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lin umgicks nära i släktkretsen. James Massengale 
föreslår hypotetiskt en psalmmelodi. (Nr 7, Kom-
mentar 2018, s. 29 f., samt melodi nr 1.) Om dikten 
sjöngs vid dvärginnans grav, hur kan framförandet 
ha tett sig? Generellt aktualiseras frågor om even-
tuell musikalisk uppförandepraxis när man stude-
rar sångbara tillfällesdikter av Dalin och andra för-
fattare.

Låt oss återvända till dikttexterna. Textredak-
tören Ingemar Carlsson och hans medhjälpare har 
ställts inför ett jättelikt material: Dalins egenhän-
diga manuskript, avskrifter av olika proveniens, se-
parattryck, skillingtryck, tryckta versioner i Witter-
hets-Arbeten, senare utgåvor. Kommentaren ger för 
varje dikt en fyllig textkritisk apparat inklusive va-
rianter, och därtill sammanställningar av tidigare 
litteraturhistorisk forskning, ord- och sakförkla-
ringar, med mera. Läsaren får säker och sakkunnig 
ledning. Jag har bara en randanmärkning, avsedd 
inte som kritik utan som en önskan inför det åter-
stående editionsarbetet. Kommentaren vänder sig 
i första hand till specialister, med tillgång till ett fy-
siskt forskningsbibliotek. Men genom att materia-
let nu ligger på nätet i Litteraturbanken, tillgäng-
ligt för alla, kan man hoppas på en breddning av lä-
sekretsen. Jag skulle någon gång önska att kommen-
taren gav tillräckliga upplysningar för att göra en 
dikt begriplig utan att kräva sökningar i litteratur 
utanför Vitterhetssamfundets utgåva. Ett exempel 
är ”Kämpe-Wisa”, nr 143. Kommentaren hänvisar 
till Ingemar Carlssons tidigare utredningar om vi-
san. Går man till dennes doktorsavhandling, fin-
ner man en kristallklar presentation av det politiska 
sammanhanget (1966, s. 199–201). Det skulle räcka 
med ett tillägg på ett par rader i Kommentaren för 
att klargöra visans tendens, ungefär så här: ”Texten 
är ironiskt menad: Dalin riktar sig mot de unga yt-
terlighetsmän inom hattpartiet som drev fram kri-
get mot Ryssland 1741–1743.”

Svenska Vitterhetssamfundets utgåva med sitt 
breddade textbestånd, sina melodier och belysande 
kommentarer öppnar vägen för ny framtida forsk-
ning – om Dalin, men också till exempel om till-
fällespoesi, om frihetstidens offentligheter, om text 
och musik. Förhoppningsvis kan intresse väckas 
för vissångaren Dalin bland musikaliska utövare. 
Martin Bagge visade vägen med cd-skivan ”Kom 
fria sinnen hit!” från 2011 (Proprius). Vitterhets-
samfundet och Dalin-redaktörerna är att lyckönska 
till ett magnum opus.

Marie-Christine Skuncke

Henrik Fürst, Debutant! Vägar till skönlitterär de-
but och ett särskilt uppmärksammat mottagande. 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala 77, Uppsala universitet. Uppsala 2019.

Den skönlitterära debututgivningen är av många 
anledningar intressant att undersöka ur ett bok- 
och förlagsmarknadsperspektiv, inte minst för att 
den kan användas som mått för hur marknaden 
egentligen mår. I En bok om böcker (SOU 1972:80) 
konstaterade Lars Furuland och Hans Olof Johans-
son att debutantutgivningen och den översatta lit-
teraturen var två grenar som särskilt led av den då 
pågående förlagskrisens nedskärningar 1965–1970 
(Furuland & Johansson 1972, 265). Att debuten 
hänger samman med många olika delar av bok-
marknaden syns tydligt i sociologen Henrik Fürsts 
studie Debutant! Vägar till skönlitterär debut och 
ett särskilt uppmärksammat mottagande (2019). En 
djupgående undersökning av debutfenomenet i en 
svensk bokmarknadskontext är mycket välkommet, 
inte minst eftersom det omgärdas av en hel del sto-
rytelling både från förlagens och författarnas sida.

Debutant! ”fortsätter på och vidgar” Fürsts dok-
torsavhandling Selected or Rejected? Assessing As-
piring Writers’ Attempts to Achieve Publication 
(2017), som fokuserade den ofta snåriga vägen 
fram till debuten (7). Sammanläggningsavhand-
lingens tre delstudier undersökte hur aspirerande 
författare hanterar spänningen i att vilja bli utgivna 
och osäkerheten kring kvalitén i detta arbete, hur 
förläggare upptäcker prosafiktionsmanus när det 
inte finns en standard för hur dessa upptäcks samt 
hur aspirerande författare handskas med förhopp-
ningen om att bli utgivna och hur de hanterar be-
svikelsen av att ha blivit refuserade (Fürst 2017, 17). 
Om avhandlingen på många sätt tog fasta på osä-
kerheter, otydligheter och misslyckade försök, un-
dersöker den föreliggande studien den framgång en 
särskilt uppmärksammad debut innebär. Den skön-
litterära debuten tillskrivs här en särskild ställning 
på bokmarknaden.

De 229 sidor som utgör Debutant! är indelade 
i åtta kapitel och har försetts med två förord, ap-
pendix, notapparat och index. I författarens förord 
sammanfattas även avhandlingens viktigaste punk-
ter och på det sättet knyts de båda studierna tyd-
ligt ihop. Debutant! kan alltså sägas vara den klara 
uppföljaren på Fürsts egen debut. Frågeställning-
arna som har styrt arbetet är ”hur ser karriärvägen 
ut fram till den skönlitterära debuten? Och hur ser 
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karriärvägarna ut fram till ett särskilt uppmärksam-
mat mottagande?” (13). Definitionen av ett särskilt 
uppmärksammat mottagande är det ”som i fältet 
betraktas som det mest statusfyllda att uppnå” (13). 
Den skönlitterära debuten som marknadsförings-
kategori är en av studiens utgångspunkter. Inspi-
ration har hämtats från Claire Squires breddade 
marknadsföringsbegrepp, där mer än enbart det 
arbete som sker vid en boks utgivning ingår (21). 
Det kommer att finnas anledning att återkomma 
till marknadsföringsaspekten som lyfts här.

Studien är huvudsakligen kvantitativ där en da-
tabas med romaner, novellsamlingar och diktsam-
lingar utgivna mellan åren 1997 och 2014 utgör ena 
delen av det huvudsakliga materialet. Utöver data-
basen ingår även ett intervjumaterial bestående av 
80 intervjuer med ”författare, förlag, litterära agen-
ter och skrivarlinjelärare” genomförda mellan åren 
2013 och 2014 (28).

Till skillnad från vad som är brukligt i littera-
tursociologiska studier där oftast Nationalbiblio-
grafin används för att samla in källmaterial, utgår 
Fürst i stället från fältets självförståelse (21). Detta 
innebär att debutantportätt i branschtidskriften 
Svensk Bokhandel utgjort urvalskriterium för data-
insamlingen. Förlag som annonserar i tidskriftens 
kataloger kan föreslå debutanter för att dessa ska 
uppmärksammas med ett porträtt, vilket innebär 
att dessa porträtt i sig också är en del av förlagens 
marknadsföring. Debutant definieras som ”en per-
son vars bok marknadsförs som en debut och där 
personen representeras och presenteras som debu-
tant för en litterär offentlighet” (34). Fürsts argu-
ment är alltså att introduktionen till den litterära 
offentligheten sker just med debutantporträttet i 
Svensk Bokhandel.

Under den undersökta tidsperioden 1997–2014 
har 813 författare debuterat med 796 böcker, ut-
givna av 152 olika förlag (27). Startåret för stu-
dien motiveras med att det i intervjuer med bok-
branschpersoner har framkommit att debutfeno-
menet växte sig starkare under 1990-talet och att 
Svensk Bokhandel bytte namn på författarporträt-
ten till just debutantporträtt 1997 (22).

Begräsningarna som följer av att använda sig 
av Svensk Bokhandel som källa diskuteras i Johan 
Svedjedals redaktionella förord. Fürsts siffror jäm-
förs med statistik från En bok om böcker (SOU 
1972:80), där antalet debutverk 1965–1970 var 
424, vilket ger ett genomsnitt om 70 titlar per år i 
kontrast till 40 per år som Debutant! redovisar (ii). 
Som Fürst också nämner har bokutgivningen ökat 

under perioden 1997–2014, varför dessa jämförel-
ser säger något om utgivningen som inte fångas 
upp i denna studie (53). Det redaktionella föror-
det lyfter även att det finns en stor överrepresenta-
tion gentemot prosa – inte minst för att mycket ly-
rik är egenutgiven (iii). Det är synd att materialet 
har begränsats på detta sätt, eftersom det hade varit 
mycket intressant att få ta del av ett helhetsgrepp 
om den svenskspråkiga debututgivningen. Samti-
digt kan urvalet förklaras med att Debutant! un-
dersöker just ”elitskiktet” av utgivningen i och med 
den särskilt uppmärksammade debuten. Dessutom 
kan Fürsts argument för den marknadsföringsmäs-
siga aspekten av debuten ses som en förklaring till 
urvalet (21–23).

En av studiens huvudsakliga undersöknings-
punkter, hur karriärvägarna före debuten ser ut, 
kvantifieras med hjälp av begreppet ”debutens för-
mak”. I studien identifieras olika ”litterära aktivi-
teter” som kan ske före och leda fram till debuten. 
Aktiviteter i förmaket signalerar att aktören i fråga 
”befinner sig i konstfältets periferi” och förbereder 
således för författarens inträde i fältet (40). Dessa 
aktiviteter har sedan legat till grund för ytterligare 
datainsamling om debutförfattarnas tidigare publi-
kationer i litterära tidskrifter eller kalendrar, delta-
gande i skrivarlinjer, litterära priser (Lilla August-
priset och Umeå novellpris) och om författaren i 
fråga har representerats av en litterär agent. Särskilt 
berömvärt är att de litterära aktiviteterna också ges 
en historik. Det kan ofta vara svårt att hitta den 
här typen av information, särskilt om de mindre 
tidskrifterna som kanske endast funnits tillgäng-
liga via internet, och därför är det värdefullt att in-
formationen har samlats på ett och samma ställe. 
Sammanställningen över skrivarlinjerna är också 
mycket välkommen.

Överlag är det en intressant och relevant studie 
som fångar upp många av de aspekter som omgär-
dar den skönlitterära debuten. Intervjumaterialet 
är en av de stora styrkorna och citaten levandegör 
den omfattande statistik som presenteras. Att det 
kvantifierbara har stått i fokus märks dock emel-
lanåt; på många ställen hade jag önskat fördjupade 
problematiseringar. I dess nuvarande form tar re-
sonemanget ofta slut just som det blivit som mest 
spännande. Eftersom det finns en uttalad intention 
att skapa ”en förståelse av den litterära världen och 
dess struktur” (16), finns vissa förväntningar om 
att det ska ingå fördjupade diskussioner om större 
förlagsmarknadstendenser. Tyvärr stannar resone-
mangen ibland vid den egna statistiken.
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Ett sådant exempel är kategoriseringen av förla-
gen i studien. Den som har försökt sig på att grup-
pera förlag utifrån storlek vet att detta är ett noto-
riskt svårt göromål, inte minst för att ägarförhål-
landen ofta ändras över tid. Fürst har valt att dela 
in förlagen på två sätt, dels om de ger ut förlags-
finansierade eller egenfinansierade verk, dels uti-
från hur många debutverk som utgivits på förla-
get. Problemet med den senare uppdelningen är att 
mindre förlag ofta har en betydande utgivning och 
kan i många fall komma upp i en liknande mängd 
titlar som de större förlagen. Att då klassa Bon-
niers, Wahlström & Widstrand, Norstedts, Forum, 
Natur & Kultur, Ordfront, Modernista, Alfabeta, 
Kabusa, Damm, Piratförlaget och Debutantförla-
get som ”större debututgivande förlag” blir något 
missvisande, trots att de alla har utgivit över tio 
verk. Modernistas och Kabusas utgivningsförut-
sättningar var naturligtvis vitt skilda från Bonniers 
eller Norstedts under den undersökta perioden. 
Kategorin ”förlag som utgivit fler än 30 titlar” är 
inte heller en homogen grupp, med förlagen Bon-
niers, Wahlström & Widstrand, Norstedts, Forum, 
Natur & Kultur och Ordfront (71–72). Här hade 
jag önskat en diskussion om de olika omständig-
heterna kring debutantverken som utkommer på 
dessa förlag och en problematisering av kategorise-
ringen, exempelvis genom att definiera de stora för-
lagen utifrån tidigare forskning eller litteraturut-
redningar. Stundtals är det inte tydligt i framställ-
ningen om ”större förlag” innebär någon av dessa 
två grupper, eller om det innebär de största förlagen 
på den svenska förlagsmarknaden (73). Det är dock 
mycket intressant att se vilka förlag som är de fliti-
gaste utgivarna av debutantverk, men i somliga fall 
hade en större tydlighet varit att föredra.

Som utlovat finns det även anledning att åter-
komma till marknadsföringsperspektivet i studien, 
som enligt min mening även det hade kunnat ut-
vecklas ytterligare. Med tanke på att Squires bred-
dade marknadsföringsbegrepp används i studien, 
hade det varit intressant att se ett större resone-
mang kring debuten som marknadsföringsmässigt 
begrepp även i slutdiskussionen utifrån de resultat 
som presenterats. I det åttonde kapitlet poängterar 
Fürst att det finns ett tydligt statistiskt samband 
mellan debutens förmak och ett prestigefullt mot-
tagande, samt att det råder en polarisering mellan 
den så kallade ”litterära” och ”populära” prestigen 
där olika karriärvägar synliggjorts (170–171). Det 
konstateras även att det inte räcker med att bli ut-
given av ett stort förlag för att debuten ska bli sär-

skilt uppmärksammad (177). Men vilken roll spe-
lar marknadsföringen i de olika karriärvägarna och 
vilken sorts marknadsföring används för dessa olika 
typer av författarskap? Här hade jag gärna sett en 
djupare analys av dessa intressanta resultat, nämli-
gen de skillnader som syns mellan den ”litterära” 
och ”populära” karriärvägen.

Ett ytterligare prov på när det hade varit in-
tressant att se ett fördjupat resonemang av mark-
nadsföring är när Fürst diskuterar 10TAL (i skri-
vande stund 20TAL) och dess försök att knyta de-
butanter till sig via tidskriftens hemsida: ”Vill du 
debutera i 10TAL? Gör som Daniel Sjölin, Maria 
Zennström, Hans Gunnarson […]” (kursiv i origi-
nal) (83). Detta är, enligt min mening, en tydlig po-
sitionering från tidskriftens sida, där den eftersträ-
var att jämställas med en bokdebut. Eftersom Fürst 
arbetar mycket utifrån självförståelse, hade det va-
rit givande att problematisera sådana exempel, mer 
än genom ett intervjucitat av en författare som inte 
upplevde det som ”den faktiska skönlitterära debu-
ten” att bli publicerad i 10TAL (83). Diskrepansen 
mellan tidskriftens positionering och dess faktiska 
betydelse för den skönlitterära debuten hade kun-
nat utvecklas vidare. Liknande självframställning 
syns hos tidskriften ponton när de skriver: ”Vi skulle 
kunna skryta med att vi var de första att publicera 
Johannes Anyuru, Amanda Svensson […] men vi 
vill hellre understryka att ponton inte är ’framtidens 
litteratur’ utan dagens” (85) (min kursiv). Citatet 
presenteras utifrån perspektivet att det är prestige-
fullt att vara först med att ge ut ett visst författar-
skap och att de vill ”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” (85). Ett annat sätt att 
se det är att tidskriften genom tropen paralips säger 
just det som den säger sig vilja undvika. Begreppet 
storytelling hade med fördel kunnat användas för 
att diskutera den här typen av självframställning.

Fältets självförståelse som utgångspunkt har vi-
sat sig mycket fruktbart – studiens huvudresultat 
är onekligen de distinkta karriärvägar som Fürst 
har lyckats identifiera. Dessa säger en hel del om de 
olika vägar som finns för debutanter beroende på 
vilken litterär karriär de önskar åstadkomma. De-
butens förmak behandlas grundligt i det sjätte ka-
pitlet och kvantifierbara litterära aktiviteter (litte-
rära antologier och kalendrar, litterära tidskrifter, 
skrivarlinjer och litterära agenter) analyseras. Fürst 
finner kopplingar mellan olika förberedande akti-
viteter och debutantutgivningen: 17 procent av de 
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813 debutanterna har blivit utgivna i en litterär tid-
skrift eller kalender (eller både och) före debuten 
(89). Det finns också vissa länkar mellan litterära 
tidskrifter och kalendrar och specifika förlag, inte 
minst mellan de som faktiskt är eller var förlags-
ägda (94–97). Av debutantpopulationen har 24 
procent gått på skrivarlinje och sedan debuterat, 
och det finns distinkta karriärvägar mellan att ha 
studerat litterär gestaltning vid Valand och sedan 
blivit utgiven på Norstedts respektive att ha gått på 
Biskops-Arnö författarskola och sedermera blivit 
utgiven på Bonniers (114). Totalt hade 30 procent 
av de 813 debutanterna genomgått någon av de un-
dersökta aktiviteterna i förmaket, där skrivarlinjen 
och publiceringen i litterär tidskrift eller kalender 
var vanligast (125–126).

Fürst redogör för att det finns många fler litte-
rära aktiviteter i debutens förmak som inte under-
söks i studien – exempelvis den litterära mentorn 
– (30), men det hade varit intressant att se några av 
dessa diskuteras ytterligare. Deltagande i poesifesti-
valer eller Poetry slam-tävlingar är två exempel som 
hade kunnat kvantifieras. Det nygamla fenomenet 
skrivgrupper hade inte hunnit växa sig stort under 
den undersökta tidsperioden, men liknande fram-
tida studier kommer säkerligen att behöva under-
söka forum som den populära Facebookgruppen 
Skrivgäris. Fürst menar att ”[e]n antagen text tycks 
dessutom kunna leda till att personen kan bli en del 
av ett litterärt sammanhang” (88). Min poäng är att 
det hade kunnat tydliggöras att det finns många 
andra sätt att ingå i ett litterärt sammanhang utan 
att man för den delen blivit publicerad i ett tradi-
tionellt forum.

Än mer intressant blir debutens förmak när 
dessa aktiviteter sätts i relation till debutens mot-
tagande eftersom de distinkta karriärvägarna då 
framträder desto tydligare. Kapitel sju fokuserar 
på de debuter som utgivits mellan åren 2001 och 
2012 och deras mottagande.

Ett antal variabler för att mäta hur uppmärk-
sammad debuten blivit har identifierats: debutant-
priser, recensioner, bästsäljarlistor, översättningar 
och filmrättigheter. En aspekt som inte undersöks 
är om debutanterna medverkat i litteraturprogram 
i teve eller radio, exempelvis Babel, i samband med 
debuten, något som rimligen också hade varit möj-
ligt att kvantifiera.

I kapitel sju består databasen av 552 debutböcker, 
568 debutanter och 115 förlag (129). Fältets självför-
ståelse av vad som exempelvis anses vara ”fina tid-
ningar” att bli recenserad i används som utgångs-

punkt (130). Utifrån hur tidningarna har rangord-
nats i intervjuer med branschpersoner, utvecklar 
Fürst ett poängsystem för debutverkens recensio-
ner. 20 procent av debutböckerna får högsta recen-
sionspoäng och har därför fått ett synnerligen pre-
stigefyllt mottagande (133). En distinkt karriärväg 
som går att urskilja är sambandet mellan att ha gått 
på skrivarlinje, blivit publicerad före debuten, att 
bli utgiven av ett större förlag och att bli recenserad 
(136–137). Sambandet syns även mellan debutens 
förmak, höga recensionspoäng och att bli nomine-
rad till och vinna debutantpriser (141–142). Detta 
ställs i kontrast mot att det inte finns ett statistiskt 
samband mellan förmaket och att placera sig på en 
försäljningstopplista (148–149).

Det är glädjande att se översättning som krite-
rium i undersökningen om mottagandet av debu-
ten, eftersom lyckad försäljning av översättnings-
rättigheter kan få direkta konsekvenser för vad som 
blir utgivet på den svenska marknaden. Den över-
sättningssociologiska terminologin som används 
i avsnittet är Johan Heilbrons indelning av cen-
trala, semiperifera och perifera språk samt Yvonne 
Lindqvists svenska översättning och schematise-
ring av Pascale Casanovas begreppspar som under-
söker om språkområdet i fråga är dominerande eller 
dominerat i en översättningskontext. Dessa per-
spektiv fungerar väl tillsammans med Fürsts struk-
turerade och empiriska presentation av källmate-
rialet, eftersom särskilt Casanovas begrepp erbju-
der scheman för att analysera utgivningsmönstren. 
Översättningar är dock i många avseenden svåra att 
undersöka, eftersom det kan finnas en rad anled-
ningar till att en översättning ens kommer i fråga. 
Det kan vara olika stödformer som aktualiserar 
en bok (där Kulturrådet spelar en viktig roll), en-
skilda förläggares specialintressen som styr (där det 
franska förlaget Actes Sud kan ses som ett tydligt 
exempel), eller personliga kontakter förlagen emel-
lan. Inte sällan samspelar flertalet aspekter som se-
dan resulterar i en färdig översättning. Dessutom 
är det inte heller ovanligt att det inte är debutver-
ket som översätts först; ofta är det kanske en för-
fattares andra bok som först når en utländsk mark-
nad. Därtill försvåras källäget av den eftersläpning 
som finns i Libris deldatabas Suecana extranea. Alla 
dessa faktorer komplicerar bilden av den översatta 
litteraturens vägar på den internationella markna-
den. Därför kan det anses något reduktionistiskt 
att undersöka dessa komplexa utgivningsmönster 
på detta sätt, utan att också redogöra för svårig-
heterna. Med detta sagt är det ändock intressant 
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att se hur stor andel av debutantutgivningen som 
har översatts.

I genomgången av översättningarna skiljs över-
sättningar till engelska från översättningar till 
andra språk. Detta argumenteras för genom att 
engelskan är ett centralt språk som fungerar som 
konsekrationsöversättningsspråk i förhållande till 
svenskan (det vill säga att svenskan vinner prestige 
i att bli översatt till ett mer centralt språk). Mate-
rialet i denna del omfattar som ovan nämnts de-
butanter 2001–2012 och därför är det beklagligt 
att inte indelningen som Nicky van Es och Johan 
Heilbron har tagit fram för tiden efter Berlinmu-
rens fall har använts, eftersom denna rimligen stäm-
mer bättre överens med den undersökta tidsperio-
den i fråga (not 145). I den nyare indelningen har 
dominansförhållandena skiftat något i jämförelse 
med den som används i Debutant!: Engelskan de-
finieras som hypercentral, centrala språk är franska 
och tyska och de semiperifera språken är ryska, 
spanska, italienska och svenska. Svenskans position 
har uppenbarligen inte förändrats nämnvärt, men 
som med mycket annat inom den litterära världen 
har de stora blivit större. Att Fürst inte har valt att 
definiera engelskan som hypercentral får anses an-
märkningsvärt, särskilt som det ytterligare skulle 
ha stärkt författarens argument för att särskilja eng-
elskan från de övriga översättningsspråken. Kon-
sekrationsöversättningens parord ackumulations-
översättning (som alltså sker mellan två ”jämbör-
diga” semiperifera eller perifera språk) används inte 
alls trots att denna typ av översättning också redo-
görs för, vilket kan tyckas något förvånande.

Engelskans centralitet är som sagt genomgå-
ende i avsnittet om översättningar. Enligt min 
mening drivs tesen att översättningar alltid går via 
centrum en aning för hårt (157). Självklart är över-
sättningarna till engelska ytterst prestigefulla, men 
de två centrala språken franska och tyska kan också 
spela en viktig roll i att fler översättningar blir till. 
Eftersom det, precis som Fürst konstaterar, över-
sätts förhållandevis lite till engelska (156), är det 
inte heller ovanligt att översättningar av ett verk 
till ett annat språk utkommer före den engelska ut-
gåvan. Jag hade gärna sett mer problematiseringar 
kring de påståenden som görs om just ackumula-
tionsöversättningen, inte minst när Fürst menar 
att dessa inte ses som ”lika värdefulla” (158). Sär-
skilt i marknadsföringen av böcker är det vanligt 
att blurbar som ”översatt till X antal språk” syns på 
bokens fram- eller baksida, och dessa försäljnings-
argument används även särskilt av litterära agentu-

rer. Som Casanova poängterat skapar all översätt-
ning någon form av prestige och kapital (Casanova 
2004 [1999], 23). Något som också hade kunnat 
nämnas är att de större förlagen även har inhouse-
agenturer i form av vad som brukar kallas foreign 
rights-avdelningar.

Översättningsstöd är ofta en viktig resurs för att 
”litterära” översättningar ska komma att utgivas. 
Det hade därför varit mycket intressant om Fürst 
även hade undersökt vilka av översättningarna som 
har tilldelats stöd, även om det så endast skulle ha 
varit genom ett mindre stickprov.

Som ovan nämnts presenteras en omfattande 
statistik i Debutant!, särskilt i de tre analyskapitlen. 
Mestadels är framställningen klar och tydlig, men i 
vissa fall ger statistikuppräkningarna ett något rö-
rigt intryck – mycket eftersom variablerna i många 
fall är snarlika – vilket försvårar läsningen. I majo-
riteten av diagrammen är tyvärr variablerna alfa-
betiskt sorterade, vilket ger ett svåröverskådligt in-
tryck. Detta kan tyckas vara en petitess, men i stu-
dier som är så pass statistikdrivna som denna är det 
viktigt att presentera resultaten på ett så tillgängligt 
sätt som möjligt. Språkligt hade studien tjänat på 
att korrekturläsas en ytterligare gång, eftersom det 
tyvärr finns en del korrekturfel. Både i noter och 
i brödtexten används ibland felvända angloame-
rikanska citattecken, och det är inte alltid konse-
kvent om bindestreck eller det längre tankstrecket 
används mellan exempelvis årtal eller sidnummer. 
Sådana saker hade enkelt kunnat åtgärdas.

Debutant! är som påtalats mycket rik både vad 
gäller infallsvinklar och resultat. Studien väcker 
många nya frågor och det är betryggande att Fürst 
fortsätter på avhandlingens inslagna bana så att fler 
perspektiv kan läggas till i undersökningen av den 
skönlitterära debuten. Trots de invändningar som 
har lyfts ligger styrkan i de tydliga karriärvägar som 
utmejslats och som kommer att kunna leda till vi-
dare studier.
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