har ju aldrig blivit 
recenserad i någon av dom (skratt). [... Men] sen har jag för 
mig att Nils Schwartz recenserade den i Expressen. [...] Men, 
DN, aldrig, Svenska Dagbladet, aldrig. Svenska Dagbladet blev 
faktiskt den andra boken recenserad [i], men inte den första 
[boken]. Aftonbladet, inte heller tror jag. Det var mer sådär, 
Smålandsposten, Corren, Skånska dagbladet och sådär. (Intervju 
43, författare) 

En annan författare, som dessutom själv är kritiker, bekräftar 
denna bild av de ”fina tidningarna” att bli recenserad i. 

Henrik: Skulle du säga att det finns någon slags rangordning 
mellan olika kulturredaktioner och tidningar när det gäller 
prestige? Var skulle det vara finast att bli recenserad? 

Författare: Det är väl hos Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
sen är det väl kanske kvällstidningarnas kulturredaktioner och 
till exempel Göteborgs-Posten och Sydsvenskan är det också bra 
att få recensioner i. (Intervju 33, författare) 

Ytterligare en författare, som även är verksam som journalist, 
bekräftar bilden av att det finns en prestigeordning.  

Henrik: Men finns det en prestigeordning mellan olika ställen 
där man kan bli recenserad? 

Författare: Ja, det gör det ju absolut. Men jag skulle säga att 
dom fem stora är ju prestigefulla att bli recenserad i. Aftonbla-
det, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-
Posten. (Intervju 28, författare) 

I dessa ganska typiska utdrag från intervjuerna visas att det 
finns åtminstone tre nivåer när det kommer till olika prestige 
för att bli recenserad i olika tidningar. Förslagen bland aktö-
rerna i fältet är ofta att Dagens Nyheter, som är finast, därefter 
Svenska Dagbladet och så Aftonbladet och Expressen på en delad 
tredje plats. Därefter, på femte plats, brukar Göteborgs-Posten, 
eller andra stora regionala tidningar, förekomma. Prestige-
ordningen går således från nationella morgontidningar till 
kvällstidningar och slutligen till regionala morgontidningar. 
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Beroende på var författaren kommer ifrån kan personen även 
föreslå andra regionala tidningar från dess hemort, men i in-
tervjuerna har det framförallt varit Göteborgs-Posten som om-
nämnts som den mest betydelsefulla regionala tidningen i 
detta sammanhang. De fem tidningarna var dessutom de tid-
ningar som, var för sig, hade flest läsare under perioden 2001 
till 2012.105 I detta fall överensstämmer antagligen antalet lä-
sare med den höga status som dessa tidningar har. 

Denna ranking, som är en del av den nationella litterära 
offentligheten, är den övergripande, institutionaliserade och 
gemensamma statusordningen eller värdeskalan som används 
för analysen av mottagandet genom recensioner.106  

För att kvantifiera förekomsten av recensioner och dess 
relativa status har ett poänggivningssystem konstruerats för 
denna studie. En recension i Dagens Nyheter ger fem poäng, 
Svenska Dagbladet ger fyra poäng, Aftonbladet och Expressen ger 
vardera tre poäng, Göteborgs-Posten ger två poäng och om de-
butboken överhuvudtaget har fått en recension i någon an-
nan tidning så har det gett en poäng.  

Den högsta poäng som en debutbok kan få är därmed 18 
poäng, vilket är ett synnerligen prestigefyllt mottagande. De 
debutböcker som har recenserats av samtliga fem ”fina tid-
ningar” har alla också blivit recenserade av ytterligare någon 
tidning. Således finns det ingen debutbok som har fått 17 po-
äng. 
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Diagram 29. Recensionspoäng för debutböcker 2001–2012. 

Utifrån föreliggande poängräkningssystem lyckas 113 (20,5 
%) debutböcker få den högsta recensionspoängen.107 Det in-
nebär också att 439 (79,5 %) debutböcker inte får ett motta-
gande som kategoriseras som synnerligen prestigefyllt i denna 
undersökning. Slående är också att det finns en tydlig polari-
sering mellan de som får ett synnerligen prestigefyllt motta-
gande (113), de som blir recenserad av någon av de ”fina tid-
ningarna” (253) och böcker som inte får recessioner av de 
”fina tidningarna” (186).  

Tabell 1 visar att ett par mindre förlag har fått flertalet, 
eller alla, av sina debutböcker recenserade i de ”fina tidning-
arna”. Brombergs Bokförlags utmärker sig genom att samt-
liga tre av deras debutböcker har recenserats i dessa tidningar. 
De stora förlagen, med en omfattande utgivning, utmärker 
sig också. För både Albert Bonniers Förlag och Norstedts har 
över hälften av deras debutböcker recenserats i dessa tid-
ningar. En möjlig förklaring till att de större förlagen inte får 
större recensionspoäng är att de gett ut genrelitteratur som 
inte recenseras i samma utsträckning som övrig skönlitteratur 
skriven för vuxna (Forslid et al., 2015, s. 163) . 

För att få en uppfattning om mottaganden som skulle 
kunna betraktas som prestigefyllda, men som inte är synner-
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ligen prestigefyllda, kan gränsvärdet för mottagandet förflytt-
tas från 18 till 12 recensionspoäng. Att få 12 recensionspoäng 
kan exempelvis motsvaras av att boken blir recenserad i de 
två stora tidningarna och en kvällstidning. Vid en sådan för-
flyttning av gränsvärdet blir de stora tidningarnas närvaro 
bland recensionerna än mer påtaglig. För både Albert Bonni-
ers Förlag och Norstedts uppnår fyra av fem böcker en sådan 
recensionspoäng. Märkbara skillnader i procentsatserna åter-
finns även bland Modernista, Ordfront, Forums och Natur 
& Kulturs debututgivning.108 

 
Förlag Antal de-

butböcker 
med 
högsta 
recensions-
poäng 

Totalt antal 
utgivna  
debutböcker 
under  
perioden 

Procentandel 
av förlagens 
debututgiv-
ning med 
högsta  
recensions- 
poäng 

Procentandel 
av förlagens 
debututgiv-
ning med 12 
recensions-
poäng eller 
mer 
 

Albert Bon-
niers Förlag 

43 74 58 % 84 % 

Norstedts 25 46 54 % 80 % 
Wahlström 
& Widstrand 

22 45 49 % 64 % 

Modernista 6 17 35 % 76 % 
Ordfront 4 25 16 % 48 % 
Atlas 3 4 75 % 100 % 
Forum 3 34 9 % 29 % 
Natur &  
Kultur 

3 16 19 % 56 % 

Brombergs 
Bokförlag 

3 3 100 % 100 % 

Alfabeta 2 14 14 % 21 % 
Leopard 1 4 25 % 50 % 
Weyler  
förlag 

1 2 50 % 100 % 

Anamma 1 1 100 % 100 % 
 
Tabell 1. Förlag med debutböcker som har fått högsta recensionspoäng 2001–2012. 
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I diagram 30 redovisas förändringen över tid när det gäller 
antalet och den procentuella fördelningen av debutböcker 
som fått högsta recensionspoäng under den studerade peri-
oden. 
 

 
 
Diagram 30. Andel av debututgivning med högst recensionspoäng per år 2001–2012. An-
talet debutböcker med högsta recensionspoäng inom parentes. 

Över tid har debutböcker med högsta recensionspoäng mins-
kat både procentuellt sett och till absoluta antal. Föränd-
ringen kan förklaras av ett minskat recensionsutrymme hos 
tidningar i allmänhet. Recensioner av debutböcker kanske 
inte heller får samma prioritet som tidigare på tidningarna. 
Om antalet recensioner minskar samtidigt som debututgiv-
ningen ökar kan man anta att det blir än mer åtråvärt och 
prestigefyllt att bli recenserad av de fina tidningarna. 

En närmare titt på de som har blivit recenserade visar att 
debutanterna framförallt har publicerat sig, gått på skrivar-
linje eller gjort bådadera innan debuten. Ytterst ovanligt är att 
debutanten har blivit nominerad till eller vunnit ett litterärt 
pris innan debuten. Ingen av de som har passerat via litterär 
agentur har blivit recenserade av dessa tidningar.  
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 Tidskrift, litte-

rär kalender 
eller bådadera 

Skrivarlinje Litterärt pris Litterär agent 

Recensioner i 
prestigefyllda 
tidningar 

28 % 42 % 3 % 0 % 

Inte recens-
ioner i pre-
stigefyllda tid-
ningar 

72 % 58 % 97 % 100 % 

 
Tabell 2. Andel av debutanternas debutböcker som blivit eller inte blivit recenserade i pre-
stigefyllda tidningar och debutanternas deltagande i förmaket. 

Om man ser samtliga till 113 debutanter som har lyckats få 
högsta recensionspoäng har 56 personer (49 %) passerat för-
maket. Dessa debutanter utgör drygt en femtedel av alla de 
som överhuvudtaget deltog i förmaket. Ett positivt samband 
finns således mellan att delta i förmaket och att bli recenserad 
av de ”fina tidningarna”.109 Det faktiska deltagandet i förma-
ket och att få högsta recensionspoäng följer inte de förvän-
tade värdena, de flesta deltar antingen i debutens förmak och 
får högsta recensionspoäng eller deltar inte i förmaket och får 
inte heller högsta recensionspoäng.110  

Tabell 2 visade på deltagandet i förmaket bland de som 
har blivit recenserade. Tabell 3 visar hur recensionerna för-
delar sig på de som har deltagit i förmaket. Här syns ett lik-
nande mönster som i föregående tabell. Men då det totalt sett 
är relativt få som har blivit nominerade till eller vunnit ett 
litterärt pris i förmaket får denna aktivitet stort utslag i sta-
tistiken för recensioner. Publicering innan debuten och att bli 
recenserad skiljer sig från slumpen, de flesta debutanterna har 
antingen inte publicerat sig innan debuten och inte blivit re-
censerade eller har publicerat sig innan debuten och blivit re-
censerade i dessa tidningar.111  

Att gå på skrivarlinje tycks i statistisk bemärkelse vara 
kopplat till att bli recenserad i de mest prestigefyllda tidning-
arna.112 Lite hårdraget kan man säga att författaren har 33 
procents chans att bli recenserad om den publicerar sig innan 
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debuten. Författaren har också 34 procents chans att bli re-
censerad om den går på skrivarlinje och sedan debuterar. 
Däremot är det få av de debutanter som blir recenserade som 
har blivit nominerade till eller vunnit litterära priser eller som 
har gått via litterär agent. Distinkta karriärvägar avtecknas 
från att ha tidigare publiceringar, att gå på skrivarlinje eller 
både och innan debuten och att bli recenserad. Denna kar-
riärhistorik är också värdefull ur marknadsföringssynpunkt 
och lyfts ofta fram på debutbokens baksidestext och i annan 
reklam för boken. 
 

 Recensioner i prestige-
fyllda tidningar 

Inte recensioner i pre-
stigefyllda tidningar 

Tidskrift, litterär ka-
lender eller bådadera 

33 % 67 % 

Skrivarlinje 34 % 66 % 
Litterärt pris 30 % 70 % 
Litterär agent 0 % 100 % 

 
Tabell 3. Andel av debutanter med deltagande i förmaket vars debutböcker har blivit eller 
inte blivit recenserade i de mest prestigefyllda tidningarna. 

Som visats har de debuter som recenserats i de mest prestige-
fyllda tidningarna framförallt skrivits av debutanter som har 
gått en skrivarlinje eller blivit publicerade i en tidskrift eller 
litterär kalender innan debuten. Andra faktorer i författares 
litterära karriärer kan också associeras till att få höga recens-
ionspoäng. Att bli utgiven av ett större debututgivande förlag 
är även kopplat till att debutboken blir recenserad av dessa 
tidningar. Det gäller både för om debutanten hamnar på ett 
förlag som har gett ut över tio titlar113 eller över trettio tit-
lar.114 

Vissa debutböcker blir recenserade eftersom de antas 
vara av tillräckligt hög kvalitet. De stora och etablerade för-
lagens förlagsmärke signalerar för recensenter att boken har 
genomgått en kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (se Jans-
sen, 1997, s. 266). En bok positioneras inom en hierarki för 
litteratur baserat på vilket förlag som ger ut boken (Verdaas-
donk, 1983). Beslutet att recensera eller inte recensera en bok 
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beror på om boken rankas högt eller lågt inom denna hierarki 
(Verdaasdonk, 1983). Om en bok recenseras eller inte beror 
också på hur författarens tidigare böcker har tagits emot 
(Janssen, 1997). Om inte författaren har debuterat med nå-
gon annan typ av bok har detta ingen inverkan på de eventu-
ella recensioner som författaren får. Men omfattningen och 
variationen av andra litterära aktiviteter än bokskrivandet och 
samröre med centrala litterära institutioner påverkar positivt 
på hur många recensioner som en författare får (Janssen, 
1997). 

Det finns alltså samband mellan att delta i debutens för-
mak och att bli recenserad. Dessa författare kan i förmaket 
ha varit aktiva i de centrala institutionerna inom den litterära 
världen, vilket öppnar upp för en synlighet, intresse och kon-
takter med recensenterna. Deltagandet i förmaket kan också 
indikera en kvalitetsprövning, där grindvakter tidigare har be-
dömt att kvaliteten av det författaren har producerat är till-
räcklig för publicering i tidskrift eller kalender eller delta-
gande i skrivarlinje. På så sätt kan det tidigare deltagandet 
fungera som en indikator för att personen, för att uttrycka sig 
med fältets egna begrepp, är ”lovande”. Vissa debutböcker 
kan också ge en känsla av nödvändighet eller aktualitet som 
gör den recensionsberättigad, vilket kan ha att göra med flera 
faktorer, bland annat vem författaren är eller det tema som 
tas upp i boken. 

7.2 DEBUTANTPRISER 

Jerry Määttä (2010, s. 236) menar att litterära priser kan ge 
pengar, prestige och publicitet. Denna tredelade uppdelning 
är hämtad från James F. English (2005) arbete om litterära 
priser. Utöver Pierre Bourdieus kärnbegrepp ekonomiskt ka-
pital och kulturellt kapital menar English (2005) att litterära 
priser ger journalistiskt kapital. Något förenklat motsvarar 
dessa tre kapitalformer pengar, prestige och publicitet. Dessa 
kapitalformer kan sedan komma att växlas mellan varandra. 
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För att ta ett något förenklat exempel, att bli nominerad till 
eller vinna ett litterärt pris kan i första hand leda till prestige 
och pengar men kan också leda till publicitet eftersom exem-
pelvis journalister skriver om prisvinnaren. Dessa skriverier 
kan i sin tur leda till ytterligare prestige. Likaså kan den me-
dialt uppmärksammade händelse som priset innebär leda till 
att en författare tjänar pengar, exempelvis genom erbjuden 
om att delta i arvoderade evenemang. Ett litterärt pris kan 
därför kopplas till samtliga kapitalformer och där kapitalfor-
merna samspelar med varandra.  

Två debutantpriser har haft en framträdande plats under 
den studerade perioden. Dessa priser är Borås Tidnings de-
butantpris och Katapultpriset.115 I Määttäs (2010, s. 256-257) 
undersökning om litterära priser är Borås Tidnings debutant-
pris, med prissumman 100 000 kronor, det pris som har haft 
det fjärde största mediala genomslaget bland de stora litterära 
priserna. Priset delas ut av Borås Tidning och Högskolan i 
Borås. Trots den relativt tilltagna prissumman omtalas priset 
av dem i fältet framförallt som ett pris som genererar prestige 
för förlag och författare. Med bourdieuansk terminologi fun-
gerar priset som ett tillkännagivande och erkännande genom 
att bok och författare blivit utvald och bedömd av en kon-
sekrerande instans, vilket i detta fall juryn utgör, och där bok, 
författare och förlag blir betraktade som litterärt värdefulla 
(Bourdieu, 1993). Denna typ av konsekrering skapar prestige. 
Samma resonemang gäller för Katapultpriset, som är ett de-
butantpris som delas ut av Sveriges Författarförbund. För 
Katapultpriset är prissumman 50 000 kronor och priset ham-
nar på en sjätte plats i medialt genomslag bland de litterära 
priser Määttä (2010, s. 256-257) studerar. 

Att debutantpriserna är prestigefulla bekräftas av förfat-
tare och förlag. En författare, som har vunnit ett debutant-
pris, uttrycker sig på följande sätt om prisets roll som en form 
av verktyg för att uppleva ett erkännande och därigenom pre-
stige. 

Henrik: Vad betydde [det där debutantpriset] för dig? 
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Författare: Det är verkligen ett erkännande.  

Henrik: Ett erkännande av vad då? 

Författare: Att det är en bra bok helt enkelt. Att den har fått 
jättefina recensioner. Det är också ett erkännande, att man 
ändå kan… Man börjar väl ändå tvivla lite då och då. Men sen 
är det också pengar som [...] man behöver för att kunna för 
att verka som författare. [...] Det gör så att man kan skriva. 
Sen har jag inte råd att sluta med mitt brödjobb för den sa-
kens skull. Men jag är nöjd att [jag inte behöver jobba med 
mitt brödjobb lika mycket som förut ...] 

Henrik: Kände du att det var prestigefyllt att få [det här de-
butantpriset]? 

Författare: Ja. Det är ju det. Det går det nog inte att tycka så 
många olika saker [om]. 

Henrik: Varför tror du att det blir så prestigefyllt att vinna 
[priset]? 

Författare: [Det priset] jag fick är ju ändå. Ja. Det är många 
som är medvetna om att det finns och håller koll på nomine-
ringarna och vem som får det och så. Det kan väl kanske få 
läsare av alla sorter att haja till, att komma på vad det är. (In-
tervju 54, författare) 

För denna debutant innebar debutantpriset att själva penga-
vinsten kunde avsättas i skrivtid, alltså i nya litterära verk. 
Men det som betonas var framförallt prestigen som kom med 
att tilldelas priset. Priset gav även möjlighet för boken att sy-
nas på grund av den publicitet författaren och boken fick i 
samband med utmärkelsen. En initial osäkerhet kring debut-
bokens värde skingras också eftersom bokens ambition och 
ambition erkänns i en högre instans med makt att tillkännage 
boken värde. Boken fick en identitet som litterärt värdefull. 
Erkännandet innebar också ett erkännande inför andra inom 
den litterära världen. För denna författare handlar det om att 
bli synlig, erkänd och uppskattad. 
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En förläggare på ett förlag som ger ut ”litterära” böcker 
beskriver debutantprisernas roll på följande sätt: 

Henrik: Såhär i början, vad förväntade du dig skulle hända 
med böckerna när de väl hade publicerats?  

Förläggare: Vi har ju aldrig några krav eller förväntningar på 
försäljning på våra debutanter. Vi hoppas ju på recensioner 
och att [...] det pratas om boken. Det brukar ofta vara ett par 
debutanter som sticker ut mer än de andra under ett år. Jag 
hoppas på nomineringar, priser, framförallt Borås Tidning[s 
debutantpris] och Katapultpriset i dom här fallen. 

Henrik: Vad betyder de där priserna? 

Förläggare: Det betyder ganska mycket statusmässigt. Dom 
bidrar inte särskilt, eller inte alls till merförsäljning. Det är 
som sagt inte det vi har i åtanke när vi har den här verksam-
heten. (Intervju 40, förläggare) 

Till skillnad från författaren märker inte förlaget av några 
ekonomiska effekter av nomineringar till och vinster av dessa 
priser. Snarare är det viktiga själva prestigen som priserna 
alstrar för boken, författaren och förlaget. Noterbart är att 
varken förläggaren eller författaren tar upp den mediala 
aspekten av priset. Det mediala genomslaget är i detta sam-
manhang att förstå som en informationsspridning i den litte-
rära världen som kan omvandlas till kunskap och rykten om 
författare, förlag och debutböcker som skapare av litterärt 
värdefulla produkter. Det mediala genomslaget tycks vara en 
förutsättning för att priset ska vara prestigefyllt. 

Nedan analyseras fördelningen av de två debutantpri-
serna utifrån referensperioden 2001 till 2012. Under denna 
period nominerades 60 debutanter till Borås Tidnings debu-
tantpris,116 varav 39 av dessa var aktiva i debutens förmak, 
och 12 vann priset,117 av vilka åtta av dessa var aktiva i debu-
tens förmak. Katapultpriset har vunnits av 14 debutanter.118 
Sex av dessa har varit aktiva i förmaket innan de debuterade. 
Resultaten tyder återigen på att det finns ett samband mellan 
deltagande i förmaket och ett framgångsrikt mottagande. 
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Detta positiva samband119 mellan förmaket och debutantpri-
set pekar på en distinkt karriärväg120 för författarna. 

Kännetecknande för de som blir nominerade och vinner 
debutantpriser är höga recensionspoäng, vilket diskuteras i 
det avslutande kapitlet. Men det går redan nu att konstatera 
att tio av vinnarna av Katapultpriset och tio av vinnarna av 
Borås Tidnings debutantpris121 har fått högsta recensionspo-
äng. Lika många författare som har vunnit Borås Tidnings 
debutantpris som Katapultpriset har gått på en av de tidigare 
nämnda skrivarlinjerna, vilket är 6 författare per pris. Bland 
de som vunnit Katapultpriset har två av dessa författare in-
nan bokdebuten publicerat sig i en tidskrift och för Borås 
Tidnings debutantpris har sex av dessa debutanter publicerat 
sig i en tidskrift innan debuten.122 Av de som har gått på skri-
varlinje och publicerat sig i tidskrift eller kalender så har fyra 
av dessa vunnit Borås Tidnings debutantpris och tre vunnit 
Katapultpriset. Om man dessutom lägger till villkoret att för-
fattarna också ska ha fått högsta recensionspoäng, så handlar 
det om fem debutanter och sex stycken debutantpriser. 
Dessa fem debutanter har därmed haft en stor närvaro i de-
butens förmak och har fått ett ytterst framgångsrikt motta-
gande.123 

Albert Bonniers Förlags debutböcker har vunnit flest de-
butantpriser (8) men följs tätt av Norstedts (7) debutböcker. 
Några av de mindre förlagen, Weyler förlag, Mo-
dernista/OEI Editör124 och Lejd, har lyckats publicera fler 
debutböcker som nomineras till eller vinner debutantpriser i 
förhållande till sin totala debututgivning. Därför är det inte 
heller förvånande att det finns ett positivt statistiskt signifi-
kant samband mellan att bli utgiven på ett förlag som gett ut 
över tio titlar under den studerade perioden och att bli nomi-
nerad till eller vinna debutantpriser.125 Det finns även ett nå-
got svagare statistiskt signifikant positivt samband mellan att 
bli utgiven av ett förlag som gett ut över trettio titlar och att 
bli nominerad till eller vinna debutantpriser.126 
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Diagram 31. Antal debutantprisvinnare och nomineringar per förlag 2001–2012. 

Om man även tittar på nomineringar till Borås Tidnings de-
butantpris, under de studerade åren, är det Albert Bonniers 
Förlag, Wahlström & Widstrand och Modernista som har fått 
allra flest nomineringar. Förekomsten av dessa förlag ska 
också ställas i relation till den sammantagna debututgiv-
ningen och att årligen bara en vinnare koras för Borås Tid-
nings debutantpris. Här kan man ännu en gång tala om en 
hagelgevärsprincip. De tidigare nämnda förlagen får genom 
sin stora utgivning många chanser att lyckas få sina debut-
böcker nominerade. Därför är det svårt för förlag med 
mindre debututgivning att på samma sätt ackumulera debu-
tantprisnomineringar och belöningar.127 
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Återigen visas en koncentration kring ett fåtal förlag som 
får se ett framgångsrikt mottagande för sina debutböcker. En 
möjlig förklaring till koncentrationen kan vara att den este-
tiska bedömningsprocessen vid jurybedömningen överens-
stämmer med den som görs på dessa förlag. De har inlemmat 
samma typ av smak och bedömningsgrunder (jfr. Bourdieu, 
2000, s. 245-246). En annan förklaring är att förlagens histo-
ria med nominerade och prisade titlar gör dem till förlag vars 
böcker mer eller mindre automatiskt har potential att bli no-
minerade och prisade igen. Förlagens utgivning skapar dess-
utom större synlighet än för andra förlag och detta kan på-
verka möjligheterna för boken att bli nominerad och prisad. 
Vissa förlag och dess förlagsmärke har därför en viss nimbus 
hos de som nominerar författare och böcker till debutantpri-
serna som gör att dessa böcker lättare blir nominerade. 

Tidigare har det konstaterats att det finns ett samband 
mellan att delta i förmaket och att bli nominerad till eller 
vinna debutantpriser. Av de som nominerades till eller vann 
debutantpriser har över hälften gått på skrivarlinje. Dessu-
tom har 22 debutanter gått på skrivarlinje och fått sin bok 
recenserad i de prestigefyllda tidningarna samt blivit nomine-
rad till eller vunnit ett debutantpris. Detta förhållande beror 
antagligen på att det finns en viss överlappning mellan att bli 
recenserad och att bli nominerad till eller vinna debutantpri-
ser. Få av författarna som blivit nominerade till eller vunnit 
debutantpriser har fått ett litterärt pris eller blivit upptagen av 
en litterär agentur innan debuten.  



7. DEBUTENS MOTTAGANDE | 145 

   

 
 Tidskrift, litte-

rär kalender 
eller bådadera 

Skrivarlinje Litterärt pris Litterär agent 

Nominerad el-
ler vinst av de-
butantpriser 

38 % 57 % 2 % 0 % 

Inte nomine-
rad eller vinst 
av debutant-
priser 

32 % 43 % 98 % 100 % 

 
Tabell 4. Andel av debutanternas debutböcker som har eller inte har blivit nominerade till 
eller vunnit debutantpriser och deras deltagande i förmaket. 

I det som följer vänds perspektivet till deltagandet i förmaket 
till att studera de som deltar i förmaket och dess förhållande 
till att nomineras till eller vinna debutantpriser.  

I tabell 5 visas att de författare som nominerats till eller 
har vunnit debutantpriser utgör ungefär en fjärdedel av de 
som publicerar sig innan debuten. Denna koppling är en di-
stinkt karriärväg.128 Att delta i en skrivarlinje och sedan bli 
nominerad till och vinna litterära priser är också en distinkt 
karriärväg bland de som deltar i debutens förmak.129 Därmed 
finns ett positivt statistiskt samband mellan att publicera 
sig130 eller att delta i skrivarlinje131 innan debuten och att bli 
nominerad till eller vinna debutantpriser. Men det förefaller 
inte finnas distinkta karriärvägar för de som först blir nomi-
nerade till eller vinner litterära priser i förmaket eller för dem 
som passerar via en litterär agentur innan den skönlitterära 
debuten. 
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 Nominerad eller vinst  

av debutantpriser 
 

Inte nominerad eller 
vinst av debutantpri-
ser 

Tidskrift, litterär 
kalender eller bå-
dadera 

24 % 76 % 

Skrivarlinje 25 % 75 % 
Litterärt pris 10 % 90 % 
Litterär agent 0 % 100 % 

 
Tabell 5. Andel av debutanter som deltagit i förmaket och vars debutböcker har eller inte 
har vunnit eller blivit nominerade till debutantpriser. 

Att både recensioner och debutantpriser är kopplade till för-
maket och till varandra indikerar en specifik karriärväg från 
förmaket till dessa former av mottaganden. Denna koppling 
kommer att diskuteras som litterär prestige i det avslutande 
kapitlet. 

7.3 FÖRSÄLJNINGSTOPPLISTOR 

I denna sektion analyseras mottagandet av den skönlitterära 
debuten utifrån placeringar på försäljningstopplistor. De 
topplistor som används är Svensk Bokhandels månatliga topp-
listor för inbundna böcker för perioden mars 2001 till okto-
ber 2014.132 Precis som i tidigare avsnitt, om debutböckernas 
mottagande, studeras perioden 2001 till 2012 och fokus ham-
nar återigen på det mest framgångsrika mottagandet, i detta 
fall framgången hos konsumenterna. En placering på en för-
säljningstopplista blir, precis som recensioner i ”fina tid-
ningar” och nomineringar till och vinster av debutantpriser, 
ett verktyg för att bedöma verkets och dess skapares relativa 
framgång, vilket också har frambringat status i den litterära 
offentligheten. 

Det är viktigt att särskilja försäljningstopplistan som mått 
på faktiskt försäljning och som verktyg för att bedöma om 
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ett verk och dess skapare har nått framgång. Vid publice-
ringen av de första topplistorna i Svensk Bokhandel kommen-
terade den dåvarande chefredaktören Lasse Winkler riskerna 
med försäljningstopplistor: ”Men alla som berörs av en [för-
säljningstopplista] bör känna till åtminstone tre fallgropar – 
den kan manipuleras, den visar inte en exakt försäljning och 
den konserverar köpmönstren” (Winkler, 2001). Till grund 
för ett sådant resonemang kan man tänka sig att det skulle 
finnas en ideal försäljningstopplista. Denna ideala topplista 
skulle spegla en exakt försäljning, utan att någon aktör inom 
branschen manipulerar den.133 Den skulle inte heller påverka 
människors val av produkter, som i detta fall är böcker. Men 
oavsett om det som skapas är en ideal topplista eller inte blir 
topplistorna användbara verktyg för konsumenter och 
branschfolk för att göra bedömningar av författare, förlag 
och böcker.  

Försäljningstopplistorna är särskilt viktiga för branschen 
under den studerade perioden, eftersom det, med undantag 
för informationsspridning inom förlagssamarbeten och för-
lagskoncerner, inte fanns information tillgänglig för förlagen 
om konkurrerande förlags faktiska bokförsäljning. Försälj-
ningstopplisteplaceringar finns tillgängliga för samtliga förlag 
och andra aktörer som är intresserade av dem. Så länge de 
inblandade parterna som läser topplistorna litar på dem kan 
de bli användbara för att bedöma författares, böckers och 
förlags relativa kommersiella framgång.134 En förläggare ut-
trycker det på följande sätt: ”det är ett viktigt mätverktyg [för 
att se vad som fungerar], ’hur många böcker har [förlaget] på 
Svensk Bokhandels topplistor?’” (Intervju 19, förläggare). Oav-
sett om topplistorna stämmer eller inte med den faktiska för-
säljningen ger de en vägledning och indikator för den status 
och position som böcker har som försäljningsframgångar.135 
Därför intas i denna sektion perspektivet att försäljnings-
topplistor offentliggör vilka böcker som genom sin position 
på en försäljningstopplista får en status som en populär bok 
som nått försäljningsframgång.  
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Ytterligare ett värde som försäljningstopplistorna har, för 
både producenter och konsumenter av litteratur, är att de bi-
drar till reduktion av komplexitet. Författaren Bodil Malms-
ten (2008, fet stil borttagen) resonerar i ett nummer av tid-
skriften Ett lysande namn kring konsekvenserna av denna re-
duktion av komplexitet: ”Jag hatar topplistorna för att de hå-
nar det jag tror på - det unika värdet i det enstaka.” På för-
säljningstopplistor reduceras böcker till en siffra och en rela-
tiv position. Denna reduktion blir ett sätt att kommunicera 
information om böcker och dess skapare till branschen och 
andra intresserade aktörer. 

Ett tänkbart problem med försäljningstopplistorna är att 
de, och dess sammanställning, betonar de titlar som har höga 
relativa placeringar under en längre tid. Titlarnas placering 
beror på de andra titlarnas försäljning. Därmed missas de tit-
lar som skjuter upp som raketer, och säljer mycket under kor-
tare tid, och som därefter snabbt faller ur topplistan. Andra 
böcker ligger under radarn för topplistorna eftersom de säljer 
i mindre antal men under en lång tid, exempelvis vissa reli-
giösa skrifter. De böcker som här studeras är därför de som 
per definition är bästsäljare: de böcker som säljer väl under 
en längre tid (se Escarpit, 1966, s. 166). 

Baserat på detta resonemang har en skala skapats som 
kombinerar de stor- och långsäljande debutböckerna i en di-
mension. Skalan har skapats genom en konstruktion av ett 
poänggivningssystem. En titel på plats 20 får ett poäng och 
en titel på plats ett får 20 poäng. De som inte hamnar på listan 
får helt enkelt noll poäng. Detta poänggivande aggregeras 
månad för månad till en försäljningspoäng.136 

Nedan studeras de debutböcker som var bästsäljare eller, 
med andra ord, framgångsrika på försäljningstopplistorna. 
Totalt har 40 debutböcker placerat sig på topplistorna. Bland 
dem var elva av dess författare aktiva i förmaket innan debu-
ten. De författare som nådde försäljningstopplistorna hade 
därmed ett lägre deltagande i förmaket än de som har recen-
serats av de ”fina tidningarna”, vilket var ungefär hälften till 
antalet. Bland de som hamnar på försäljningstopplistan är det 
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ett lägre deltagande i förmaket än för de som blivit nomine-
rande till eller vunnit debutantpriser. Det föreligger inte hel-
ler något statistiskt samband mellan deltagande i förmaket 
och att hamna på försäljningstopplistan137 och det är inte hel-
ler en distinkt karriärväg.138 

Tabell 6 visar de 20 debutböcker som har fått de högsta 
topplistepoängen under den studerade tidsperioden. Jonas 
Jonassons bok Hundraåringen som klev ut genom ett fönster och för-
svann ligger, med marginal om 55 poäng, på en förstaplats. 
Anmärkningsvärt är att Jan Wallentins bok Strindbergs stjärna 
ligger på en femte plats i tabellen. På tidningars kultursidor 
har boken diskuterats som en lansering av en bästsäljare re-
dan innan den släpptes (se även Berglund, 2014, s. 78).139 
Översättningsrättigheter till boken såldes till flera länder. Det 
har hävdats att denna bok utgör ett exempel på hur förlag 
inriktat sig på att spekulera i böcker. Denna typ av spekulat-
ion diskuterar Thompson (2012) just som ett förlags jakt på 
presumtiva bästsäljare. Boken har i efterhand presenterats 
som att den inte levde upp till de högt ställda förväntningarna 
och rentav inte blev den förväntade bästsäljaren. Bokens 
höga topplistepoäng visar dock att boken faktiskt blev en ob-
jektiv framgång på försäljningstopplistorna. Detta betyder 
dock inte att det var en subjektivt upplevd framgång hos alla 
aktörer inom den litterära världen. Bedömningen av vad som 
kan betraktas som en subjektiv framgång eller ett subjektivt 
misslyckande för boken beror således på de förväntningar 
som finns på boken, exempelvis rörande tänkta objektiva 
framgångar som bokens försäljning. 

Man kan tro att debutantpriser ger en viss kraft till för-
säljningen och därmed kan kopplas till eventuella försälj-
ningstopplisteplaceringar. Denna kraft betvivlas dock av en 
del förläggare. Som redan har framgått menar en förläggare 
att ”[debutantpriserna] betyder ganska mycket statusmässigt. 
De bidrar inte särskilt, eller inte alls till merförsäljning.” (In-
tervju 40, förläggare). Inte heller behöver det föreligga något 
samband mellan försäljningen av boken och erhållandet av 
ett debutantpris, men att en bok har vunnit ett debutantpris 
kan användas i marknadsföringen. Därför görs åtminstone 
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försök att skapa merförsäljning med hjälp av information om 
de priser boken har nominerats till eller vunnit.  

Av debutanterna som är topplacerade i tabell 6 har tre av 
dessa vunnit debutantpriser. Sofia Rapp Johansson vann Ka-
tapultpriset med Silverfisken. Tomas Bannerhed vann med 
Korparna Borås Tidnings debutantpris och precis som Su-
sanna Alakoskis debutbok Svinalängorna vann den även Au-
gustpriset. Att dessa två sistnämnda böcker har vunnit Au-
gustpriset har antagligen underlättat försäljningen av dessa 
böcker. Augustpriset är ett mer välkänt och uppmärksammat 
pris än debutantpriserna och är dessutom designat för att öka 
försäljningen. Utöver dessa debutantprisvinnare, som också 
hamnat på försäljningstopplistan, har även Johan Klings de-
butbok Människor helt utan betydelse vunnit Borås Tidnings de-
butantpris och hamnat på försäljningstopplistorna. Samman-
taget är det därför ganska få böcker som enbart har nomine-
rats till eller vunnit debutantpriser och som också har hamnat 
på försäljningstopplistorna.  

En författare på topplistan i tabell 6 har publicerat sig in-
nan bokdebuten och fem har gått på skrivarlinje. Utöver So-
fia Rapp Johanssons debutbok finns det inga diktsamlingar i 
tabell 6. Åtta av debutböckerna i tabellen har fått högsta re-
censionspoäng. Detta skulle kunna indikera en koppling mel-
lan att bli recenserad av de fina tidningarna och att få fram-
gångar på topplistorna. I det avslutande kapitlet visas dock 
att detta eventuella samband inte är statistiskt signifikant.  
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Placering Författare Debutbokens 
namn 

Förlag År Toppliste-
poäng 
 

1 Jonas  
Jonasson 

Hundraåringen som 
klev ut genom fönst-
ret och försvann 

Piratförlaget 2009 164 

2 Helena 
Henschen 

I skuggan av ett 
brott 

Brombergs 
Bokförlag 

2004 109 

3 Fredrik Back-
man 

En man som heter 
Ove 

Forum 2012 108 

4 Michael 
Hjorth & 
Hans  
Rosenfeldt 

Det fördolda Norstedts 2010 82 

5 Jan  
Wallentin 

Strindbergs stjärna Albert Bonni-
ers Förlag 

2010 79 

6 Johan  
Theorin 

Skumtimmen Wahlström & 
Widstrand 

2007 75 

7 Susanna 
Alakoski 

Svinalängorna Albert Bonni-
ers Förlag 

2006 55 

8 Jens Lapidus Snabba cash: hatet, 
drivet, jakten 

Wahlström & 
Widstrand 

2006 39 

9 Maria Sveland Bitterfittan Norstedts 2007 37 
10 Åsa Larsson Solstorm Albert Bonni-

ers Förlag 
2003 34 

11 Ronnie  
Sandahl 

Vi som aldrig sa 
hora 

Wahlström & 
Widstrand 

2007 28 

12 Sofia Rapp Jo-
hansson 

Silverfisken Albert Bonni-
ers Förlag 

2007 27 

13 Marjaneh 
Bakhtiari 

Kalla det vad fan 
du vill 

Ordfront 2005 27 

14 Tomas  
Bannerhed 

Korparna Weyler förlag 2011 23 

15 Viveca Sten I de lugnaste vatten Forum 2008 23 
16 Sofi  

Fahrman 
Elsas mode – Elsas 
värld 

Tivoli 
(Norstedts) 

2009 21 

17 Amanda 
Svensson 

Hey Dolly Norstedts 2008 21 

18 Sara  
Beischer 

Jag ska egentligen 
inte jobba här 

Ordfront 2012 19 

19 Mian  
Lodalen 

Smulklubbens 
skamlösa systrar 

Forum 2003 18 

20 Johan Kling Människor helt 
utan betydelse 

Norstedts 2009 16 

 
Tabell 6. Topp 20 av inbundna debutböcker med högst topplistepoäng 2001–2012. 
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När det gäller fördelningen av förlag med debutböcker som 
har fått topplistepoäng redogörs dessa för i tabell 7. I topp-
listepoäng räknat befinner sig Albert Bonniers Förlag på en 
första plats. På detta vis återfinns Albert Bonniers Förlag 
bland förlagen med flest recensioner i ”fina tidningar”, debu-
tantpriser och topplistepoäng. Denna förekomst kan delvis 
förklaras av deras stora debututgivning, som möjliggör att det 
teoretiskt sett finns fler chanser att lyckas med de böcker som 
publiceras. Förhållandet kan också förklaras av att Albert 
Bonniers Förlag betraktas som ett centralt förlag som upp-
märksammas särskilt av recensenter och bokhandel. 

Tabellen visar att Forums debututgivning har lyckats väl 
på försäljningstopplistorna. Däremot har förlaget relativt sett 
lyckats sämre när det kommer till att få debututgivningen no-
minerad till och vinna debutantpriser och att få recensioner i 
de ”fina tidningarna”. Noterbart är även Piratförlagets place-
ring som de lyckats åstadkomma med bara två bästsäljande 
debutböcker. Brombergs Bokförlag har med hjälp av en de-
butbok lyckats åstadkomma en hög placering.  

Ett svagt statistiskt positivt samband finns mellan att bli 
utgiven på ett förlag som har gett ut över tio debutböcker 
under perioden och att hamna på försäljningstopplistan140, 
sannolikheten att hamna på försäljningstopplistan om man 
blir utgiven på ett sådant förlag är 9 procent. Sannolikheten 
att hamna på försäljningstopplistan om man blir utgiven av 
ett förlag som har gett ut över trettio debutböcker under pe-
rioden är också 9 procent. Ett något svagare statistiskt sam-
band finns mellan att hamna på försäljningstopplistan och att 
bli utgiven av dessa förlag.141 För de som blir utgivna av för-
lag med över 30 utgivna debutböcker handlar det inte om en 
distinkt karriärväg,142 men för de som blir utgivna av ett för-
lag som har gett ut över 10 debutböcker är det en distinkt 
karriärväg.143  
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Placering Förlag Antal titlar 
på topplista 

Snittpoäng Samman-
lagd poäng 
 

1 Albert Bonni-
ers Förlag 

5 39,4 197 

2 Forum 8 22,75 182 
3 Norstedts 6 30,16 181 
4 Wahlström & 

Widstrand 
7 25,28 177 

5 Piratförlaget 2 86 172 
6 Brombergs 

Bokförlag 
1 109 109 

7 Ordfront 2 23 46 
8 Weyler förlag 1 23 23 
9 Natur &  

Kultur 
2 6,5 13 

10 Debutant-för-
laget 

1 9 9 

11 Damm 1 6 6 
12 Lind & Co 1 3 3 
13 Alfabeta 1 2 2 

 
Tabell 7. Fördelning per förlag för samtliga topplisteplaceringar för inbundna debutböcker 
2001–2012. 

Precis som förlagen som fick ett framgångsrikt mottagande, 
i termer av recensioner och debutantpriser för sina debut-
böcker, domineras listan av ett fåtal förlag. Dessa förlag är 
Albert Bonniers Förlag och Norstedts, samt Forum och 
Wahlström & Widstrand. Piratförlaget och Brombergs Bok-
förlag har haft de största framgångarna på försäljningstopp-
listorna, men med färre titlar än de andra förlagen. De mindre 
förlagen har haft svårare att få in böcker på försäljningstopp-
listan.  

Framgångarna på försäljningstopplistorna skulle därför 
kunna förklaras av vilket förlag som ger ut boken. Vissa för-
lag har upparbetade relationer med återförsäljare och bok-
handelsföretag, som centralt köper in böcker, vilket möjlig-
gör att böckerna säljs i butiker. Större förlag kan också ha 
större möjlighet att marknadsföra sina böcker och på så sätt 
försöka nå ut till fler konsumenter. De kan placera författaren 
och boken i sammanhang där den får exponering för många 
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konsumenter, exempelvis att författaren får besöka TV-pro-
gram och prata om sin bok. Förlagens verksamhet är emel-
lertid fortfarande villkorad av en grundläggande osäkerhet 
om hur en bok kommer att tas emot av konsumenter (Hirsch, 
1972). Allt skapar frågor om hur en försäljningsframgång 
kommer till och i hur stor utsträckning en sådan framgång 
kan organiseras på förhand, exempelvis vad olika typer av 
marknadsföring betyder för försäljningen. 

Som tidigare nämnts har några av författarna på försälj-
ningstopplistan deltagit i skrivarlinjer och även publicerat sig 
innan debuten. Procentsiffrorna för dessa aktiviteter i förma-
ket är däremot lägre än för de som blir recenserade eller blir 
nominerade till eller vinner debutantpriser. Dock är procent-
satserna högre för de som hamnar på försäljningstopplistan, 
och som i förmaket har vunnit eller blivit nominerad till lit-
terära priser eller har haft litterär agent, än för de som blivit 
recenserade eller blivit nominerade till eller vunnit debutant-
priser. 
 

 Tidskrift, litte-
rär kalender  
eller bådadera 
 

Skrivar-
linje 

Litterärt 
pris 

Litterär 
agent 

Hamnat på för-
säljningstopplista 

14 % 21 % 5 % 5 % 

Inte hamnat på 
försäljningstopp-
lista  

86 % 79 % 95 % 95 % 

 
Tabell 8. Andel av debutanternas debutböcker som har eller inte har hamnat på försälj-
ningstopplistan och debutanternas deltagande i förmaket. 

Var femte debutant som vunnit ett litterärt pris i förmaket får 
se sin debutbok på försäljningstopplistan. Två författare som 
fått se sin debutbok på försäljningstopplistan är Rolf Börjlind 
och Cilla Börjlind med boken Springfloden. De utgör en fjär-
dedel av debutanterna som har gått via litterär agentur till de-
buten. 
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 Hamnat på försälj-
ningstopplista 

Inte hamnat på  
Försäljningstopplista 
 

Tidskrift, litterär kalen-
der eller bådadera 

6 % 94 % 

Skrivarlinje 6 % 94 % 
Litterärt pris 20 % 80 % 
Litterär agent 25 % 75 % 

 
Tabell 9. Andel av debutanter som deltagit i förmaket och vars debutböcker har eller inte 
har hamnat på försäljningstopplistan. 

Den starka koppling som fanns mellan debutens förmak och 
att få framgångar i termer av recensioner eller debutantpriser 
återfinns inte för de debutanter som får se sin debutbok på 
försäljningstopplistan. Frånvaron av samband kan antagligen 
förklaras av den grundläggande strukturen av att det finns 
författare och böcker som är orienterade mot ett högt litterärt 
kapital eller prestige och författare och böcker som är orien-
terade mot kommersiell framgång. Dessa författare tycks inte 
delta i debutens förmak i samma utsträckning som förfat-
tarna till böckerna som blir recenserade av de mest prestige-
fyllda tidningarna och blir nominerade till eller vinner priser 
eller bådadera. Detta resultat visar på den uppdelning som 
finns, mellan småsäljande litteratur och bästsäljare, och det 
faktum att det trots allt är svårt att nå både litterär och popu-
lär framgång. 

7.4 ÖVERSÄTTNINGAR 

Översättningar publiceras ofta först en tid efter att debutbo-
ken har getts ut på sitt originalspråk. Eftersläpningen sker ef-
tersom att både försäljningen av översättningsrättigheterna 
och själva översättningen måste genomföras. På så sätt är 
översättningar inte en del av det mottagande som kommer 
direkt vid publiceringen av debutboken. Mottagandet påver-
kar dock bilden av statusen för debutboken, författaren och 
förlaget. I den litterära världen används uppgifterna om över-
sättningar för att bedöma böckers framgång. 
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I det som följer studeras debutböckerna utifrån före-
komsten av översättningar till engelska och översättningar till 
andra språk än engelska. Att fokus är på engelska beror på 
språkets centrala position i översättningssammanhang. Johan 
Heilbron (1999) hävdar nämligen att olika språk kan ordnas 
efter en skala från centralt till perifert. De kan därmed hierar-
kiskt ordnas i förhållande till varandra och där engelska har 
den mest framträdande platsen (Heilbron, 1999, 433-434). 
Pascale Casanova (2010) påstår i sin tur att dessa hierarkier, 
som snarare ska förstås som dominansförhållanden, kan 
kopplas till ett internationellt översättningsfält.144 

Det globala översättningsfältets hierarkier är också avgö-
rande för hur mycket som översätts inom olika kulturer. Ju 
mer centralt ett språk är, desto lägre är andelen översättningar 
till det centrala språket. De mest centrala språken tenderar att 
ha den lägsta andelen översättningar i sin totala bokprodukt-
ion. I Storbritannien och USA är mindre än 5 procent av den 
totala bokproduktionen översättningar. Detta förhållande 
har inte ändrats sedan 1945 (Lindqvist, 2012, s. 225; se även 
Heilbron, 1999, s. 438-439). 

Utgångspunkten för denna text är att det är engelska som 
målspråk som ger högst prestige för svenska författare när 
det gäller att bli översatt. 145  Främst översätts böcker ur-
sprungligen skrivna på engelska till svenska, från ett domine-
rande språk (engelska) till ett dominerat (svenska). Vägen 
från ett dominerat språk till ett annat dominerat språk sker 
ofta via att den översatts till ett dominerande språk (se Casa-
nova, 2010; Heilbron, 1999, s. 436). I teorin innebär det att 
när en bok på svenska exempelvis översätts till tjeckiska görs 
det inte oförmedlat mellan språken utan först när verket har 
blivit översatt till engelska.  

En litterär agent beskriver denna process med utgångs-
punkt från hur översättningsrättigheter säljs på en internat-
ionell bokmässa. 

Henrik: Så den där boken hade en buzz [på Frankfurtmässan] 
då?  
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Litterär agent: Mm. 

Henrik: Kommer du ihåg hur det startade? 

Litterär agent: [...] Det kan ha varit något med att vi sålde den 
till ett amerikanskt förlag ganska snabbt och då hakar många 
andra på när de vet att det kommer att finnas en engelsk över-
sättning. Det underlättar väldigt mycket för mindre [språk]. 
(Intervju 41, litterär agent) 

Den litterära agenten bekräftar hur centralt det engelska språ-
ket är i litterära liksom att översättningar till andra språk än 
engelska ofta hänger på att det finns en engelsk översättning. 
Den engelska översättningens roll ligger i den prestige det in-
nebär att boken har valts ut för översättning till språket. Där-
för uppstår det ett större intresse för en bok när väl översätt-
ningsrättigheterna till engelska har sålts. Följaktligen kan man 
anta att en bok blir översatt till fler språk om den blir översatt 
till engelska, än om den skulle bli direkt översatt till ett språk 
som inte dominerar över ursprungsspråket. 

Olika språk kan dominera eller domineras i förhållande 
till andra språk (Casanova, 2010). Lindqvist (2012, s. 226) 
summerar Casanovas (2010) teoretiska modell över olika ty-
per av översättningar på följande vis. 
 

Konsekrationsöversättning Ackumulationsöversättning 
A) Dominerad  dominerande C) Dominerande  dominerad 
B) Dominerande  dominerande D) Dominerad  dominerad* 
D * Dominerad  dominerande  dominerad 

 
Tabell 10. Fyra olika typer av översättningar. 

Då det genom litteraturens institutioner anses vara fint att bli 
översatt från ett dominerat språk till ett dominerande språk, 
innebär en sådan översättning att boken konsekreras.146 En 
översättning från svenska till engelska är ett exempel på en 
sådan översättning. Detsamma gäller översättningar mellan 
två dominerande språk. Däremot sker det inga positionsför-
ändringar för ursprungsboken när den översätts från ett do-
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minerande språk till ett språk som domineras. Samma sak gäl-
ler de titlar som går från ett dominerat språk till ett annat do-
minerat språk. Dessa ses inte som lika värdefulla som de mel-
lan två dominerande språk eller översättningen från ett do-
minerat språk till ett dominerande språk. 

I denna undersökning är det 86 debutböcker (16 %) som 
har blivit översatta. Av dessa är det 17 debutböcker (3 %) 
som följer mönster A, att de har översatts från ett dominerat 
språk (svenska) till ett dominerande (engelska). Dessa åtnju-
ter i teorin prestige genom denna konsekrationsöversättning. 
Tabell 11 presenterar vilka debutböcker som följer mönster 
A. Noterbart är att flera av böckerna antingen har toppoäng 
från recensioner eller har haft placeringar på försäljnings-
topplistan för inbundna böcker. Ett antal debutböcker har 
varken höga recensionspoäng eller några topplistepoäng. Att 
de trots det har översatts kan förklaras av att de varit försälj-
ningsframgångar i pocketformatet. Detta mönster gäller ex-
empelvis för Camilla Läckberg vars debutbok Isprinsessan inte 
har en enda topplistepoäng för inbundna böcker, men där 
pocketversionen av boken hade en stadig närvaro på pocket-
topplistan. Läckberg hade även anslutit sig till den litterära 
agenturen Nordin Agency efter att hon debuterat på Warne 
förlag. Då bytte även debutboken förlag till Forum. Detta 
förlagsbyte och anslutning till en litterär agentur gav troligen 
debutboken ytterligare kraft att nå ut till konsumenter och 
möjliggjorde antagligen också översättningar av boken. 

De flesta av författarna bakom de 17 debutböckerna var 
under perioden representerade av litterära agenturer. Flertalet 
av dessa författare hamnade på en litterär agentur först efter 
att de debuterat. Att vara representerad av en litterär agentur 
öppnar upp för att rättigheter säljs till utlandet. Den översatta 
litteraturen, som många gånger är genrelitteratur och som 
kan klassificeras som kriminallitteratur, är ofta en viktig del i 
detta utflöde av litteratur (se Berglund, 2012, 2014). En när-
mare granskning visar att flera titlar har klassificerats som kri-
minalromaner: Springfloden, Geim, Det fördolda, mord.net, Skum-
timmen, Snabba cash: hatet, drivet, jakten, Odjuret, Den du inte ser, 
Solstorm, Isprinsessan och Camera.147 



7. DEBUTENS MOTTAGANDE | 159 

   

 
Författare Debutbokens namn 

 
Förlag År 

Fredrik Backman En man som heter Ove Forum 2012 
Cilla Börjlind & 
Rolf Börjlind 

Springfloden Norstedts 2012 

Tomas Bannerhed Korparna Weyler förlag 2011 
Anders de la Motte Geim Alfabeta 2010 
Michael Hjorth & 
Hans Rosenfeldt 

Det fördolda Norstedts 2010 

Therese Bohman Den drunknade Norstedts 2010 
Jonas Jonasson Hundraåringen som klev 

ut genom fönstret och för-
svann 

Piratförlaget 2009 

Dan Buthler & 
Dag Öhrlund 

mord.net B. Wahlströms förlag 2007 

Maria Sveland Bitterfittan Norstedts 2007 
Johan Theorin Skumtimmen Wahlström & 

Widstrand 
2007 

Jens Lapidus Snabba cash: hatet, dri-
vet, jakten 

Wahlström & 
Widstrand 

2006 

John Ajvide Lin-
dqvist 

Låt den rätte komma in Ordfront 2004 

Anders Roslund 
och Börge Hell-
ström 

Odjuret Piratförlaget 2004 

Mari Jungstedt Den du inte ser Albert Bonniers Förlag 2003 
Åsa Larsson Solstorm Albert Bonniers Förlag 2003 
Camilla Läckberg Isprinsessan Warne förlag 2003 
Eva-Marie  
Liffner 

Camera Natur & Kultur 2001 

 
Tabell 11. Debutböcker översatta från svenska till engelska 2001–2012. 

De debutböcker som har översatts från ett dominerat språk 
(svenska) till ett annat dominerat språk (och därmed inte eng-
elska) följer mönster D och är 69 till antalet.148 Av dessa 
böcker är det bara Alexandra Coelho Ahndorils debutroman 
Stjärneborg från 2003, utgiven av Albert Bonniers Förlag, som 
har fått högsta recensionspoäng. När det gäller placeringar på 
försäljningstopplistorna har endast Karin Brunk Holmqvists 
debutroman Potensgivarna från 2004, utgiven av Kabusa 
Böcker, blivit översatt enligt mönster D. Resultatet tyder på 
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att placeringar på försäljningstopplistor är starkare associerat 
med de debutböcker som blev översatta till engelska än de 
som blev översatta till andra språk än engelska. 

Av dessa 69 debutanter har 21 gått på skrivarlinje. Sju av 
debutanterna har publicerat sig i en tidskrift, litterär kalender 
eller bådadera innan debuten. Bland dem som blivit översatta 
finns bara en debutantprisvinnare. År 2002 vann romanen 
Bortom stjärnan både Katapultpriset och Borås Tidnings debu-
tantpris. Den är skriven av Elisabet Nemert och publicerades 
av Forum. Som redogörs för i tabell 12 är det just Forum, 
men även Albert Bonniers Förlag, som har gett ut flest titlar 
som blivit översatta. Till skillnad från tidigare tabeller före-
kommer även Damm, Alfabeta och Kabusa Böcker i tabell 
12. 
 

Placering Förlag Antal titlar 
 

1 Albert Bonniers Förlag 10 
2 Forum 10 
3 Norstedts 7 
4 Wahlström & Widstrand 7 
5 Damm 5 
6 Alfabeta 4 
7 Ordfront 4 
8 Kabusa Böcker 3 
9 Natur & Kultur 3 
10 Piratförlaget 3 

 
Tabell 12. Förlag med fler än två titlar översatta till ett annat språk än engelska 2001–
2012. 

I tabellen förtecknas de förlag som fått fler än två debut-
böcker översatta. I jämförelse med den tidigare tabellen sker 
bara en förskjutning av placeringar i tabellen. Förskjutningen 
handlar om Kabusa Böcker som i det studerade materialet 
inte hade någon bok som översatts till engelska, men som 
förekommer i tabellen över förlag med fler än två titlar över-
satta till ett annat språk än engelska.  



7. DEBUTENS MOTTAGANDE | 161 

   

Som tidigare har uppgetts blev totalt 86 av 552 debut-
böcker (16 %) översatta till minst ett annat språk. Då ett antal 
av böckerna har fler än en författare har totalt 90 debutanter 
fått se sin debutbok översatt. För en debutbok skulle det där-
för kunna betraktas som en framgång om den överhuvudta-
get blir översatt. 

Ett starkt signifikant statistiskt samband föreligger mellan 
att debutboken är utgiven av ett förlag med över tio utgivna 
titlar under perioden och att den har blivit översatt149 och ett 
samband mellan att få sin debutbok utgiven av ett förlag med 
över trettio titlar under perioden och att få den översatt.150 
Detta förhållande är därmed en distinkt karriärväg både för 
de författare som hamnar på förlag med över tio debut-
böcker151 och för de som hamnar på förlag med över 30 de-
butböcker.152 Samma typ av samband förekommer dock inte 
för författare som blir utgivna av förlag med över tio debut-
böcker153 eller 30 debutböcker154 och där debutboken blir 
översatt till engelska. 
 

Placering Förlag Antal titlar 
 

1 Albert Bonniers Förlag 12 
2 Forum 11 
3 Norstedts 11 
4 Wahlström & Widstrand 9 
5 Damm 5 
6 Alfabeta 5 
7 Ordfront 5 
8 Piratförlaget 5 
9 Natur & Kultur 4 
10 Kabusa Böcker 3 

 
Tabell 13. Förlag med fler än två titlar översatta till engelska, till ett annat språk än 
engelska eller bådadera 2001–2012. 

En tredjedel av de debutanter som fick se sina debutböcker 
översatta, eller 26 av 90 debutanter, var aktiva i förmaket. Så-
ledes tycks både placeringar på försäljningstopplistor och 
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översättningar inte vara lika hårt bundna till aktiviteter i för-
maket såsom recensioner och debutantpriser. Inget signifi-
kant statistiskt samband finns mellan deltagande i förmaket 
och att bli översatt155 och inget statistiskt samband mellan att 
delta i förmaket och att bli översatt till engelska156. Frånvaron 
av samband blir också tydligt när det gäller förekomsten av 
deltagande i förmaket bland de som har blivit översatta, vilket 
redogörs för i tabell 14. Skillnaderna mellan att överhuvudta-
get bli översatt och att bli översatt till engelska förefaller inte 
vara särskilt stora. Till skillnad från föregående tabeller verkar 
den litterära agenturen ha en mer framträdande plats bland 
böckerna som blir översatta. Detta beror antagligen på att 
agenturer satsar på böcker med kommersiell potential, exem-
pelvis kriminallitteratur som ofta översätts för att de tillhör 
en internationellt kommersiellt gångbar genre av deckare 
skrivna i och om norden (se exempelvis Berglund, 2012). 
 

 Tidskrift, litte-
rär kalender el-
ler bådadera 

Skrivar-
linje 

Litterärt 
pris 

Litterär 
agent 

Översättningar 17 % 20 % 1 % 6 % 
Inga översätt-
ningar 

83 % 80 % 99 % 94 % 

Översättningar 
till engelska 

24 % 24 % 0 % 10 % 

Inga översätt-
ningar till eng-
elska 

74 % 76 % 100 % 90 % 

 
Tabell 14. Andel av debutanters debutböcker som har eller inte har blivit översatta (utom 
till engelska) eller som har blivit översatta till engelska och debutanternas deltagande i för-
maket. 

Även om det totala antalet författare, som har haft en litterär 
agent innan debuten och blivit översatta, är lågt är det dock 
relativt många av de som har haft litterär agent som faktiskt 
blir översatta. Hela 63 procent av debutanterna som var på 
en litterär agentur innan debuten blev översatta och 25 pro-
cent av de som var på litterär agentur blev dessutom översatta 
till engelska. Det betyder att fem av åtta debutanter med lit-
terär agent innan debuten blev översatta och att två av åtta 
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blev översatta till engelska. Detta resultat är inte så förvå-
nande med tanke på att litterära agenturers arbete handlar om 
att sälja rättigheter kopplade till boken både i Sverige och ut-
omlands. Medan deltagande i skrivarlinjer och publiceringar 
i tidskrifter och litterära kalendrar kan kopplas till recensioner 
och debutantpriser är det tydligare att de litterära agenturerna 
tätare kan kopplas till försäljningstopplisteplaceringar och i 
synnerhet översättningar. Det är fortfarande viktigt att ta 
hänsyn till att det är mycket få debutanter som har gått via 
litterär agentur och sedan debuterat. Men det föreligger ett 
samband mellan att ha litterär agent innan debuten och att få 
detta mottagande. En logistisk regressionsanalys påvisar ett 
svagt positivt samband mellan att ha litterär agent och att bli 
översatt till engelska157 och detta verkar även vara en distinkt 
karriärväg.158 Att bli översatt överhuvudtaget och att ha haft 
litterär agent påvisar också ett positivt samband159 och fram-
träder som en distinkt karriärväg.160 
 
 Översätt-

ningar 
Inga över-
sättningar 

Översättningar 
till  
engelska 

Inga översätt-
ningar till  
engelska 

Tidskrift,  
kalendrar 
eller  
bådadera 

15 % 85 % 5 % 95 % 

Skrivarlinje 13 % 87 % 4 % 96 % 
Litterärt pris 10 % 90 % 0 % 100 % 
Litterär agent 63 % 37 % 25 % 75 % 
 
Tabell 15. Andel av debutanter som har deltagit i förmaket vars debutböcker har blivit 
översatta (utom till engelska) eller översatta till engelska. 

En stor del av de litterära agenturernas arbete handlar, som 
tidigare nämnts, om att sälja översättningsrättigheter till för-
lag utanför Sverige. Medan det är svårt att hamna på en litte-
rär agentur innan debuten så uppstår nya möjligheter att 
hamna på en litterär agentur efter debuten. Att hamna på en 
litterär agentur är ofta nödvändigt för att överhuvudtaget 
kunna bli översatt. Utöver att som författare hamna på litte-
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rär agentur innan debuten och sedan i mottagandet bli över-
satt förekommer inga samband mellan deltagande i förmaket 
och att få se sin debutbok översatt. Överlappningar förekom-
mer dock mellan att få se sin debutbok hamna på försälj-
ningstopplistan och att få den översatt. Återigen syns en viss 
koncentration av vissa förlag, vilket kommer att diskuteras i 
den avslutande delen av boken. 

7.5 FILMATISERINGAR 

Att en debutbok filmatiseras är ytterst ovanligt. Bara 15 de-
butböcker filmatiserades (på svenska) under den studerade 
perioden. I regel sker filmatiseringen ett par år efter att de-
butboken har publicerats.161 På så sätt ingår inte filmatise-
ringen, precis som översättningar, i det direkta mottagandet 
efter att debutboken släppts. Dock är det möjligt att filmopt-
ioner säljs i samband med att debutböcker publiceras. 

De flesta av debutböckerna som har filmatiserats har an-
tingen haft höga recensionspoäng eller höga poäng från för-
säljningstopplistan. Undantagen är Petra Revenue med de-
butboken KaraokeKungen, John Ajvide Lindqvist med Låt den 
rätte komma in, Anders Roslund och Börge Hellström med 
Odjuret och Camilla Läckberg med Isprinsessan. Både Läck-
bergs roman och Revenues novellsamling har getts ut på för-
lag som bara har en debutbok publicerad under 1997 till 
2014. En del av förklaringen till att små förlag inte förekom-
mer oftare kan vara att ett förlag med en liten debututgivning 
har svårt att hävda sig och få ett märkbart mottagande. Innan 
en filmatisering sker krävs någon form av publikframgång, 
vilket mindre förlag ofta har svårt att lyckas med. 

Nästan alla debutböcker som har filmatiseras har dock 
haft försäljningstopplisteplaceringar med pocketversionen av 
debutböckerna. Detta resultat kan handla om en dubbelef-
fekt: en framgångsrik pocketförsäljning kan motivera en fil-
matisering och en filmatisering kan leda till en ökad försälj-
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ning av pocketutgåvan av debutboken. Revenues novellsam-
ling hamnade visserligen inte på försäljningstopplistorna, 
men författaren hade redan innan den skönlitterära debuten 
varit verksam som dramatiker och skrivit manus till filmer. 
Dessutom presenteras den 75 sidor långa titelnovellen som 
ett planerat filmmanus. Detta är ett exempel på att en filma-
tisering kan motiveras av att en bok skrivs för att filmatiseras 
och att författaren har erfarenhet från filmbranschen. En fil-
matisering skulle också kunna motiveras av att filmen likt de-
butboken skulle kunna få spridning utomlands. En bidra-
gande orsak till att många deckare filmatiserats är därför att 
de tillhör den internationellt gångbara genren Nordic noir. 
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Författare Titel Förlag År för  
publicering 

År för 
filmrelease 
 

Fredrik  
Backman 

En man som heter 
Ove 

Forum 2012 2015 

Eli Levén Du är rötterna som 
sover vid mina fötter 
och håller jorden på 
plats 

Norstedts 2010 2014 

Johan Kling Människor helt utan 
betydelse 

Norstedts 2009 2011 

Jonas  
Jonasson 

Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann 

Piratförlaget 2009 2013 

Viveca Sten I de lugnaste vatten Forum 2008 2010 
Jonas  
Karlsson 

Det andra målet Wahlström & 
Widstrand 

2007 2014 

Johan  
Theorin 

Skumtimmen Wahlström & 
Widstrand 

2007 2013 

Susanna 
Alakoski 

Svinalängorna Albert Bonniers 
Förlag 

2006 2010 

Jens Lapidus Snabba cash: hatet, 
drivet, jakten 

Wahlström & 
Widstrand 

2006 2010 

Petra  
Revenue 

KaraokeKungen Starfalk 2005 2009 

John Ajvide 
Lindqvist 

Låt den rätte komma 
in 

Ordfront 2004 2010 

Anders 
Roslund  
och Börge 
Hellström 

Odjuret Piratförlaget 2004 2012 

Åsa Larsson Solstorm Albert Bonniers 
Förlag 

2003 2007 

Jonas  
Hassen 
Khemiri 

Ett öga rött Norstedts 2003 2007 

Camilla  
Läckberg 

Isprinsessan Warne förlag 2003 2007 

 
Tabell 16. Debutböcker som har filmatiserats 2001–2012. 

I tabell 17 redovisas fördelningen av antalet filmatiseringar 
per förlag. Listan liknar tabellen för den sammantagna över-
sättningen av debutböcker per förlag. De översta fyra förla-
gen är även de förlag som har haft flest översatta titlar under 
den studerade perioden.  
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Placering Förlag Antal filmatiseringar 
 

1 Norstedts 3 
1 Wahlström & Widstrand 3 
3 Albert Bonniers Förlag 2 
3 Forum 2 
3 Piratförlaget 2 
6 Ordfront 1 
6 Starfalk 1 
6 Warne förlag 1 

 
Tabell 17. Debutböcker som har filmatiserats fördelat per förlag 2001–2012. 

Det förefaller inte finnas något samband mellan att få sin de-
butbok utgiven av ett förlag med över tio debutböcker162 el-
ler trettio debutböcker163 utgivna under perioden och att få 
sin debutbok filmatiserad.  

Sju av de sexton debutanter, som fick se sina debutböcker 
filmatiserade, har även varit aktiva i förmaket innan debuten. 
Att delta i förmaket och därefter få sin debutbok filmatiserad 
är dock inte en distinkt karriärväg.164 För debutanterna som 
får sina debutböcker filmatiserade är det bara tidigare publi-
ceringar och deltagande i skrivarlinje som förekommer som 
tidigare aktivitet i debutanternas litterära karriärer. 
 

 Tidskrift, litte-
rär kalender 
eller bådadera 

Skrivar-
linje 

Litterärt 
pris 

Litterär 
agent 

Filmatise-
ringar 

25 % 31 % 0 % 0 % 

Inga filmati-
seringar 

75 % 69 % 100 % 100 % 

 
Tabell 18. Andel av debutanters debutböcker som har eller inte har blivit filmatiserade och 
debutanternas deltagande i förmaket. 

Eftersom bara 16 debutanter fick sina debutböcker filmatise-
rade är det inte förvånande att se att endast fyra procent 
bland de som publicerade sig innan debuten eller gick på skri-
varlinje fick se sina debutböcker filmatiserade. Att publicera 
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sig innan debuten och att få sin debutbok filmatiserad är inte 
en distinkt karriärväg165 och liknande siffror gäller även för 
att passera via skrivarlinje innan debuten166. 

Utifrån tidigare diskussioner om den litterära agenturens 
roll för att sälja rättigheter borde de debutanter som blev 
upptagna av litterära agenturer innan debuten få se sina de-
butböcker filmatiserade. Dessa debutböcker filmatiserades 
dock inte under den period som har studerats. 

 
 Filmatiseringar Inga filmatiseringar 

 
Tidskrift, litterär kalender 
eller bådadera 

4 % 96 % 

Skrivarlinje 4 % 96 % 
Litterärt pris 0 % 100 % 
Litterär agent 0 % 100 % 

 
Tabell 19. Andel av debutanter som har deltagit i förmaket vars debutböcker har eller inte 
har blivit filmatiserade. 

Nu har recensioner, debutantpriser, översättningar, försälj-
ningstopplisteplaceringar och filmatiseringar redovisats, ana-
lyserats och diskuterats. I redogörelsen för dessa mottagan-
den har det redan indikerats att det finns samband mellan 
vissa mottaganden och att det finns distinkta karriärvägar 
som leder fram till olika mottaganden.



     

 

8. Slutdiskussion – karriärvägar 
fram till den skönlitterära debu-
ten och ett särskilt uppmärk-
sammat mottagande 

denna undersökning presenteras och analyseras de kar-
riärvägar som ledde fram till den skönlitterära debuten 
och den nationella litterära offentlighetens mest prestige-

fyllda positioner i termer av ett särskilt uppmärksammat mot-
tagande. Undersökningen begränsas till författare och böcker 
som marknadsförs som skönlitterära debuter genom en pub-
licering av ett debutantporträtt i branschtidskriften Svensk Bo-
khandel. Karriärvägar fram till debuten innefattar deltagande i 
debutens förmak: publiceringar i tidskrifter och litterära ka-
lendrar, deltagande i skrivarlinjer, nomineringar till och vins-
ter av litterära priser och författare som blir upptagna av lit-
terära agenturer innan debuten. Analysen visar att det var 
vanligare bland debutanterna att ha gått på skrivarlinje och 
att ha publicerat sig innan debuten än att bli nominerad till 
eller vinna ett litterärt pris eller att bli representerad av en 
litterär agentur. Debuten har också analyserats utifrån debu-
tanternas kön och ålder vid debut, typåldern för att göra de-
but är 32 år och debututgivningen är relativt jämnt könsför-
delad. Av de 152 debututgivande förlagen gav bara 30 förlag 
ut över 5 titlar och 15 förlag över 9 titlar.  

Vägarna fram till den litterära offentlighetens mest pre-
stigefyllda positioner har studerats genom recensioner, debu-
tantpriser, försäljningstopplisteplaceringar, översättningar 
och filmatiseringar. Dessa mottaganden har karaktäriserats 

I 



170| DEBUTANT! 

 

och analyserats i förhållande till de aktiviteter som författarna 
har haft i förmaket. Efter dessa partiella analyser är det nu 
möjligt att ge ett mer övergripande och fullödigt svar på 
forskningsfrågorna rörande vägarna fram till debuten och ett 
särskilt uppmärksammat mottagande. 

Att delta i debutens förmak och sedan få ett särskilt upp-
märksammat mottagande är en distinkt karriärväg.167 Mellan 
2001 och 2012 debuterade 568 författare och 37 procent av 
dem fick ett särskilt uppmärksammat mottagande. Av de 181 
författare som deltog i förmaket fick 48 procent ett särskilt 
uppmärksammat mottagande och 52 procent fick det inte. 
Bland de 387 debutanter som inte deltog i förmaket var det 
32 procent som fick ett särskilt uppmärksammat mottagande 
och 68 procent som inte fick det. Det tycks därför som om 
man har större chans att få ett särskilt uppmärksammat mot-
tagande om man deltar i förmaket än om man inte gör det. 
Av stor betydelse för mottagandet har även det förlag som 
författaren debuterar på. Det finns en koppling mellan att bli 
utgiven på de större förlagen och få ett särskilt uppmärksam-
mat mottagande.168 

Deltagandet i förmaket och att få ett särskilt uppmärk-
sammat mottagande kan kopplas till debutantprisnomine-
ringar och att få recensioner i de fem mest prestigefyllda tid-
ningarna. I mottagandet av debutboken har mer specifika 
karriärvägar blivit synliga. Dessa karriärvägar gäller framför-
allt för de som innan debuten går på en skrivarlinje, publice-
rar sig eller gör bådadera vilket innebär en högre sannolikhet 
att bli recenserad hos de mest prestigefyllda tidningarna. Li-
kaså leder dessa karriärvägar fram till att bli nominerad till 
eller vinna debutantpriser. Ett svagt samband finns även mel-
lan att ha litterär agent innan debuten och att få se sin debut-
bok översatt samt att få se den försäljningstopplisteplacerad. 
Överlag är dock deltagandet i förmaket och att få se sin de-
butbok översatt, filmatiserad eller att den hamnar på försälj-
ningstopplistan aningen svagare associerat än att delta i för-
maket och att få sin bok recenserad eller att den blir nomine-
rad eller vinner debutantpriser. 
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Debutböckernas mottagande uppvisar särskilda mönster. 
Ett mottagande som innebär (enligt undersökningens krite-
rier) att ha fått högsta recensionspoäng och mottagandet att 
bli nominerad till eller vinna av debutantpriser är kopplade 
till varandra.169 Försäljningstopplistor och översättningar170, 
försäljningstopplistor och filmatiseringar 171  och filmatise-
ringar och översättningar172 är kopplade till varandra. Det 
finns därför en polarisering i debutanters mottaganden, mel-
lan å ena sidan att få ett mottagande genom prestigefyllda re-
censioner och debutantpriser och å den andra sidan att bli 
översatt, försäljningstopplisteplacerad och filmatiserad.173  

Polariseringen handlar om den konventionella uppdel-
ningen i ”kulturellt” och ”kommersiellt”, ”litterära titlar” och 
”populärlitteratur” eller mellan ”litterär prestige” och ”popu-
lärlitterär prestige” (Verboord, 2003). Detta är också en di-
stinktion som återkommer i diskussioner om olika sorters lit-
terära kretslopp (Escarpit, 1970; Hertel, 2012; se även Bour-
dieu, 1993). Översatt till detta sammanhang handlar det om 
att litterära verk uppmärksammas genom recensioner i pre-
stigefyllda tidningar och genom debutantpriser. Populärlitte-
ratur uppmärksammas genom försäljningstopplistor, över-
sättningar och filmatiseringar. Över tid kan författaren i sin 
litterära karriär därmed utveckla ett rykte eller prestige (De 
Nooy, 2002, s. 147) genom dessa former av mottagande, där 
författaren inom den litterära världen kan få litterär prestige, 
populär prestige eller bådadera. 

Sambandet mellan försäljningstopplistor, översättningar 
och filmatiseringar ligger i att samtliga handlar om att debut-
verket får en vidare spridning. Försäljningstopplistan handlar 
om den faktiska spridningen av boken hos konsumenter, 
översättningar handlar om spridningen till andra språk och 
filmatiseringar handlar om övergången från bokmediet till 
filmmediet som möjliggör ytterligare spridning av debutbo-
kens innehåll. Försäljningstopplistor, översättningar och fil-
matiseringar handlar om spridning och där värdet av verket 
och dess skapare består i hur väl och var den har spridit sig. 
Recensioner och litterära priser handlar om att någon i den 
litterära världen aktivt försöker positionera verket och dess 
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skapare. Här handlar värdet inte om försäljningsintäkter utan 
om att bli utvald av centrala aktörer inom den litterära värl-
den. 

Detta resonemang sammanfaller med Bourdieus (1993) 
klassiska uppdelning mellan å ena sidan produktionen av lit-
teratur för kännare inom fältet, där rykte eller prestige föregår 
ekonomiska överväganden, och å andra sidan produktionen 
av litteratur för massorna, där intresset handlar om ekono-
miska överväganden och där prestigen i denna verksamhet är 
låg. Samtidigt ska det inte förringas att det fortfarande ses 
som prestigefyllt att hamna på en försäljningstopplista, att bli 
översatt och att få sin debutbok filmatiserad, men det handlar 
då om populär prestige. Litterär prestige och populär prestige 
är inte heller ömsesidigt uteslutande. Det går att få både litte-
rär och populär prestige. Bägge dessa former av prestige kan 
också förstås som kopplade till den uppmärksamhet som ver-
ken och deras skapare får inom den nationella litterära of-
fentligheten. 

Diagram 32 och 33 visar fördelningen av debutanter som 
uppnått litterär prestige, populär prestige samt litterär och 
populär prestige. Fokus riktas mot de debutanter som har fått 
ett synnerligen prestigefyllt mottagande. Resonemanget 
skulle kunna bli än mer detaljerat om man tog hänsyn till fler 
variabler och viktade de olika formerna av mottagande. I 
detta sammanhang ska operationaliseringen av prestige snar-
ast ses som grovhuggna indikatorer för prestige i den litterära 
världen.  

Diagram 32 visar att det är ovanligt bland författare som 
erhåller litterär prestige att också erhålla populär prestige. 
Detta mönster visar återigen att dessa former av prestige säl-
lan sammanfaller. Bland de författare som har förvärvat litte-
rär prestige, som omfattar antingen prestigefyllda recensioner 
eller nomineringar till eller vinster av debutantpriser, åter-
finns bland annat Susanne Axmacher, Nina Wähä, Jonas 
Brun, David Stenbeck (tidigare Uppgren) och Joar Tiberg. 
Några författare som har lyckats med att både bli prestigefyllt 
recenserad och bli nominerad till eller vinna debutantpriser 
är bland annat Susanna Lundin, Kristofer Ahlström, Naima 
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Chahboun och Hassan Loo Sattarvandi. Lite förenklat kan 
man säga att författarna har erhållit litterär prestige och be-
traktas som uppmärksammade litterära framgångar i den nat-
ionella litterära offentligheten. En mindre grupp författare 
har utöver litterär framgång fått ett populärt genomslag. Di-
agrammet visar på en hierarkisk prestigestruktur med en tyd-
lig topp, en struktur där de allra flesta av författarna inte er-
håller någon litterär prestige i mottagandet utifrån de indika-
torer som används i denna undersökning. Likväl skulle 
mindre snäva indikatorer fånga upp många fler debutanter. 
 

 
Diagram 32. Fördelning av litterär prestige samt litterär prestige och populär prestige.174 

Bland debutanterna som enbart har förvärvat populär pre-
stige återfinns personer som Sara Beischer, Anders de la 
Motte, Therése Söderlind och Varg Gyllander på den första 
nivån i diagram 33. Sofie Sarenbrant, Hans Rosenfeldt, Mi-
chael Hjorth och Marjaneh Bakhtiari har å sin sida lyckats få 
två olika former av populär framgång. Jonas Jonasson, Vi-
veca Sten, Jens Lapidus och Åsa Larsson har fått populär pre-
stige genom att hamna på försäljningstopplista, bli översatt 
och har dessutom fått sin debutbok filmatiserad. Återigen 
återfinner sig en pyramidstruktur i diagrammet, med ett fåtal 
debutanter med mycket populär prestige i toppen och där de 
flesta debutanterna inte får populär prestige eller framgång 
utifrån det sätt det mäts på i denna undersökning. Även i 
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detta diagram förekommer debutanter som fått både populär 
och litterär prestige. 
 

 
 
Diagram 33. Fördelning av populär prestige samt populär prestige och litterär prestige. 

Av diagram 32 och 33 framgår det att 358 debutanter varken 
har fått litterär eller populär prestige.175 Debutanter som inte 
fått litterär prestige men populär prestige är 73 till antalet och 
debutanter som inte har fått populär prestige men litterär pre-
stige är 103 till antalet. Dessa siffror visar att det är vanligare 
att få litterär prestige än populär prestige. Tillsammans är det 
176 debutanter som antingen bara har fått litterär prestige el-
ler bara fått populär prestige och 34 debutanter som har fått 
både och.176 Av de debutanter som fått både och återfinns 
bland annat Tomas Bannerhed, Therese Bohman, Jonas Has-
sen Khemiri och Susanna Alakoski. Forslid et al. (2015)  me-
nar att denna kategori av författare har blivit viktigare för för-
lagen och har blivit fler till antalet. Men ingen ökning av 
denna kategori går att skönja inom debututgivningen under 
den studerade perioden. Snarare är det en kategori som starkt 
fluktuerar från år till år. 

I den tidigare presentationen och analysen av debuternas 
mottagande har det framkommit att det i huvudsak är ett litet 
antal förlag som ger ut de böcker som får ett framgångsrikt 
mottagande. Det är därför bara ett fåtal förlag som genom 
sina debutanter och debutböcker åtnjuter litterär prestige, 
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populär prestige eller bådadera. För de förlag som ger ut de 
debutanter och debutböcker som förvärvar prestige i sitt 
mottagande så tillfaller denna prestige även det utgivande för-
laget. Prestige i den litterära världen handlar således om en 
ömsesidig växelverkan mellan bok, författare och förlag (se 
exempelvis De Nooy, 2002). Förlagen blir identifierade och 
positionerade genom sina författare och böcker, därmed på-
verkas bilden av förlaget beroende på den prestige som till-
faller dess författare och böcker och vice versa. Den litterära 
prestigen tillfaller framförallt debutanterna från Albert Bon-
niers Förlag. Detta förlag har tillsammans med de övriga för-
lagen i diagram 34 ackumulerat mest litterär prestige bland de 
debututgivande förlagen. 
 

 
 
Diagram 34. Antal debutanter med enbart litterär prestige per förlag (över 3 debutanter). 

Diagram 35 visar de förlag med debutanter och debutböcker 
som har erhållit populär prestige. Bland dessa förlag återkom-
mer Albert Bonniers Förlag, Norstedts och Wahlström & 
Widstrand. Här finns även förlag som inte förekommer i di-
agram 34, nämligen Forum, Piratförlaget, Alfabeta, Damm 
och Natur & Kultur. Detta resultat visar på att det trots allt 
är en skillnad mellan förlagen som erhåller antingen litterär 
prestige eller populär prestige. Detta mönster visas också i 
utgivningen hos förlagen Forum och Piratförlaget. Dessa för-
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lag har i synnerhet gett ut debutböcker som är så kallad gen-
relitteratur riktad mot en bred publik, vilket kan vara en för-
klaring till att de erhållit mycket populär prestige. Forums po-
sition i diagrammet visar också att de har en särställning vad 
gäller populär prestige bland förlagen. 
 

 
 
Diagram 35. Antal debutanter med enbart populär prestige per förlag (över 3 debutanter). 

De förlag som har gett ut de 34 debutanter som har fått både 
litterär och populär prestige presenteras i diagram 36. Här 
återfinns de tre största debututgivande förlagen Albert Bon-
niers Förlag, Norstedts och Wahlström & Widstrand. Att 
dessa förlag återfinns i diagrammet framstår inte som märk-
ligt, med tanke på att de även förekom i de två föregående 
diagrammen. 
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Diagram 36. Antal debutanter med litterär prestige och populär prestige per förlag (samtliga 
debutanter). 

Sex förlag har fått samtliga tre former av prestige: litterär pre-
stige, populär prestige och bådadera. Dessa förlag är Albert 
Bonniers Förlag, Forum, Natur & Kultur, Norstedts, Ord-
front och Wahlström & Widstrand. Tre förlag har fått två 
former av prestige (Alfabeta, Brombergs Bokförlag och Mo-
dernista) och 22 förlag har fått enbart en form av prestige. 
Resultatet kan jämföras med att tio förlag har haft böcker 
som har erhållit både litterär och populär prestige. Detta re-
sultat visar att det finns en överlappning mellan populär och 
litterär prestige hos förlagen. Liknande mönster har upp-
täckts av Bourdieu (2008), Franssen och Kuipers (2013, s. 55-
56) och Anheier et al. (1995) för förlagsbranschen i Frank-
rike, Nederländerna och Köln i Tyskland. 

Den litterära världens skiktning består av pyramidstruk-
turer inbäddade i ytterligare pyramidstrukturer. Många för-
fattare känner sig kallade till att försöka bli utgivna, men få 
blir utvalda. Det finns också ett toppskikt av förlag som do-
minerar debututgivningen, som får litterär prestige och po-
pulär prestige. Ett par författare får dessa typer av prestige 
och pyramidstrukturen återfinns därmed även hos förfat-
tarna. Det räcker inte bara med att bli utgiven på ett av topp-
förlagen för att få ett synnerligen prestigefyllt mottagande. 
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Förslagsvis gäller det även för författarna att de har haft sär-
skilda karriärvägar som bland annat innebär att de blir ut-
givna av tongivande förlag. 

Den litterära världen är hierarkiskt ordnad. Dessa värde-
hierarkier är föränderliga men formar samtidigt värdeord-
ningar som människor förhåller sig till och positionerar 
varandra utifrån. Värdeordningarna hjälper aktörerna i den 
litterära världen att bestämma vad någon och något är. Den 
litterära världen är en värld av överflöd av författare, böcker 
och förlag och som förutsätter jämförelser för att skapa me-
ning om författare, böcker och förlag. 

Denna text inleddes med att påstå att den skönlitterära 
debuten har en särskild ställning inom litteraturen. Denna 
särskilda ställning har fört fram en publiceringsnorm. Debut-
boken fungerar som en nödvändig inträdesbiljett för att verka 
i vissa litterära sammanhang. Därefter kan debutantens litte-
rära aktiviteter, var debutboken publicerades och dess mot-
tagande användas som ett visitkort i dessa litterära samman-
hang. Under den studerade perioden gjordes dock försök att 
etablera alternativ till denna publiceringsnorm. Inom Sveri-
ges Författarförbund grundades exempelvis 2013 nätverket 
Sveriges unga författare och översättare (SUFÖ). Nätverket 
hade vid sitt grundande bland annat som målsättning att 
verka för att höja statusen på den litterära verksamheten som 
sker utanför förlag och tryckta medier. En annan målsättning 
för nätverket var att arbeta för att förändra och utvidga före-
ställningar om vad författarrollen och ett författarskap inne-
bär och som överskrider de tidigare nämnda publiceringsfor-
merna (”Sveriges unga författare och översättare – nytt nät-
verk!”, 2013). 

Ett annat försök att destabilisera den skönlitterära debu-
ten var arrangemanget Antidebuten år 2012. I litterära evene-
mang och genom flera häften kritiseras föreställningen, och 
det informella kravet, om att för den som vill verka skönlit-
terärt så förväntas det att en skönlitterär debut har skett. Li-
kaså kritiserades formen för den skönlitterära debuten, där 
personen förväntas göra ett första offentligt framträdande (se 
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exempelvis Gerge, 2012). Inom Antidebuten framlades alter-
nativ till ett skrivande och publicering som inte utgår från en 
ensam författare, utan där även författare och utgivning kan 
baseras på ett kollektiv. Dessa deklarerande motståndsförsök 
signalerar genom sitt motstånd återigen den centrala ställning 
som den skönlitterära debuten har i den litterära världen. Det 
signalerar också de sätt som litterära grupperingar har använt 
sig av den skönlitterära debuten för att positionera sig själva, 
där det uttalade målet är att omförhandla hur litterär verk-
samhet värdesätts (jfr. Bourdieu, 1993, s. 106). Denna om-
förhandling blir ett sätt att träda in i det litterära samtalet där 
etablerade värdeordningar faktiskt kan destabiliseras (jfr. 
Bourdieu, 1993, s. 106). 

Debutantfenomenet är en resurs i den litterära världen: 
den både presenterar det nya och hänvisar till kontinuitet och 
tradition inom den litterära världen. Debuten blir en karriär-
punkt som följer med författaren och den blir en utgångs-
punkt som författaren blir bedömd i relation till. En kamp 
råder om när den skönlitterära debuten inträffar och det finns 
insatser och försök att både destabilisera och stabilisera de-
buten. Den form av debut som har studerats i denna text har 
varit en av de mer stabiliserade formerna. Men omförhand-
lingar av debuten tycks ske. I böckers epitext används andra 
debutantkategorier, som exempelvis deckardebut, romande-
but och poesidebut. Denna terminologi tyder på den kraft 
som debuten har som marknadsföringskategori. Att som för-
fattare tillkännages som debutant är en katapult in i den litte-
rära världen, men även medverkan i litterära evenemang och 
andra publikationer än debutboken tycks vara en del av 
denna rörelse mot den litterära världens centrum. 

Viktigt är dock att poängtera att publiceringsvägar och 
mottaganden som inte tar plats i den brett synliggjorda litte-
rära offentligheten kan skapas i förhållande till alternativa 
strukturer, aktiviteter och värdeordningar. Debutens förmak 
omfattar exempelvis många aktiviteter, strukturer och värde-
ordningar. De som har studerats i denna text är tidskrifter 
och litterära kalendrar, skrivarlinjer, litterära priser och litte-
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rära agenturer. Dessa delar av förmaket ger inte en heltäck-
ande bild av alla delar av förmaket som är av relevans för 
vägen mot en publicerad debutbok. Undersökningen öppnar 
för att utforska fler aktiviteter inom förmaket och studera 
förhållandet mellan de som deltar i och inte deltar i förmakets 
olika utrymmen och de fortsatta litterära karriärerna. Ett ex-
empel på vidare studier är att studera förekomsten av och den 
roll som litterära mentorer har för en skönlitterär debut.  

De litterära karriärerna kan både analyseras som olika ty-
per av karriärer och studeras som enskilda författares litterära 
karriärer i förhållande till övergripande mönster. Exempel på 
frågor som kan ställas är: Vilka mönster går att skönja när det 
gäller författarnas sociala bakgrund i förhållande till var de 
debuterar? Vilka av debutanterna hade en fortsatt litterär kar-
riär efter den skönlitterära debuten? Är det en fråga om ett 
kumulativt övertag (Merton, 1968, 1988) bland de som fort-
sätter, som att de författare som får ett framgångsrikt motta-
gande med sin debutbok fortsätter att nå framgång med ef-
terkommande utgivning? Kan samma typ av kumulativa 
övertag eller kumulativa underlägen skönjas bland förlag? I 
vilken utsträckning är debuten ett överskridande fenomen 
inom kulturen? Betyder det samma sak att debutera som re-
gissör med en långfilm som att debutera som författare med 
en bok? 

De resultat som har presenterats ger underlag för självre-
flektion bland de som är verksamma inom den litterära värl-
den eller vill bli det. Genom resultaten kan man få informat-
ion om sin egen verksamhet, i egenskap av att exempelvis 
vara författare, och de villkor som råder för denna verksam-
het och för deltagandet i den litterära offentligheten. Att pre-
sentera strukturer, värdeordningar, aktiviteter samt siffror på 
olika genomströmningar från förmak till mottagande är ris-
kabelt. För att ta ett exempel, ett resultat i denna studie visar 
att debuten vanligen görs vid 32 års ålder. En vetskap om den 
typiska åldern för debuten kan inge både ro och oro för för-
fattaren. Det kan upplevas problematiskt att vara i den åldern 
och inte ha debuterat, att vara yngre och se en lång resa fram-
för sig eller att vara äldre och uppleva att chanserna att bli 
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utgiven kan minska med ens stigande ålder. Ett glapp uppstår 
mellan vem man är och vill vara. Om personen har investerat 
mycket i sin strävan att bli utgiven men är ur fas med denna 
strävan kan personen hamna i vad som tidigare presenterades 
som floating (Bron, 2000): ett existentiellt tillstånd av rotlöshet 
och känsla av att vara utan riktning. En siffra kan därför, på 
samma sätt som det tidigare har argumenterats kring heurist-
iska bedömningsverktyg, fungera som ett praktiskt hjälpme-
del för att jämföra sin egen pågående litterära karriär med en 
ideal karriär. Denna form av inflytande från forskningen på 
praktisk verksamhet är kännetecknande för sociologin. Re-
sultaten kommer ur en social verklighet och där resultaten i 
sin tur kan användas och forma den sociala verklighet som 
den studerar. Läsaren bör därför betänka den individuella va-
riationsrikedom som diagram och tabeller avbildar och min-
nas att typvärden och medelvärden är statistiska utfall och 
inte några normer. 

Denna studie har gjorts med en utgångspunkt från en för-
ståelse av den skönlitterära debuten som ett särskilt fenomen 
inom litteraturen. Statistiska överblicksbilder av den skönlit-
terära debuten har presenterats. Några typiska och atypiska 
vägar fram till debuten har presenterats och analyserats. De-
butböckernas mottagande, eller frånvaro av sådan, har också 
undersökts. Dessutom har det genomförts kvantifieringar av 
debutanterna i förhållande till sådant som ålder, kön och för-
lag. Denna text visar därmed karriärvägarna som ledde fram 
till den skönlitterära debuten och den nationella litterära of-
fentlighetens mest prestigefyllda positioner i termer av ett 
särskilt uppmärksammat mottagande. Några debutanter når 
toppen av pyramiderna, men de flesta stannar vid pyramider-
nas fot. 





     

 

Appendix 

PLATS 

ör författare och förlag har den geografiska platsen 
stor betydelse för deras kulturella verksamhet. Enligt 
John B. Thompson (2012) är förlagscentrat i USA 

New York, i Storbritannien är det London. Anheier, Ger-
hards och Romo (1995, 869n4) menar att Tyskland inte har 
ett dominerande kulturellt center utan flera. I Nederländerna 
är det historiskt sett i Amsterdam som förlagen har varit pla-
cerade (se exempelvis Heebels, 2012). I Sverige är Stockholm 
en central plats för kulturutövning. En närmare titt på de 
svenska förlagen med debutantutgivning under perioden, ut-
ifrån deras senast kända adress, åskådliggör en stockholms-
dominans. 

Stockholmskoncentrationen blir som mest tydlig när ur-
valet av förlag begränsas till de som har gett ut fler än fem 
debutböcker under den studerade perioden. Om även villko-
ret att boken som getts ut ska vara förlagsfinansierad så bibe-
hålls stockholmskoncentrationen. 177  Den påtagliga skillna-
den blir dock att det inte finns några förlag norr om Heidrun 
förlag i Torsby.178 Litet förlag i stockholmsförorten Stock-
sund är det förlag som är närmast beläget Heidrun förlag.179 
Utöver det stora förlagsklustret kring Stockholm finns det 
förlagskluster i Göteborg och Skåne (framförallt Malmö och 
Lund). Koncentrationen av förlag kring dessa orter gäller i 
synnerhet för de förlag som hade förlagsfinansierad utgiv-
ning, medan egenutgivare tenderar att vara mer utspridda 
över landet. 

För förläggare kan det rentav vara viktigt att ha en adress 
inne i Stockholm, även om de sällan är på kontoret. Vid ett 

F 
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tillfälle träffade jag en förläggare på ett nystartat förlag för en 
intervju. Då de egentligen bara hade en postlåda på sin stock-
holmsadress var det lättare att träffas på ett kafé istället. För 
förlaget var det ändå viktigt att ha en adress i Stockholm, ef-
tersom det gav förläggaren intrycket av att förlaget kunde ses 
som legitimt av andra i branschen. 

En förläggare vars förlag befann sig utanför Stockholm 
under den studerade perioden uttryckte sig om situationen på 
följande sätt. 

Henrik: Men det här med att förlaget ligger utanför Stock-
holm, hur tänker du kring det, med tanke på att många förlag 
ligger i Stockholm? 

Förläggare: Ja. Jag har alltid tyckt att det var rätt skönt. För 
jag upplever, historiskt sett, att våra författare har fått bra 
mycket mer media. Det är ofta det man säger, att all media 
finns i Stockholm och sådär. Men historiskt sett så tycker jag 
att våra författare har fått bra recensioner, artiklar och media, 
på ett sätt som gör att sådant inte upplevts som ett bekym-
mer. Detta börjar ändras nu, det är mycket som ändras nu. 
[...] Men jag upplever att från att ha varit skönt och nästan lite 
spännande att det finns något allmänutgivande förlag utanför 
Stockholm, och som journalisterna har varit intresserade av, 
så blir det också lite tightare att komma in på vissa ställen och 
förlagen i Stockholm jobbar hårdare och hårdare med utrym-
met. Idag tänker jag på att det skulle vara bra att ha en större 
tass i Stockholm. Det säger nog något om situationen. Sen är 
det mycket man slipper genom att inte ingå i branschen sådär, 
alltså, som jag tycker har varit skönt. Det har förändrats, jag 
är inte lika övertygad längre att det bara är positivt, och att 
det inte bara är så. Det finns andra poänger med det. (Intervju 
56, förläggare) 

Förläggaren argumenterar för att en förutsättning för förla-
gets överlevnad utanför Stockholm är att förlaget fortsätter 
att uppmärksammas i media. Strategin för förlaget har hand-
lat om att skaffa sig en särpräglad identitet av att vara ett all-
mänutgivande förlag utanför Stockholm. Childress (2015) 
har visat hur förlag i periferin ofta behöver kämpa för att le-
gitimera sig nationellt för att kunna sälja och marknadsföra 
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litteratur till hela landet, samtidigt som de är beroende av till-
hörigheten till regionen för att etablera och upprätthålla en 
gruppidentitet. För detta förlag var tillhörigheten till regionen 
väsentlig, men än viktigare var att förlaget kunde ha rörelse-
utrymme och bedriva en verksamhet trots att det inte befann 
sig i Stockholm tillsammans med de andra allmänutgivande 
förlagen. Förläggaren och förlaget kunde genom sitt rykte 
och det förlagsmärke som byggts upp ändå hävda sig när det 
gällde att marknadsföra och sälja litteratur över hela landet. 
För många regionala förlag handlar det istället om att sälja 
böcker till regionen, det vill säga att delta i regionala litterära 
kretslopp med regionala tidningar, bokturnéer och litteratur-
festivaler. Detta gäller särskilt för de två förlagen, Söder-
ströms förlag och Schildts förlag i Helsingfors, som gav ut 
svenskspråkig skönlitteratur och som i slutet av den stude-
rade perioden dessutom gick samman. 

Av praktiska skäl är det svårt att få reda på var debutan-
terna bodde när de debuterade. Därför har den geografiska 
lokaliseringen för de som debuterade mellan 1997 och 2013 
studerats utifrån det år då denna undersökning påbörjades, 
det vill säga år 2013. Därefter har material om efterföljande 
debutanters bostadsort samlats in för år 2014. Material om 
bostadsort för de flesta av debutanterna har samlats in. 
Materialet används här som en indikator för var författare 
som är eller har varit skönlitterära debutanter befinner sig i 
Sverige under 2013 och 2014. 

Stockholm dominerar som bostadsort även bland förfat-
tarna. Hela 51 procent av alla författarna i undersökningen 
bodde i Storstockholm 2013 eller 2014. Detta resultat kan 
jämföras med att 23 procent av Sveriges befolkning bodde i 
Storstockholm under 2013 (Sveriges officiella statistik, 2013). 
Utöver Stockholm förekommer det flest författare i Göte-
borg och Skåne-området. Av personerna i undersökningen 
bor 24 procent i Stockholms innerstad och 13 procent av alla 
författare bor på Södermalm.180 Södermalm har beskrivits 
som en betydelsefull plats för kulturproduktion, exempelvis 
när det gäller modefotografer (Aspers, 2001). 181  Ett antal 
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kluster visar sig, dels kring Södermalm och dels i områden i 
Vasastan och på Östermalm. 

Denna tendens till att kulturella kluster skapas återfinns 
både bland författarna och förlagen. Författarna och förlagen 
tenderar också att finnas i varandras närhet. Belägg finns för 
att företag och medarbetare inom en bransch som befinner 
sig på samma plats har ett övertag mot andra företag som är 
mer geografiskt spridda. Företag och medarbetare på samma 
plats får kunskap genom en platsbunden informell kommu-
nikation som underlättas av att människor inom branschen 
rör sig inom en geografiskt bunden och gemensam arbets-
marknad (Malmberg & Power, 2006). För att vara en aktiv 
del av bokbranschen behöver man få information och skval-
ler. En gemensam plats underlättar att man blir en del av 
dessa informationskanaler. Därför finns det goda skäl till att 
befinna sig på samma plats som andra aktörer i branschen för 
att kunna ta del av den senaste informationen. 

Det finns också en dragningskraft till vissa områden ba-
serat på den identitet, rykte och status som området har, ex-
empelvis att författare och förlag kan lockas till vissa områ-
den i Stockholm för att det är en plats som associeras med 
kulturproduktion. Att vara en kulturutövare associeras där-
med med att bo och verka i vissa områden, vilket ger dem 
som verkar där en särpräglad identitet. Det har även talats om 
att en kreativ klass har växt fram och utvecklats inom sådana 
områden (Florida, 2002), vilket dock sker på bekostnad av 
andra samhällsgrupper (McRobbie, 2016, s. 45-50). Dessa re-
sultat skiljer sig dock från situationen i USA, där författare 
och förlag är utspridda över landet, samtidigt som en förhärs-
kande föreställning är att förlagsbranschen i synnerhet är för-
lagd till Manhattan i New York (Childress, 2015, s. 365). Man 
får samtidigt anta att de mest tongivande förlagen återfinns i 
New York och andra större städer i USA. 

En historisk undersökning av amerikanska författare har 
visat att de författare som har haft en lång litterär karriär sam-
manfaller med att bli utgiven av ett New York-baserat förlag, 
bo i New York och att bli recenserad av The New York Ti-
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mes (Ekelund & Börjesson, 2002). I föreliggande undersök-
ning var det totalt 531 av de 779 (68 %) studerade författarna 
som blev utgivna av ett förlag med sin besöksadress i Stock-
holms innerstad.182 Av de författare som bodde i Stockholms 
innerstad 2013 eller 2014 blev 170 av 201 (85 %) av dessa 
utgivna av ett förlag som hade sin besöksadress i Stockholms 
innerstad. Denna överlappning handlar inte om att förfat-
tarna går runt och knackar dörr på förlagen för att lämna in 
sina manuskript, utan det handlar antagligen om att dessa för-
fattare antingen redan bor där eller har orienterat sig mot 
Stockholm som ett kulturellt centrum och där de med rätta 
ekonomiska och kulturella resurser (jfr. Bourdieu, 2000) bo-
sätter sig i Stockholms innerstad. Dessa resurser besitter oft-
ast även förlagen, och det är även möjligt att dess medarbe-
tare bor i innerstaden och besitter likartade ekonomiska och 
kulturella resurser. På så sätt sammanfaller platsen för förla-
get och författarna. Huruvida dessa författare i högre ut-
sträckning än andra författare får en fortsatt litterär karriär 
återstår dock att studera. 
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DIAGRAM- OCH TABELLFÖRTECKNING 

Diagram 

Diagram 1. Utgivning av romaner, novellsamlingar och dikt-
samlingar 1997–2014. 

Diagram 2. Debutböcker per år (romaner, novellsamlingar 
och diktsamlingar) 1997–2014. 

Diagram 3. Debututgivning per år 1997–2014. 
Diagram 4. Utgivning av romaner och novellsamlingar eller 

diktsamlingar 1997–2014. 
Diagram 5. Barometerindikatorn 1997–2014. 
Diagram 6. Könsfördelningen i debututgivningen per år 

1997–2014. 
Diagram 7. Åldersfördelning i debututgivningen 1997–2014. 
Diagram 8. Debutböcker per år (förlagsfinansierad, egenfi-

nansierad och total utgivning) 1997–2014. 
Diagram 9. De 30 största debutboksutgivande förlagen med 

över 5 publicerade debutböcker 1997–2014. 
Diagram 10. Antal förlag som publicerade ett debutantpor-

trätt 1997–2014. 
Diagram 11. Förlagsfinansierad debututgivning för förlag 

med 30 eller fler publicerade debutböcker 1997–2014. 
Diagram 12. Debututgivning för förlag med över 10 publice-

rade debutböcker 1997–2014. 
Diagram 13. Publicering i tidskrift eller litterär kalender innan 

bokdebut 1997–2014. 
Diagram 14. Publicering i papperstidskrift innan bokdebut 
Diagram 15. Publicerad i nättidskrift innan bokdebut. 
Diagram 16. Publicering i litterär kalender innan bokdebut 

1997–2014. 
Diagram 17. Antal debutanter per förlag som publicerat sig i 

kalender innan debut 1997–2014.  
Diagram 18. Antal debutanter i per förlag som publicerat sig 

i tidskrift innan bokdebut 1997–2014. 
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Diagram 19. Antal som publicerat sig i tidskrift eller litterär 
kalender innan debuten på Albert Bonniers Förlag, 
Norstedts eller Wahlström & Widstrand 1997–2014. 

Diagram 20. Andel av debutanter som har publicerat sig i tid-
skrift eller kalender innan debuten 1997–2014. 

Diagram 21. Antal som publicerat sig i tidskrift eller litterär 
kalender innan debuten 1997–2014. 

Diagram 22. Fördelning av debutanter per skrivarlinje 1997–
2014. 

Diagram 23. Andel av debutanter i förlags debututgivning 
som deltagit på en eller flera längre utbildningar på skri-
varlinjer 1997–2014. 

Diagram 24. Andel av debutanter i förlags debututgivning 
som har deltagit i längre utbildning på en eller flera pre-
stigefulla skrivarlinjer 1997–2014. 

Diagram 25. Andel av debutanter som har gått på skrivarlinje 
innan debuten 1997–2014. 

Diagram 26. Andel av debutanter som har gått på prestige-
fylld skrivarlinje innan debuten 1997–2014. 

Diagram 27. Antal debutanter som har gått på skrivarlinje in-
nan debuten 1997–2014. 

Diagram 28. Andel av Albert Bonniers Förlags, Norstedts 
och Wahlström & Widstrands debututgivning som har 
gått på skrivarlinje 1997–2014. 

Diagram 29. Recensionspoäng för debutböcker 2001–2012. 
Diagram 30. Andel av debututgivning med högst recensions-

poäng per år 2001–2012. Antalet debutböcker med 
högsta recensionspoäng inom parentes. 

Diagram 31. Antal debutantprisvinnare och nomineringar 
per förlag 2001–2012. 

Diagram 32. Fördelning av litterär prestige samt litterär pre-
stige och populär prestige. 

Diagram 33. Fördelning av populär prestige samt populär 
prestige och litterär prestige. 

Diagram 34. Antal debutanter med enbart litterär prestige per 
förlag (över 3 debutanter). 

Diagram 35. Antal debutanter med enbart populär prestige 
per förlag (över 3 debutanter). 
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Diagram 36. Antal debutanter med litterär prestige och po-
pulär prestige per förlag (samtliga debutanter). 

Tabeller 

Tabell 1. Förlag med debutböcker som har fått högsta recens-
ionspoäng 2001–2012. 

Tabell 2. Andel av debutanternas debutböcker som blivit el-
ler inte blivit recenserade i prestigefyllda tidningar och 
debutanternas deltagande i förmaket. 

Tabell 3. Andel av debutanter med deltagande i förmaket vars 
debutböcker har blivit eller inte blivit recenserade i de 
mest prestigefyllda tidningarna. 

Tabell 4. Andel av debutanternas debutböcker som har eller 
inte har blivit nominerade till eller vunnit debutantpriser 
och deras deltagande i förmaket. 

Tabell 5. Andel av debutanter som deltagit i förmaket och 
vars debutböcker har eller inte har vunnit eller blivit no-
minerade till debutantpriser. 

Tabell 6. Topp 20 av inbundna debutböcker med högst topp-
listepoäng 2001–2012. 

Tabell 7. Fördelning per förlag för samtliga topplisteplace-
ringar för inbundna debutböcker 2001–2012. 

Tabell 8. Andel av debutanternas debutböcker som har eller 
inte har hamnat på försäljningstopplistan och debutan-
ternas deltagande i förmaket. 

Tabell 9. Andel av debutanter som deltagit i förmaket och 
vars debutböcker har eller inte har hamnat på försälj-
ningstopplistan. 

Tabell 10. Fyra olika typer av översättningar. 
Tabell 11. Debutböcker översatta från svenska till engelska 

2001–2012. 
Tabell 12. Förlag med fler än två titlar översatta till ett annat 

språk än engelska 2001–2012. 
Tabell 13. Förlag med fler än två titlar översatta till engelska, 

till ett annat språk än engelska eller bådadera 2001–2012. 
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Tabell 14. Andel av debutanters debutböcker som har eller 
inte har blivit översatta (utom till engelska) eller som har 
blivit översatta till engelska och debutanternas deltagande 
i förmaket. 

Tabell 15. Andel av debutanter som har deltagit i förmaket 
vars debutböcker har blivit översatta (utom till engelska) 
eller översatta till engelska. 

Tabell 16. Debutböcker som har filmatiserats 2001–2012. 
Tabell 17. Debutböcker som har filmatiserats fördelat per 

förlag 2001–2012. 
Tabell 18. Andel av debutanters debutböcker som har eller 

inte har blivit filmatiserade och debutanternas deltagande 
i förmaket. 

Tabell 19. Andel av debutanter som har deltagit i förmaket 
vars debutböcker har eller inte har blivit filmatiserade.





Noter 

1   Resonemanget om debutens koppling till förnyelse, tradition, marknadsfö-
ring och exklusivitet gäller naturligtvis även för att göra debut i andra sam-
manhang, exempelvis regissörer som långfilmsdebuterar eller musiker som 
släpper sitt debutalbum. 

2   Denna undersökning baseras på ett representativt urval av 1 043 vuxna re-
spondenter i Sverige (Cint, 2010). 

3   Dessutom varierar exklusiviteten och den tillhörande prestigen med vilket 
förlag personen blir utgiven på. Förlagen har olika statuspositioner. Om 
man följer Joel Podolnys (1993) arbete om statusstrukturer kan man anta 
att förlagens relativa statusposition beror på den kvalitet som signaleras från 
förlagets böcker och författare. 

4  Begreppet fält används här för att beteckna de aktörsdefinierade världar som 
kopplas samman med produktion och konsumtion av litteratur. Det handlar 
således inte om Pierre Bourdieus fältbegrepp. 

5  Det finns forskning som tar upp enskilda författarbanor ur litteratursocio-
logisk synvinkel. Erik Peurell (1998) skriver om Jan Fridegårds författarbana 
och Warnqvist (2007, s. 175-205) exemplifierar tre typer av författarbanor 
med hjälp av tre författare. I föreliggande text är inte fokus på enskilda för-
fattarbanor utan på kollektiv av författare och bredare mönster kopplade 
till de gemensamma författarbanor som identifieras. Inte heller följs för-
fattarbanor över flera böcker, utan det är vägen fram till utgivningen av de-
butboken som studeras. Det finns böcker som vänder sig till aspirerande 
författare med berättelser om aspirerande författares vägar till den skönlit-
terära debuten (se exempelvis Mackenzie Jones, 2018). Chris Mackenzie Jo-
nes (2018) diskuterar likheter och skillnader bland författarna i deras krea-
tiva skapandeprocess och händelser och val kopplade till hur de gav ut sin 
första bok. Medan Mackenzie Jones (2018) bok handlar om att inspirera 
och hjälpa aspirerande författare i sin väg mot debuten, handlar denna bok 
i huvudsak om att systematiskt undersöka vägen till debuten och ett särskilt 
uppmärksammat mottagande. 

13   Att debuten kan studeras som ett socialt fenomen och marknadsförings-
kategori blir tydligt i ett uttalande av Svante Weyler. Han var i början av den 
studerade perioden förlagschef och förläggare på Norstedts och startade 
därefter det egna förlaget Weyler förlag. Weyler säger: ”Debutant brukade 
vara någon som gav ut en skönlitterär bok på ansett förlag. Att vara debu-
tant i dag är ge ut en bok. Punkt. Det behöver inte ens vara för första 
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gången” (af Kleen, 2006). Håkan Bravinger (förläggare på Norstedts) säger, 
antagligen med en viss överdrift, i en intervju 2013 att ”nästan 50 % av dem 
som debuterar har […] en eller flera böcker utgivna sedan tidigare” (citerad 
i Forslid et al. 2015, s. 146) . Dessa uttalanden framstår som obegripliga om 
man inte utgår från debuten som ett socialt fenomen eller marknadsförings-
kategori. Debutens betydelse tycks därför ha skiftat över tid och en tydligare 
tonvikt har lagts på att marknadsföra författare som just debutanter. 

14  Ett alternativt sätt att studera den skönlitterära debuten är att inta ett mer 
performativt synsätt. Att bli debutant skulle då ses som en social företeelse 
som bara uppstår om personen försöker inta rollen som debutant och andra 
personer på centrala positioner i den (nationella) litterära offentligheten er-
känner personen i rollen. Exempelvis skulle då en publicering i Svensk Bok-
handel visa att personen erkänns som debutant av branschtidskriften och där 
man samtidigt kan anta att författaren själv måste se sig som debutant för 
att ett debutantporträtt ska komma till stånd. Med andra ord, författaren 
måste finna sig i att presenteras som debutant genom att hamna i den mark-
nadsföringskategorin i tidskriften. Ett sådant perspektiv skulle dock inte 
täcka upp alla de som finner sig i rollen som debutant och blir erkända som 
sådana i en nationell litterär offentlighet. I denna text tas ett annat perspek-
tiv, där fokus riktas mot att studera de författare och böcker som marknads-
förs som debuter i Svensk Bokhandel. 

15  Etiska riktlinjer och lagar för forskningsprocessen har efterföljts. Det över-
gripande forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av den regionala 
etikprövningsnämnden. I vissa fall har mindre justeringar i citat från inter-
vjuer gjorts för att dels öka läsbarheten, dels ge personen ökad anonymitet 
i förhållande till läsaren. Dessa justeringar har gjorts med försiktighet för att 
inte nämnvärt påverka materialets beskaffenhet. 

16  Ett fåtal böcker som har saknat klassifikation hos Nationalbibliografin har 
fått sin klassifikation i denna studie genom dess klassificering hos återför-
säljare. I enstaka fall har en sådan klassificering hos återförsäljare saknats 
och då har boken klassificerats utifrån information om bokens innehåll, ex-
empelvis baksidestext. Bland debutantporträtten finns böcker som klassifi-
ceras som kåserier, biografier och seriealbum. Dessa har uteslutits från när-
mare granskning i denna text. 

17 Förlag som har bytt namn, exempelvis Damm (tidigare Egmont Richter, N. 
V. Damm & Son), har i beräkningen slagits samman till ett förlag. Förlagens 
imprints har däremot räknats som ett förlag, exempelvis Kabusa Böckers
imprint Styxx Fantasy räknas som ett förlag.

18 Det är året då debutantporträttet publiceras som används för att indikera 
debutår. Totalt handlar det endast om 16 debutböcker där året för faktisk 
publicering och debutantporträtt inte överensstämmer. 

19 Studiet av översättningar är inte bara problematiskt på grund av eftersläp-
ning utan också att det kan dröja en viss tid efter debuten tills att en bok 
översätts. Dessutom kan äldre titlar ha översatts långt efter att debuten 
skedde, vilket kan ge en missvisande bild av det direkta mottagandet efter 
debuten. 
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20 Information om de personer som har debuterat på detta sätt har hämtats 
från offentliga register. Information om de förlag som studeras har hämtats 
från Svensk Bokhandels branschregister, företagsregister och förlagens aktiva 
eller arkiverade webbsidor. 

21 Se min avhandling (Fürst, 2017) för ytterligare diskussioner kring metod och 
material. Avhandlingen har dock ett annat fokus och tar upp andra aspekter 
och delar av materialet. 

22 Viktigt att notera är att presentationen av intervjuförfarandet och sättet att 
välja deltagare på är anpassat efter denna text (se även Fürst, 2017). 

23 En möjlig ytterligare framgångsfaktor skulle kunna vara att den tryckta de-
butboken släpps som e-bok eller ljudbok. Publicering av debutboken som 
e-bok eller ljudbok har inte lyfts fram som en framgångsfaktor under inter-
vjuerna. Det finns dock goda möjligheter för vidare studier på detta område.

24 De kalendrar som används är gruppantologierna som gavs ut av Gedins där 
perioden 1990 fram till dess upphörande 1997 används. Debutantologierna 
som gavs ut av Wahlström & Widstrand studeras för hela dess utgivnings-
period 2001-2007. Wahlström & Widstrands litterära kalender Halifax stu-
deras för åren 1990 till 1996 då den upphörde Utöver dessa ingår även no-
vellantologin Gåspennan som gavs ut av Brombergs Bokförlag som studeras 
för perioden 1990-1991 samt Blå blixt också utgiven av Brombergs Bokför-
lag som studeras för åren 2012-2014. De litterära kalendrarna diskuteras yt-
terligare i sektionen för kalendrar och tidskrifter. 

25 Två exempel på tidskrifter som saknas är de universitetsanknutna tidskrif-
terna Tydningen (Uppsala universitet) och Ordkonst (Lunds universitet). 

26 Då Rymden inte längre fanns tillgänglig på internet när denna studie gjordes 
tillgängliggjordes dess arkiverade innehåll av den tidigare chefredaktören 
David Stenbeck (tidigare Uppgren). Detta är jag tacksam för. 

27 Här används skrivarlinje som en term som omfattar längre skrivarutbild-
ningar som innefattar både inledande terminer och påbyggnadskurser, där 
utbildningen på nivån under påbyggnadskursen innefattar regelbundna träf-
far. Andra termer kan användas vid de studerade utbildningarna, såsom 
skrivarskola, författarskola och författarlinje. För att minska antalet termer 
i texten så används här skrivarlinje. 

28 Uppgifter om debutanternas deltagande i skrivarlinjer kommer från sam-
manställningar av deltagare (Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, 1981–
2013, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, 1994-2007, Litterär gestaltning 
1996–2013 och Sörängens folkhögskola 1997-2013), skrivarlinjeantologier 
(Fridhems folkhögskola/Albins folkhögskola 1990–2013) samt uppgifter 
på webbplatser och e-postkorrespondens om deltagare som debuterat (Ja-
kobsbergs folkhögskola 1990-2013, Lunds universitets författarskola 2002–
2013, Skrivarakademin 1992–2013, Skurups folkhögskola 1987–2013, 
Sundbybergs folkhögskola 1995–2013, Wiks folkhögskola 1994-2013). 
Materialet innefattar både inledande terminer på skrivarlinjerna och even-
tuella påbyggnadskurser. För att skriva fram skrivarlinjernas historia har 
kompletterande intervjuer genom fysiska träffar, över telefon och per e-post 
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gjorts med flera skrivarlärare. Det har i synnerhet varit intervjuer med skri-
varlärare som var med och grundade skrivarlinjerna. Dessa intervjuer är inte 
medräknade i de 80 intervjuer som har gjorts med bland annat författare, 
förläggare och litterära agenter. 

29 Litterära priser diskuteras både i relation till situationen innan debuten och 
efter debuten. Det urval av litterära priser som används för diskussion innan 
debuten är två priser som var årligt återkommande och har under perioden 
haft ett betydande medialt genomslag. Det urval av priser som förekommer 
efter debuten är priser som är specifika för debutböcker, det vill säga debu-
tantpriser. 

30 Ännu en viktig faktor för att betraktas som ett framgångsrikt mottagande är 
som tidigare påpekats huruvida recensioner är en förstadagsrecension eller 
inte. Ytterligare en faktor som kan vara viktig i bedömningen av mottagan-
det, när det gäller recensioner, är vem det är som har recenserat boken. Men 
för att veta vad detta betyder behöver en mer detaljerad studie av litteratur-
kritikers status genomföras. Man kan även anta att en kritikers status kan 
förändras över tid. Dessutom är själva innehållet i recensionerna viktigt för 
att studera mottagandet. En analys av innehållet i recensioner görs dock inte 
i denna studie. 

31 Av de publicerade topplistorna var 80 procent 20-i-topp, 12 procent 15-i-
topp och 8 procent 10-i-topp. 

32 Denna databas är inte heltäckande och viss eftersläpning förekommer (se 
även Svedjedal, 2012, s. 13). Detta förhållande motiverar också valet av att 
fokusera på perioden 2001 till 2012 när det gäller debutböckernas motta-
gande. Dessutom används inte det totala antalet översättningar, utan fokus 
ligger på om titeln blivit översatt och om den blivit översatt till engelska. 

33 Filmatiseringar av ytterligare debutböcker kan dock ha gjorts efter att denna 
undersökning avslutades. 

34 Viktigt att betona i detta sammanhang är att ordet författare inte används 
för att värdera personens identitet och plats i den litterära världen. Författ-
arbegreppet används enbart för att klassificera och skapa en lättförståelig 
terminologi inom ramen för denna text. För en diskussion om författarbe-
greppet, se exempelvis Petra Söderlund (2009). 

35 Dessa operationella definitioner av typer av utgivning har konstruerats ge-
nom härledningar från information om förlagen. Men definitionen är också 
empiriskt grundad på så sätt att distinktionen mellan vad som kallas “trad-
itionella förlag” (här kallat förlagsfinansierad) och “egenutgivare” förekom-
mer i fältet. Närmare analys av vad aktörerna menar med denna uppdelning 
tycks handla om vem som har finansierat utgivningen av en bok. I fältet 
förekommer även begrepp som ”hybridförlag”. Dessa förlag utmärker sig 
genom att förlagen kan refusera insända manuskript samtidigt som förfat-
tarna själva finansierar utgivningen av sina böcker. I denna text betraktas 
denna utgivning således som egenfinansierad utgivning. 

36 Detta gäller givetvis också när det är flera personer som leder ett förlag och 
när fler än en person av dessa har gett ut en bok på förlaget. 

37 För en översikt se Warnqvist (2007, s. 42-48), se även Berglund (2012). 
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38  De konventionella kategorierna har i huvudsak hämtats från Berglund 
(2012), Peurell (1998), Svedjedal (1982) och Warnqvist (2007). Gällande in-
dikatorer för litterär framgång och dess applicering har inspiration hämtats 
från Berglund (2012, s. 51-75), Jens Liljestrand (2009, s. 169-212) och Peu-
rell (1998, s. 194-221). De tar upp sådant som litterära priser, reception, 
försäljning, biblioteksutlåning, nyutgåvor, översättningar, filmatiseringar, 
användning av litteraturen i undervisning, förekomst i litterära översikts-
verk, litterär turism och så vidare. Val och överväganden om vad som ska 
inkluderas i denna studie kommer av tillgänglighet till material, att materialet 
kan samlas in på ett systematiskt och heltäckande sätt och tidsbegräns-
ningar. Dessutom studeras debututgivning som ligger nära i tiden, vilket gör 
att användning av litteraturen i undervisning, förekomst i litterära översikts-
verk och litterär turism inte blir aktuellt i och med att författarna och verket 
inte gått igenom sådana kanoniseringsprocesser ännu. Andra material har 
helt enkelt inte varit möjligt att samla in, såsom att försäljningssiffror varken 
har sammanställts systematiskt under perioden eller finns tillgängligt för 
forskning. 

39 Det förstnämnda sättet att använda sig av intervjumaterial diskuteras av Pa-
trik Aspers (2011, s. 234-240). Däremot förekommer inte detta sätt att kom-
binera kvaliteter och kvantiteter i datamaterial i John W. Creswells (2003, s. 
215-219) diskussion om sex kombinationstyper. Den avgörande skillnaden
ligger i att Creswell (2003) inte, till skillnad från Aspers (2011), har en men-
ingsorienterad ansats i sin diskussion. Aspers (2011) argumenterar för att
grunden för förståelse och därefter förklaring ligger i att vi först kan fånga
aktörernas konstruktioner av mening.

40 Denna siffra sammanfaller också med den procentandel som har deltagit i 
skrivarlinje och blivit nominerad till eller vunnit ett debutantpris. Den log-
istiska regressionsanalysen används i huvudsak för att skapa ytterligare stat-
istiska belägg för eventuella samband i materialet. 

41 Det finns flertalet publikationer som hanterar karriärbegreppet på liknande 
sätt, se Stephen R. Barley (1989) för en översikt. Detta karriärbegrepp kom-
mer ur William I. Thomas och Florian Znanieckis (1918) studier av polska 
immigranters livshistorier. Hughes (1958) breddade karriärbegreppets om-
fång genom sina studier. Karriärer var inte bara kopplade till organisationer 
(Hall, 1976; Wilensky, 1960) och yrken utan kunde göras i andra samman-
hang också. Detta innefattar sådant som att bli marijuanaanvändare (Becker, 
1953), mentalpatient (Goffman, 1961) och olika statuspassager man gör i 
livet (Ebaugh, 1989; Glaser & Strauss, 1971). Dessutom studeras karriärer 
inom kulturindustrier (se Mathieu, 2012). Detta innefattar hur man blir en 
rockmusiker (Bennett, 1980), studiomusiker (Faulkner, 1971), rappare (Lee, 
2016), kompositör (Faulkner, 1983) och förstagångsförfattare (Enzer, 
1963). Hyman Enzer (1963) studerar dock inte vägen fram till debutboken 
utan fokuserar på en förstagångspublicerad kohorts engagemang i att vilja 
vara författare. 

42 Hugo Verdaasdonk (1983, s. 391) menar att litterär kvalitet bestäms av den 
uppmärksamhet en text får av institutioner inom det litterära fältet och den 
position den tilldelas genom dess agenter. Susanne Janssen (1997) visar att 
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uppmärksamheten i mottagandet bestäms av tidigare uppmärksamhet för 
författaren, förlagets status, omfattningen och variationen på författarens 
aktiviteter och engagemang i betydelsefulla litterära institutioner i den litte-
rära världen. 

43 Med ett bourdieuanskt språkbruk skulle man kunna tala om institutioner 
och personers möjligheter att i litterära fält konsekrera litterära verk och 
deras upphovsmän (se Bourdieu, 1993, 2000). Mycket kortfattat går det att 
säga att ett fält består av två poler varav det ena orienterar sig mot ekono-
misk vinning och det andra mot kultur eller estetiska värden och där agenter 
i fältet strider om rätten att definiera vad som är värdefullt. I den kulturellt 
orienterade delen av fältet sker framförallt produktion av litteratur för kän-
nare inom fältet, där rykte eller prestige i form av litterärt kapital föregår 
ekonomiska överväganden. Det är framförallt i denna del av det litterära 
fältet man kan tala om konsekration av litterära verk och författare. I den 
ekonomiskt orienterade delen av fältet handlar det snarare om produktion 
för massorna och författaren och verkets kommersiella framgångar. Både 
de kommersiella och litterära framgångarna skulle kunna fungera som sym-
boliskt kapital och bli värdefulla i det sammanhang när man talar om verket 
och författaren. I det avslutande kapitlet kommer denna polaritet diskute-
ras. Där kommer även indikatorer utvecklas och används för att få fatt på 
strukturen för debutböckernas mottagande. Angreppssättet i denna text 
motsäger därför inte detta sätt att resonera. Den typ av symbolisk kapital, 
status och prestige, som undersöks har i föreliggande undersökning stude-
rats genom de statusordningar som har framkommit genom analys av inter-
vjuer och tidigare forskning. I fokus för denna text är dessa ordningars an-
vändning som heuristik för bedömning av litterära verk snarare än en detal-
jerad bourdieuansk fältanalys av handlingsmöjligheter och relationer mellan 
positioner. För att fullt ut göra det senare skulle det krävas en annan sorts 
material än den som föreligger (och har varit tillgänglig) för denna studie. 
Dessutom är det fältets självförståelse som kvantifieras, vilket starkt avviker 
från bourdiuanska utgångspunkter som inte tar sin utgångspunkt från aktö-
rernas meningsskapande (Bourdieu, 1999, s. 68-69). 

44 Verdaasdonk (1983, s. 391) menar att den position en författares verk får 
beror på antalet recensioner, antalet ord som används i recensionerna och 
hur ofta recensenter återkommer till författarens verk. Denna infallsvinkel 
påminner om Rosengrens (1968) infallsvinkel, som fokuserar på förekoms-
ten av omnämnanden av författarens namn i recensioner. På så sätt går det 
att ta fram frekvensen av denna förekomst och vilka författarnamn som 
förekommer tillsammans, samt hur detta utvecklas över tid. Detta kan också 
förstås som en indikator på aktualitet eller framgång och de litterära refe-
rensramar som används under den studerade perioden. Debutböckernas re-
censioner studeras i föreliggande text i termer av antal men där det är själva 
tidningens status som är avgörande för hur mottagandet bedöms. 

45  SAB-klassifikationerna Hc.01 (romaner), Hc.03 (diktsamlingar) och Hc.016 
(novellsamlingar) har använts för att få tag på svensk skönlitteratur mellan 
åren 1997 och 2010. Från och med 2011 övergick Kungliga biblioteket och 



      NOTER | 199

Nationalbibliografin till att klassificera litteratur med Dewey decimalklassi-
fikation. De Dewey decimalklassifikationer som har används är 839.73 för 
romaner och noveller (där barn- och ungdomslitteratur har filtrerats bort) 
respektive 839.71 för poesi. Då Dewey decimalklassifikation inte skiljer på 
romaner och novellsamlingar har dessa två boktyper slagits samman i dia-
grammet. 

46  Alla beräkningar rörande kön och ålder är beroende av tillgängligt material. 
I detta fall beräknas könsfördelningen på 812 av 813 debutanter. 

47  Beräknat på 637 romaner. 
48 Beräknat på 138 poesiutgivningar. 
49  Könsfördelningen av Sveriges befolkning under perioden 1997 till 2014 vi-

sar att det var fler kvinnor än män som bodde i Sverige under perioden. 
Men skillnaden i könsfördelning i befolkningsstrukturen är mycket liten. 
Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån bestod Sveriges befolkning un-
der 1997 till 2014 49,4 till 49,9 procent av män och 50,6 till 50,1 procent av 
kvinnor. 

50  Beräknat på 807 av 813 debutanter. 
51  För poesi är medianåldern 32 år, 32 år för kvinnor och 31 år för män. Me-

delvärdet är 36 år, för kvinnor är medelvärdet 36 år och för män 35 år. För 
novellsamlingar är medianåldern 37 år, 39 år för kvinnor och 34 för män. 
För romaner är medianåldern 39 år, 39 år för kvinnor och 38 år för män. 
Medelåldern är 41 år, 40 för kvinnor och 41 år för män. Typvärdet för egen-
utgivning är 35 år, medianvärdet är 47 år och medelvärdet är 35 år. Typvär-
det för förlagsfinansierad utgivning är 32 år, medianvärdet är 36 år och me-
delvärdet är 38 år. Detta tyder på att de förlagsfinansierade debutböckerna 
har yngre författare än de egenutgivna debutböckerna. 

52  När jag kontaktade personer att intervjua gjorde jag ett försök att intervjua 
en äldre och etablerad författare. Detta för att se hur någon som debuterade 
för många år sedan talade om debuten och därmed skapa variation i materi-
alet. Författaren var, vid tillfällen jag kontaktade henne, över åttio år gam-
mal. Hon meddelar att hon inte kan delta eftersom att hon skriver på en ny 
roman och dessutom har värk i kroppen. Att hänvisa till en kropp som inte 
är som den ska vara kan vara ett en gångbar ursäkt för att inte vilja delta i 
en intervju. Men hennes svar visar också att man trots en kropp som värker 
så kan man som författare fortfarande prestera. 

53  Att plocka upp ”färdiga författare” har förekommit tidigare bland storför-
lagen. Av de mest utgivna prosaberättarna på Albert Bonniers Förlag 1916-
1940 hade hela 47 procent gett ut sin första bok på ett annat förlag (Sved-
jedal, 1993, s. 621-622; se även Forslid et al, 2015, s. 144-145). 

54  Många har nytta av aktiviteterna i förmaket i helt andra sammanhang, som 
akademiker, talskrivare, journalister, fackboksförfattare och så vidare. Där-
för kan man även tala om förmaket som en del av en intellektuell karriär.
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55  Vandenhaute (2004, s. 45-69) betonar den nära tillhörigheten mellan debu-
ten och gruppantologin, vad han kallar för debuttidskrifter och debutantse-
minariet vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. En del av dessa aktivi-
teter inträffar dock efter den skönlitterära debuten. 

56  Detta citat visar också att debuten med en skönlitterär bok under lång tid 
har haft en särställning inom litteraturen. Från och med 1990-talet tycks 
debuten i större utsträckning än tidigare också har blivit en tydligare mark-
nadsföringskategori. 

57  Se Gundel Söderholm (2007) för en detaljerad genomgång av den litterära 
kalendern Svea. 

58  Ytterligare en litterär kalender är Samfundet De Nios litterära kalender. Kalen-
dern började ges ut 2003. Mottagaren av årets Samfundet De Nios stora 
pris intervjuas i slutet av kalendern. Kalendern publicerar bara författare 
som redan har debuterat. 

59  Samtliga tidskrifter som omnämns i denna text har publicerat texter av både 
författare som har debuterat i bokform och författare som inte har gjort 
det. 

60  Noterbart är att Ordfront enbart hade en debutant som debuterade med en 
diktsamling under den studerade perioden. Detta var Månen och den eviga 
kon av Jila Mossaed från 1997. Denna publicering skedde således innan 
Ordfront övertog Lyrikvännen, men efter övertagandet av tidskriften pub-
licerades inga debuter i form av diktsamlingar. Åtminstone var det inga så-
dana debutböcker som annonserades i Svensk Bokhandel. 

61  En tidskrift som också har haft lokal prägel är tidskriften Provins. Den grun-
dades ett år innan Horisont, det vill säga 1953 och har getts ut av Norrländska 
författarsällskapet. På grund av luckor i materialet används inte denna tid-
skrift i denna sektion.  

62  Ursprungligen hette tidskriften Åttiotal men kom efter ett par år att presen-
teras som 80TAL. 

63  Samma resonemang skulle inte bara gälla för en publicering i en tidskrift 
utan skulle också kunna gälla för de litterära kalendrarna. I presentationen 
av författaren Helena Olsson på Wahlström & Widstrands webbsida upp-
ges det att Helena Olsson “[d]ebuterade i antologin Debut 2006, Wahlström 
& Widstrand” (”Helena Olsson - Wahlström & Widstrand”, u.å.). Men 
dessa sätt att se på debuten är inte formaliserade på samma sätt som offent-
liggörandet genom publiceringen av ett debutantporträtt i Svensk Bokhandel. 

64  Ytterligare en tryckt tidskrift som startades under perioden var fantasin som 
gavs ut mellan 2005 och 2010. Denna tidskrift ingår dock inte denna text 
på grund av luckor i materialet. Under 2008 startades Atlas Litterära Tillägg 
av förlaget Atlas. Tidskriften skulle mer ingående diskutera och presentera 
olika litterära texters tillkomst. Men då enbart två nummer av tidskriften 
gavs ut kommer den inte att vidare behandlas i denna text. 

65  Martina Lowden som också startade upp O- var aktiv i redaktionen för tid-
skriften ponton. 
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66  Resonemanget tycks även gälla för förlag. Många nya förlag blir kortvariga 
på grund av sådant som ekonomiska faktorer, tidsbrist, svårigheter med red-
aktionella övergångar, att de inte lyckas etablera sig i den litterära offentlig-
heten eller att förläggare och redaktörer fortsätter sin karriär på andra förlag 
när förlaget har blivit någorlunda etablerat. 

67  Tillvägagångssättet här har varit att kontrollera vilka av de som har publice-
rat sig i dessa tidskrifter och kalendrar och som har ett debutantporträtt i 
Svensk Bokhandel. De som har publicerat ett debutantporträtt och har publi-
cerat sig i en tidskrift eller kalender innan bokdebuten har registrerats som 
en författare som gjort sådana publiceringar. De som publicerat sig i dessa 
tidskrifter och kalendrar efter debutboken ligger dock inte som underlag för 
denna presentation. 

68  Materialet för denna sektion är komplett. Alla nummer av alla tidskrifter 
och alla årgångar av de litterära kalendrarna har använts. 

69  För dessa personer är typåldern för att göra skönlitterär debut 33 år, 56 
procent kvinnor och 44 procent män, 46 debuterat med en roman, 13 med 
en novellsamling och 58 med en diktsamling. Av dessa 115 författare pub-
licerade sig 73 personer i en tidskrift innan debuten, 24 publicerade sig i två 
olika tidskrifter, 15 publicerade sig i tre olika tidskrifter, och en i fem olika 
tidskrifter och en i sex olika tidskrifter. 

70  13 författare blev först har publicerat sig i en tidskrift och sedan publicerat 
en novellsamling. 28 författare har publicerat en roman efter att först ha 
publicerat sig i en tidskrift. 

71  25 författare publicerade en diktsamling efter att först ha publicerat sig i en 
kalender. Endast tre debuterade med en novellsamling och 12 debuterade 
med en roman. 

72  Här kan man tänka sig att okända författare identifieras genom huruvida de 
har blivit utgivna och det förlag som gett ut dem. Allteftersom att författare 
etableras kan författarens namn bli större än de själva och det förlag som 
ger ut dem (jfr. Moeran, 2003). Författaren behöver ingen ytterligare intro-
duktion än sitt namn, då det finns etablerade förväntningar och föreställ-
ningar kopplade till detta namn, vilket kan användas för att marknadsföra 
och sälja böcker (se även Childress, 2017, s. 42-47). 

73  Detta påstående skulle kunna undersökas närmare genom att utforska Ly-
rikvännens status och hur det eventuellt påverkar vissa poeter att söka sig dit 
och för att bli upptagna av förlag. Det är också möjligt att undersöka om 
förlagen håller koll på vad som publiceras i Lyrikvännen och om de sedan 
söker upp dessa författare. Även urvalsprocessen hos tidskriften skulle 
kunna studeras närmare än vad som gjorts, som huruvida redaktörerna på 
Lyrikvännen har en särskild känsla för vad som fungerar och inte hos förlag. 
Detta ligger dock utanför gränserna denna undersökning. 

74  Det sammantagna antalet som publicerade sig i litterär kalender varierar 
mellan noll och fyra debutanter per år. 

75  Här finns det en koppling till att förlaget gav ut Bonniers Litterära Magasin 
och därigenom kunde knyta författare till förlaget. 
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76  Ibland tar man på förlag dessutom kontakt med författare som publicerat 
sig i tidskrifter för att höra sig för om författaren har något manuskript som 
kan skickas till förlaget för bedömning om utgivning. 

77  Under den studerade perioden var det mellan två och 10 debutanter per år 
som först publicerade sig i en tidskrift innan debutboken. 

78  De utbildningar i skrivande som ges i formen av heltidsstudier med regel-
bundna och tätt återkommande träffar har getts olika benämningar i fältet. 
Här använd skrivarlinje som ett sammanfattande begrepp för alla dessa be-
nämningar. 

79  En variant av detta bokkapitel finns även publicerat som ett kapitel i en 
årsbok som uppmärksammar folkhögskolornas 150-årsjubileum (Fürst, 
2018c). 

80  För en diskussion om författare till svensk arbetarlitteratur, från framförallt 
början till mitten av 1900-talet, och folkhögskolornas roll i författarnas bild-
ningsgång, se Furuland (1968) och Furuland och Svedjedal (2006). Här till-
skrivs folkhögskolorna och folkbildningen en avgörande roll för framväx-
ten av arbetarlitteraturen och som en distinkt bildningsväg för personer ur 
de lägre samhällsklasserna. Under denna utbildning fick de både tid och re-
surser för att utveckla sitt skrivande och där det för vissa öppnades upp 
möjligheter för uppåtgående klassresor. Furuland täcker i huvudsak en an-
nan tidsperiod än den som studeras här. Det är rimligt att anta att folkhög-
skolorna fortfarande fungerar som drivhus för att skola framtida bokdebu-
tanter, vilket indikeras av Furuland (2007), men att skrivandet på folkhög-
skolorna har specialiserats i och med att särskilda skrivarutbildningar inrät-
tades från slutet av 1970-talet och framåt. Se Fürst, Levelius och Nylander 
(2018) för vidare information om estetiska profilkurser på folkhögskola och 
framförallt deltagares vägar till och från folkhögskolans estetiska profilkur-
ser samt lärarnas situation och möte med deltagarna. 

81  Information om skrivarlinjernas historia kommer från intervjuer med per-
soner kopplade till skrivarlinjerna. Intervjuerna har skett genom fysiska träf-
far, över telefon och via e-post. Det är framförallt lärare på skrivarkurserna 
som har intervjuats. Material om skrivarkurserna har kompletterats genom 
informationsinhämtning på skrivarkursernas aktiva eller arkiverade webbsi-
dor.  

82  Se Lemhagen (2015) för en dokumentation av de nordiska författarsemi-
narierna vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö under perioden 1960-
2014. 

83  Fem personer i den studerade debutantgruppen har gått denna distansut-
bildning. 

84  Detta är samma huvudman som Sundbybergs folkhögskola hade under den 
studerade perioden. 

85  Se Svanberg Hård (1992) för en diskussion av informell och formell utbild-
ning och lärande i folkhögskolemiljö. 

86  En del av skrivarutbildningarnas marknadsföring består ofta av att presen-
tera de deltagare som har gått på utbildningen och sedan debuterat. Detta 
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innebär att även om den formella målsättningen inte är att generera debu-
tanter, så är dessa debutanter del i att locka nya deltagare till utbildningen. 

87  Det skulle vara möjligt att räkna ut hur många personer i varje årskull hos 
skrivarlinjerna som debuterar. Tillvägagångssättet blir dock problematiskt 
för denna undersökning eftersom vissa skrivarlinjer är öppna för andra for-
mer av skrivande än skönlitteratur för vuxna, såsom skrivande för barn och 
unga eller sakprosa. 

88  Antalet skrivarlinjedeltagare som debuterar per år varierar mellan ungefär 
10 och 35 procent av det totala antalet debutanter för det aktuella året. 

89  Erik Nylander (2014, s. 130) beskriver en prestigeordning mellan folkhögs-
kolor som har musikutbildning. Nylanders resonemang bygger på det sök-
tryck som utbildningarna har och hur många som blir antagna. Om det är 
förhållandevis många som söker en utbildningsplats så går det att anta att 
det går att sätta en hög lägstanivå på de som antas. Det betyder att genom 
utbildningens exklusivitet och höga lägsta standard så tillerkänns den pre-
stige. I föreliggande text bygger påståenden om statusordningen i huvudsak 
på intervjuer med aktörer i fältet och inte på det söktryck som skolorna har, 
även om man kan anta att statusordningen sammanfaller med söktrycket 
och utbildningens exklusivitet. 

90  Detta mönster går igen i andra intervjuer. Antingen rangordnas skrivarlin-
jerna som i detta citat, eller så sätts Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö 
som en standard för en statusfylld skrivarlinje som andra skrivarlinjer kan 
förhålla sig till. Detta genererar också en statusordning som följer samma 
mönster som i intervjuutdragen. 

91  På ett helt annat sätt än de andra skrivarlinjerna är utbildningen vid Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö en del av mediernas kulturbevakning. Utbild-
ningens exklusivitet och centralitet i den litterära världen, samt att den geo-
grafiskt befinner sig på landsbygden utanför det kulturella livets centrum, 
skapar ett intresse för det inre livet på skolan. Under den studerade perioden 
har det skett så kallade avslöjanden av detta inre liv (se exempelvis Rabe, 
2012). Att det framstår som avslöjanden indikerar att verksamheten syssel-
sätter sig med något som är hemligt. Georg Simmel (1906, s. 466), som 
skriver om hemliga sällskap, menar att sådana organisationer, där det fram-
står som om den undanhåller information, tenderar att framträda som mys-
tiska. Men organisationer kan ses som mystiska även om uppfattningen om 
att hemlig information som undanhålls skulle visa sig vara fel. 

92  Ytterligare en förklaring till att Skrivarakademin inte nämns kan vara att 
skrivarlinjerna representerar olika syn på estetik. Exempelvis skulle skrivar-
linjerna vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö och Litterär gestaltning 
särskilja sig från Skrivarakademin genom att representera en i vissa sam-
manhang mer statusfylld estetik. 

93  Ytterligare ett pris som är möjligt att vinna innan debutboken är Lilla De-
butantpriset som tillkännages i samband med Borås Tidnings debutantpris. 
En jury nominerar inskickade novellbidrag från personer som är 16 till 20 
år och bor i Sjuhärad. 
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94  Se Helgason (2017) för en mer detaljerad historisk genomgång av tillkoms-
ten, upprätthållandet och upphörandet av Umeå novellpris. 

95  Åsa Ericsdotter är även den yngsta debutanten under perioden 1997 till 
2014. Hon fyllde 18 år samma år som hon debuterade. Det var året innan 
hon debuterade som hon blev nominerad till Lilla Augustpriset. Situationen 
då hon blev nominerad var anmärkningsvärd eftersom Ericsdotter då redan 
hade skrivit bokkontrakt med Wahlström & Widstrand (Carlbom, 1999, s. 
21). Åtminstone i detta fall kan man alltså anta att det finns en samstämmig 
bedömning i den litterära världen rörande författarens litterära förmåga, vil-
ket gör att en jurygrupp och ett förlag oberoende av varandra väljer ut en 
författares verk. 

96  För en diskussion om förlagsanknutna litterära agenturer, se Berglund, 
2014. 

97  Historiskt sett har det sett ut på samma sätt i relationen mellan författare, 
litterära agenturer och förlag i USA. De litterära agenturernas förändrade 
roll berodde på en ökad arbetsbörda hos förlagen, att det blev svårare att få 
arbete på förlag och att många förlagsredaktörer slutade arbeta på förlag 
(Childress, 2017, s. 65-66). Detta öppnade upp för att litterära agenturer 
befolkades med personal som annars skulle ha arbetat på förlag. På dessa 
agenturer arbetade agenterna med manuskript och författare samtidigt som 
de även förhandlade om rättigheterna med förlag. Detta innebar också att 
de litterära agenturernas roll förändrades och de började ta emot manuskript 
från författare. 

98 Här handlar det om försäljningen av debutmanus till förlag och inte de de-
butanter som skaffar sig agent efter att de har debuterat på ett förlag. 

99  Nedan följer en lista på de debutanter som först har passerat via en agentur 
innan den skönlitterära debuten. 

Grand Agency 
Cilla Börjlind & Rolf Börjlind, Springfloden, Norstedts, 2011 

Nordin Agency 
Per Ole Persson, Jaco, Albert Bonniers Förlag, 2012 
Varg Gyllander, Somliga linor brister, Bra Böcker, 2009 
Ann Rosman, Fyrmästarens dotter, Damm, 2009 
Martin Svensson, Hej! Mitt namn var Elton Persson, Lind & Co, 2007 
Maria Ernestam, Caipirinha med Döden, Forum, 2005  

Salomonsson Agency 
Dan T. Sehlberg, Mona, Lind & Co, 2013 
Jonas Joelson, Tabula Rasa Hotels, Forum, 2012 
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Fem av dessa åtta böcker har klassificerats som kriminallitteratur i Decka-
rakademins så kallade deckarkatalog som förtecknar en stor del av utgiv-
ningen av kriminallitteratur i Sverige (se även Berglund, 2012). Dessa är 
Cilla Börjlind och Rolf Börjlind med Springfloden, Varg Gyllander med Som-
liga linor brister, Ann Rosman med Fyrmästarens dotter, Maria Ernestam med 
Caipirinha med Döden och Dan T. Sehlberg med Mona. Rolf Börjlind utmär-
ker sig från resten av gruppen genom att han har publicerat poesi i Lyrik-
vännen. Rolf Börjlind gjorde dessutom sin lyrikdebut på 1970-talet, enligt 
Vandenhaute (2004, s. 182). Detta innebär att man kan anta att det är Cilla 
Börjlind som avses ha debuterat. Men då båda presenteras och marknads-
förs som debutanter av Svensk Bokhandel, så betraktas de båda som debu-
tanter i denna undersökning. Cilla och Rolf Börjlinds bok Springfloden var 
dessutom den enda som hamnade på bokförsäljningstopplistan för in-
bundna böcker (se sektionen för försäljningstopplistor nedan). Per Ole 
Persson utmärker sig bland de författare som passerat via litterär agentur 
innan debuten genom att ha varit nominerad till Umeå novellpris och för 
att hans roman fick recensioner i de mest prestigefyllda tidningarna (se 
sektionen för recensioner). 

100 Det skulle även vara möjligt att närmare undersöka författarnas sociala bak-
grund, vad de har sysselsatt sig med innan debuten och om de ingår i nät-
verk som hör till litteraturens värld, alternativt är kända i något annat sam-
manhang än inom litteraturen och den roll detta kändisskap har för att bli 
utgiven av ett förlag. Med andra ord finns det många öppningar för vidare 
studier. 

101 Därför utesluts vad som skulle kunna ha setts som ett viktigt första motta-
gande i det litterära systemet, förlagens beslut att anta ett manuskript (se 
Fürst, 2017). Undersökningen följer dock antagandet om att författarnas 
och förlagens arbete med manuskriptet är en del av den litterära produkt-
ionen, medan exempelvis att få recensioner och debutantpriser tillhör de-
butbokens mottagande i den litterära offentligheten. 

102 Detta påstående baserar sig på ett chi2-test av de 568 studerade debutan-
terna. Observerade och förväntade frekvenser om att delta och att inte delta 
i förmaket respektive förekomsten av ett mottagande och frånvaron av ett 
mottagande har räknats ut. Detta har gett chi2-värdet 10,4799 (med 1 fri-
hetsgrad). Detta är statistiskt signifikant på p-nivån 0,001. Det betyder att 
det är mindre än 0,1 procents chans eller risk att vi felaktigt förkastar noll-
hypotesen om att det inte föreligger ett samband mellan deltagande i förmak 
och mottagande. Därför kan vi förkasta denna nollhypotes och behålla hy-
potesen om att det föreligger ett samband mellan de två. Vi kan efter en 
närmare titt på fördelningen mellan observerade och förväntade värden ut-
tala oss mer detaljerat om detta samband. I text kommer detta resonemang 
hädanefter uttryckas på följande sätt: X2 (1, N = 568) = 10,4799, p= 
0,001207 (p<0,001). 

103 Det skulle också vara möjligt, att göra en innehållsmässig klassificering av 
recensionerna för att ta reda på hur verket och författaren positionerar sig i 
förhållande till andra verk och författare (se exempelvis Rosengren, 1968; 
Vandenhaute, 2004). Ytterligare en aspekt för en fördjupad undersökning 
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vore att undersöka om recensenten själv är verksam författare. Det har rap-
porterats om att författare som recenserar andra författare tenderar att inte 
ta upp negativa aspekter av en bok eller undvika att göra negativa recens-
ioner genom att inte recensera böcker de själva anser vara dåliga (Childress, 
2017, s. 172-173). En anledning till denna situation skulle kunna vara att 
författaren själv en dag kommer att bli recenserad och att personen tror att 
negativa recensioner kan leda till att den själv kan komma att få oförtjänta 
negativa recensioner på grund av detta. I denna text ligger dock inte fokus 
på innehållet i recensionen eller på recensenten utan på förekomsten av en 
recension och i vilken tidning den förekommer. 

104 Vandenhaute (2004, s. 114) diskuterar kritikerverksamheten i förhållande 
till den process som gör verket till vad det betraktas vara. Han skriver “Inte 
bara genom sina ord tillerkänner kritikern konstverket betydelse och värde, 
utan också genom det blotta faktum att han eller hon finner verket mödan 
värt att uppmärksamma överhuvudtaget.” Till detta resonemang läggs även 
att bli recenserad i en viss tidning som ytterligare en framgångsfaktor. Yt-
terligare en faktor för att betraktas som en framgång är huruvida det är en 
förstadagsrecension, det vill säga att recensionen sammanfaller med första 
recensionsdagen. Det är dock svårt att få information om vilken dag som 
var första recensionsdag för debutböckerna. Andra faktorer som kan stu-
deras är vem som har recenserat boken och recensionens utformning (ex-
empelvis storlek och placering). Detta förutsätter dock att en närmare ana-
lys av kritiker över tid behöver göras. För att analysera utformningen behö-
ver recensionens originalutformning studeras. Med det material som legat 
till förfogande för denna studie så har detta inte varit möjligt att genomföra. 

105 Göteborgs-Posten är den tidning som har femte högst antal läsare under peri-
oden. Närmast efterföljande tidning är Sydsvenskan, som till antalet har un-
gefär hälften av Göteborgs-Postens läsare (Nordicom, 2017). 

106 Detta är empiriskt grundat på så sätt att de intervjuade personerna antingen 
själva eller på uppmaning genom en intervjufråga berättar om de tidningar 
som är finast att bli recenserad i. Det finns en variation i denna ranking och 
även alternativa rankingar finns. Men den ranking som uppges i denna text 
är den mest konsekrerade och dominerade för de aktörer som har skaffat 
sig djupare kunskaper om den litterära världen. 

107 Medan 113 författare som har blivit recenserade i Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Posten har bara sex författare 
blivit recenserade av samtliga tidningar utom Göteborgs-Posten. Detta tyder på 
att det finns en stark koppling mellan Göteborgs-Posten och de andra tidning-
arna. 

108 Det finns ytterligare förlag som har haft debutböcker med 12 recensions-
poäng eller mer. Två böcker för Pequod Press och Piratförlaget. En bok för 
10TAL Bok, Bladstaden, Debutantförlaget, Heidrun, Ruin, Vertigo och X 
Publishing. 

109 B-koefficient = 0,8494, p<0,01 
110 X2 (1, N = 568) = 19,562, p<0,01; Φ = 0,186, p<0,01 
111 X2 (1, N = 568) = 11,219, p<0,01; Φ = 0,146, p<0,01 
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112 X2 (1, N = 568) = 22,824, p<0,01; Φ = 0,200, p<0,01. Även en logistisk 
regression visar på ett positivt och statistiskt signifikant samband (B-koef-
ficient = 1,038, p<0,01). 

113 B-koefficient = 2,28007, p<0,01 
114 B-koefficient = 1,9879, p<0,01 
115 Ett pris som kommit att tilldelas ”yngre författare”, men inte nödvändigt-

vis debutanter, är Samfundet De Nios julpris. Priset började delas ut under 
detta namn 2014, det vill säga efter denna studies undersökningsperiod, 
men har tidigare delats ut under benämningen ”mindre pris”. 

116 Av dessa 60 författare finns 57 med i databasen. 
117 Samtliga vinnare av Borås Tidnings debutantpris finns i databasen. 
118 Av dessa 14 vinnare av Katapultpriset, så finns 13 av dessa med i databasen. 
119 B-koefficient = 1,7315, p<0,01 
120 X2 [1, N = 568] = 40,064, p<0,01; Φ = 0,2717344, p<0,01 
121 Av de nominerade till Borås Tidnings debutantpris har 35 fått högsta re-

censionspoäng. 
122 Bara två debutanter som vunnit debutantpris har också publicerat sig i en 

litterär kalender. I båda fallen handlade det om Borås Tidnings debutantpris. 
123 Dessa är: Ida Börjel, Sond, OEI Editör i samarbete med Modernista, 2004. 

(Borås Tidnings debutantpris och Katapultpriset), Naima Chahboun, Okun-
skapens arkeologi, Norstedts, 2011. (Katapultpriset), Elise Ingvarsson, Beror 
skrymmande på, Norstedts, 2005. (Katapultpriset), Andrzej Tichy, Sex liter luft, 
Albert Bonniers Förlag, 2005. (Borås Tidnings debutantpris) och Maria 
Zennström, Katarinas sovjetiska upplevelser, Albert Bonniers Förlag, 2001. 
(Borås Tidnings debutantpris). Av dessa är bara Andrzej Tichys och Maria 
Zennströms debutböcker som är romaner, resten av böckerna är diktsam-
lingar. 

124 Modernista gav under perioden ut en debutbok i samarbete med OEI Edi-
tör. OEI Editörs övriga debututgivning finns dock ej med i databasen. 

125 B-koefficient = 2,32637, p<0,01 
126 B-koefficient = 3,0908, p<0,01 
127 Fishers exakta test visar att Albert Bonniers Förlag har vunnit fler debu-

tantpriser än vad som i statistisk bemärkelse förväntas av dem baserat på 
deras debututgivning (p <0,01, Fishers exakta test). Detsamma gäller för 
Norstedts (p < 0,01, Fishers exakta test) och Modernista och OEI Editör i 
samarbete med Modernista (p < 0,01, Fishers exakta test). Däremot gene-
rerar inte Weyler förlag, Lejd, Wahlström & Widstrand och Natur & Kultur 
ett signifikant resultat. 

128 X2 [1, N = 568) = 18.934, p<0,01; Fishers exakta test, p<0,01; Φ = 0,190 
p<0,01 

129 X2 [1, N = 568] = 38,807, p<0,01; Φ = 0.261, p<0,01 
130 B-koefficient = 1,2646, p>0,01 
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131 B-koefficient = 1,628, p>0,01 
132 Enligt uppgifter som förekommer i samband med publiceringen av försälj-

ningstopplistorna bygger de på inrapporterad bokförsäljning från samman-
lagt 300 återförsäljare. Detta förfarande skiljer sig från de försäljningstopp-
listor som var aktuella i branschen innan publiceringen av Svensk Bokhandels 
topplista. Exempelvis publicerade grossist- och bokdistributören Seelig en 
tio-i-topp-lista för både inbundna böcker och pocketböcker. Men denna 
baserade sig på de böcker de distribuerade till sina kunder och inte den fak-
tiska försäljningen och inte heller försäljningen hos kunder som inte an-
vände Seelig som distributör. Akademibokhandeln publicerade också topp-
listor för sin försäljning. Men topplistan täckte bara dess egen försäljning 
och inte andra återförsäljare. 

133 Från och med 2015 publicerar Svenska Bokhandlareföreningen i samarbete 
med Svenska Förläggareföreningen en mer omfattande bokförsäljningssta-
tistik byggd på ett mer pålitligt material kring faktiskt försäljning. 

134 Topplisteplaceringar kan användas som marknadsföringsverktyg, exempel-
vis vid försäljning av utlandsrättigheter. 

135 Denna tanke går parallellt med Wendy Espeland och Michael Sauders 
(2007, 2016) studier av amerikanska tidningars ranking av amerikanska uni-
versitet. Dessa rankinglistor påverkar hur universiteten arbetar och hur stu-
denterna väljer universitet. Samtidigt kan listorna konstrueras, eller manipu-
leras, för att vara i linje med hur det förväntas vara. Universiteten å sin sida 
påverkas i och med att de förändrar sin verksamhet så att de ska få en högre 
ranking på listan. Översatt till bokbranschen skulle man därför kunna anta 
att konsumenter väljer böcker baserat på hur de placerar sig på försäljnings-
topplistorna. Det kan även vara så att förlagen aktivt arbetar för att få 
böcker placerade på försäljningstopplistor i och med att konsumenter an-
vänder dem som vägledning vid köp av böcker. Då försäljningstopplistorna 
kan ha en sådan kraft för försäljning uppstår det lätt debatt kring hur de 
konstrueras och vilka böcker och försäljningskanaler som ligger till grund 
för listorna.  

136 En del böcker kan ha publicerats med kommersiella ambitioner och de kan 
baserat på dess mottagande betraktas som kommersiella framgångar utan 
att ha hamnat på topplistan. Den kommersiella framgången kan därmed 
också bedömas i förhållande till en standard som har satts av individuella 
förlag och författare. I fokus i denna sektion är dock på den bästsäljande 
litteraturen. 

137 B-koefficient = 0,034, p>0,05 
138 X2 = (1, N = 568) = 0,004, p>0,05; Fishers exakta test, p>0,05 
139 Se exempelvis artikeln “Bästsäljarbubblan” av Joachim Sundell (2014). 
140 B-koefficient = 1,888, p<0,01 
141 B-koefficient = 1,196, p<0,01 
142 X2 [1, N = 568] = 4,739, p>0,01 
143 X2 [1, N = 568] = 14,997, p<0,01; Φ = 0,169347, p<0,01 
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144 Pascale Casanova (2005, s. 80) har i detta sammanhang utvecklat Bourdieus 
arbeten om det litterära fältet och Fernand Braudels betoning på ekono-
miska faktorer i studier av det som är världsomspännande. Istället för att 
betrakta det litterära fältet som enbart en nationell angelägenhet menar Ca-
sanova (2005) att det finns en världsomspännande struktur där exempelvis 
författare kämpar mot varandra om det som upprätthålls som värdefullt 
inom fältet. I detta utrymme finns det de som dominerar och domineras, 
det finns hierarkier och ojämlikheter. 

145 Både Casanova (2010) och Heilbron (1999. s. 433-434) resonerar på detta 
sätt. Heilbron delar upp språken i en kärna, semi-periferi och periferi. De 
centrala språken är engelska, franska, tyska och ryska. Engelska är det mest 
centrala språket i kärnan. Svenska befinner sig tillsammans med spanska, 
italienska, danska, polska och tjeckiska i semi-periferin. Semi-periferin är 
tydligt gräns gentemot kärnan men har en mer flytande gräns mot språken 
i periferin. Casanova (2010) skriver i sin tur om dominerade och domine-
rande språk. 

146 Ytterligare ett tillägg i konsekreringen skulle handla om vilket förlag som 
gav ut boken i Sverige och vilket förlag som ger ut den översatta boken. 
Med andra ord kan det finnas flera olika statusordningar i görningen som 
påverkar hur författaren, den ursprungliga boken och förlaget bedöms inom 
den nationella litterära offentligheten. 

147 Klassifikationen baserar sig på böckernas förekomst i Deckarakademins 
deckarkataloger. 

148 Bland de språk som Heilbron (1999, s. 433-434) betraktar som centrala har 
24 böcker blivit översatta till franska, 46 till tyska och 20 till ryska. För språ-
ken i halvperiferi gäller följande siffror: 38 till danska, 16 till italienska, 21 
till polska, 16 till spanska och 23 till tjeckiska. För antalet översättningar till 
språk som befinner sig i periferin gäller följande: 1 till albanska. 4 till bulga-
riska, 10 till estniska, 28 till finska, 4 till grekiska, 1 till hebreiska, 7 till is-
ländska, 4 till japanska, 5 till katalanska, 2 till kinesiska, 2 till koreanska, 6 
till kroatiska, 4 till lettiska, 3 till litauiska, 38 till nederländska, 41 till norska, 
2 till nygrekiska, 9 till portugisiska, 7 till rumänska, 6 till serbiska, 1 till slo-
vakiska, 2 till slovenska, 2 till turkiska, 9 till ungerska och 1 till vietname-
siska. Detta visar på att de vanligaste översättningarna är från svenska till 
tyska, norska, danska och nederländska. Det är möjligt att anta att en över-
sättning till de centrala språken blir mer statusfylld desto mer sällsynt det är 
att en bok blir översatt till det språket. 

149 B-koefficient = 1,3795, p<0,01 
150 B-koefficient = 0,9442, p<0,01 
151 X2 [1, N = 568] = 21,799, p<0,01; Φ = 0,2008681, p<0,01 
152 X2 [1, N = 568] = 7,5169, p<0,01; Φ = 0,1206736, p<0,01 
153 B-koefficient = 0,98937, p>0,01; X2 [1, N = 568] = 2,5496, p>0,01; Φ = 

0,07660814, p>0,01 
154 B-koefficient = 0,31140, p>0,01; X2 [1, N = 568] = 0,086289, p>0,01; Φ 

= 0,02323021, p>0,01 
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155 B-koefficient = -0,167, p>0,05 
156 B-koefficient = 0,285, p>0,05 
157 B-koefficient = 2,2315, p<0,01 
158 Fishers exakta test, p<0,05; Φ = 0,1349376, p<0,01 
159 B-koefficient = 2,2315, p<0,01 
160 X2 [1, N = 568] = 9,9345, p<0,01; Φ = 0,152708, p<0,01 
161 Filmatiseringar av de studerade debutböckerna kan ha tillkommit efter den 

period som undersöks i denna studie. 
162 B-koefficient = 1,489, p>0,05 
163 B-koefficient = 0,818, p>0,05 
164 Fishers exakta test, p>0,05; Φ = 0,043, p>0,05 
165 Fishers exakta test, p>0,05; Φ = 0,036, p>0,05 
166 Fishers exakta test, p>0,05; Φ = 0,250, p>0,05 
167 Detta innefattar då att antingen få högsta recensionspoäng, att nomineras 

till eller vinna debutantpriser, att hamna på topplistan, bli översatt eller få 
sin debutbok filmatiserad. Ett chi-två-test ger stöd för detta (X2 [1, N = 
568] = 12,669, p<0,01) och ytterligare stöd ges genom ett test av phi-koef-
ficienten (Φ = 0,149, p<0,01). De flesta författare tycks då antingen inte
delta i förmaket och få ett toppmottagande respektive att de deltar i förma-
ket och får ett toppmottagande. Men det är fortfarande fler som får ett upp-
märksammat mottagande (124) och som inte har deltagit i förmaket än de
som har deltagit i förmaket och får ett uppmärksammat mottagande (86).
Eftersom det är färre som deltagit i förmaket (181) än som inte har gjort
det (387) tycks förmaket ha en avgörande effekt för att författaren ska få ett 
uppmärksammat mottagande.

168 88 procent av debutanterna som får ett uppmärksammat mottagande blev 
utgivna på ett förlag som gett ut tio eller fler debutböcker 2001-2012. Dock 
var hela 68 procent av debututgivningen under den perioden utgiven av 
dessa förlag. Se diskussion nedan. 

169 X2 = (1, N =568) = 73,032, p<0,01 Φ = 0,3656748, p<0,05 
170 X2 = (1, N = 568) = 80,747, p<0,01 Φ = 0,3861543, p<0,01 B-koefficient 

= 2,634747, p<0,01 
171 X2 = (1, N = 568) = 97,293, p<0,01 Φ = 0,4339856, p<0,01 B-koefficient 

= 3,920375, p<0,01 
172 X2 = (1, N = 568) = 47,891, p<0,01 Φ = 0,3049398, p<0,01 B-koefficient 

= 3,285846, p<0,01 
173 Att bli nominerad till eller vinna debutantpriser ger inga signifikanta p-vär-

den när tester görs i förhållande till de andra mottagandena. Det finns därför 
en tydlig polarisering mellan två olika former av mottaganden. 

174 Siffran 73 anger hur många som har fått populär prestige men inte litterär 
prestige. 
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175 Den nedersta stapeln till vänster på det första diagrammet visar att 358 
debutanter inte har fått litterär prestige, medan 73 debutanter inte har fått 
litterär prestige men populär prestige. På det andra diagrammet framgår att 
358 debutanter inte har fått populär prestige medan 103 debutanter inte har 
fått populär prestige men litterär prestige. Således har totalt 358 debutanter 
inte fått ett synnerligen prestigefyllt mottagande utifrån de indikatorer som 
används i denna studie. 

176 Det är framförallt kvinnor som erhåller sådan dubbel prestige. När det 
kommer till populär prestige är det 56 procent kvinnor och 44 procent män. 
Bland de som får litterär prestige är det 60 procent kvinnor och 40 procent 
män och bland de som får båda är det 65 procent kvinnor och 35 procent 
män. Detta kan jämföras med att det totalt var 56 procent kvinnor och 44 
procent män som debuterade. När det gäller ålder tycks litterär prestige följa 
åldersfördelningen i stort. Men för de som uppnår populär prestige samt 
populär och litterär prestige tycks det finnas två viktiga åldersspann. Ett 
åldersspann täcker typåldern för den litterära debuten och ett annat ålders-
spann sträcker sig mellan 45 till 55 år. Resultatet visar att åldern vid debut 
är olika för den som når litterär framgång respektive populär framgång samt 
populär och litterär framgång. Det är möjligt att författare som skriver så 
kallad genreorienterad litteratur som kriminalromaner och feelgoodböcker, 
vilka kan komma att nå populär framgång, är något äldre när de debuterar 
än de som skriver böcker som når litterär framgång, exempelvis poesi. 
Kanske varierar förutsättningarna för att debutera med olika typer av 
böcker för yngre respektive äldre personer. 

177 Totalt handlar det om 26 förlag som uppfyller villkoren. 
178 Umeåförlaget H:ström borde dock ha ingått i denna beräkning då de rim-

ligtvis hade flertalet debutanter under den studerade perioden. Men då de 
inte annonserade sina böcker i Svensk Bokhandel ingår de inte i urvalet. Istäl-
let startade de webbtjänsten Oberoende bokinformation där de och andra så kal-
lade oberoende förlag skulle annonsera sina böcker. 

179 Om gränsen istället sätts vid över fem publicerade debutböcker och villko-
ret om att böckerna ska vara förlagsfinansierade, så ligger 20 av 30 förlag i 
Stockholm och nästan lika många ligger i Stockholms innerstad. Närmare 
bestämt 18 stycken. 

180 En vidare analys av bostadsort skulle kunna ställa antalet författare i för-
hållande till den vuxna befolkningen som bor på orten. Men som ett exem-
pel kan nämnas att det bor nästan lika många personer i Borås kommun 
(106 866, 2010) som på Södermalm i Stockholm (101 737, 2011). Men det 
är bara 0,3 procent av författarna som bor i Borås kommun medan det är 
13 procent som bor på Södermalm. 

181 Det förlag som har gett ut flest debutböcker under tidsperioden, Alberts 
Bonniers förlag, har 24 procent av de som debuterade hos dem boende på 
Södermalm 2013 eller 2014. Norstedts 9 procent. Wahlström och 
Widstrand 22 procent och Forum 20 procent. 

182 Förlag med postnummer 111 XX till 118 XX och 120 XX. 
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