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1. Inledning 

”Vad ska jag säga? He is not my cup of tea. Säkert roligt för teatrarna, men tråkigt för 

läsarna och för bokhandeln.” 

Eva Bonnier, Albert Bonniers förlag, om att den brittiske dramatikern Harold Pinter 
tilldelades 2005 års Nobelpris i litteratur.1 

 

Villkoren för bokbranschen har sedan 1970-talets avreglering av 

bokmarknaden kraftigt förändrats. Det gamla kommissionsbokhandelssystemet 

upphörde att existera, de fasta bokpriserna avskaffades och nyutgivna titlar 

kunde distribueras genom andra kanaler än den traditionella bokhandeln. 

Följden av detta blev naturligtvis en omformning av en både en hel bransch och 

ett läsande samhälle. Konsekvenserna var många – positiva för en del förlag, 

negativa för andra – och precis som litteraturvetaren Ann Steiner påpekar i sin 

avhandling om Månadens bok och de mycket omdiskuterade bokklubbarna 

under 1970-talet kan det vara svårt att säga något generellt om hur de nya 

krafterna på marknaden förändrade den. ”Man kan inte påstå att det 

publicerades färre titlar under 1970-talet än tidigare eller att människor läste 

mindre än tidigare. Det är dock inte heller möjligt att hävda att litteraturen 

nådde fler eller att böcker blev billigare.”2 Vad som hände i Sverige hände i 

resten av västvärlden och innebar, i stora drag, en förändrad mediemarknad 

som innebar en övergång från ett tillstånd där den tryckta texten var i centrum 

till ett annat där dess hegemoni inte längre togs för självklar. Med tanke på den 

tekniska och samhälleliga utvecklingen är denna förskjutning naturligtvis 

logisk. På ungefär samma sätt skulle man kunna beskriva nutidens bokbransch 

där tekniska framsteg och förändringar skapat nya möjligheter, men även 

föranlett både bokbranschen och forskarna att sia om en snar framtid utan den 

tryckta litteraturen.  

                                                 
1 ”Festen inställd”, Svensk bokhandel, 2005-10-13, artikeln tillgänglig 2007-05-06 via: 
http://www.svb.se/Nyheter/71381/90060. 
2 Steiner, Ann, 2006, I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet, s. 
11 ff. 
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Ryktet om bokens död tycks dock, efter att den inledande debatten lugnat 

ned sig, betydligt överdrivet. Det är inte bokens kris vi bevittnat, utan 

bokbranschens, som bland annat den danske litteratursociologen Hans Hertel 

noterat.3 Böcker ges fortfarande ut och säljs i massupplagor; det är istället 

likriktningen hos det som publiceras som utgör en av de största förändringarna 

på den nya bokmarknaden.  Detta är i sig ingen nyhet, i synnerhet inte för ett 

förlagssystem som ursprungligen skapats i syfte att öka den ekonomiska 

vinsten för förläggaren i ett tidigindustrialiserat samhälle. Men sällan har det 

fått så djupgående konsekvenser som i den moderna bokbranschen. Kanske kan 

man sammanfatta det med meningen: Allt färre titlar säljer – genom hård 

marknadsföring – allt mer.  

Bestsellerkoncentrationen på marknaden är också en genrekoncentration 

där romanens undergenrer fullständigt dominerar. I nyare branschstatisk finns 

inte dramatik som enskild genre utan redovisas tillsammans med den lika 

”smala” lyriken. I samtida debatter kring litteraturens villkor, exempelvis den 

kanondiskussion som fördes sommaren 2006 i de stora morgontidningarna, 

höjdes knappt några röster för dramatiken – eller för den del lyriken. 

Uppseendeväckande med tanke på att ingen skulle ifrågasätta exempelvis 

Henrik Ibsens eller August Strindbergs plats i världslitteraturen. Dramatik som 

litterär genre är inte längre särskilt välkommen på bokmarknaden. Kanske 

ingenting att höja på ögonbrynen för; teater ska ju trots allt spelas, texterna är 

bruksvaror och så länge teatrarna själva inte saknar pjäser borde väl ingen 

skada vara skedd? Så här beskrivs det rådande läget i en regeringsproposition 

från 1997: 

I dag saknas en möjlighet att i ett sammanhang få en överblick över befintliga dramatiska 
verk. För att hitta pjäser för läsning krävs att man vet exakt vad man vill ha och var man 
ska söka, vilket försvårar för den som t.ex. planerar för en ny repertoar på en teater. 
Svårigheterna att söka efter dramatiska verk leder i sin tur till att endast ett relativt fåtal 
pjäser spelas.4   

Genom åren har problemen för svensk dramatik gått i cykler. Röster har höjts 

från branschfolk – regissörer, skådespelare, teaterproducenter – om att det råder 

brist på svensk dramatik, under tidigt 1900-tal också om att den dramatik som 

skrevs av svenska författare inte var spelbar.5 Ingen annan konstform lär ha 

                                                 
3 Hertel, Hans, 1997, ”Boken i mediesymbiosens tid”, s. 201-223. 
4 Regeringsproposition 1997/98:87. 
5 Liljenberg, Bengt, 1990, Svenska stycken efter Strindberg. Anteckningar kring den svenska 

scendramatiken och dess författare 1910-1960, s. 10 ff. 
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överlevt så många kriser som svensk teater gjort under 1900-talet, skriver 

författaren och teaterforskaren Bengt Liljenberg.  

Kriserna har nästan oavbrutet avlöst varandra. Ibland har det handlat om kvalitetskris, 
ibland om identitetskris, ibland om publikkris, ofta om bristande ekonomi; stora 
institutionsteatrar har haft akuta överlevnadsproblem och stängningshot hängande över sig 
under 1990-talet. Ekonomiskt sett är teater sällan en särskilt lönsam affär.6  

När man sätter citatet ur regeringspropositionen i en sådan kontext förstår man 

att problemet är större än att intresserade läsare inte kan hitta sin 

favoritdramatiker på bokhandlar och bibliotek, eller att endast en handfull 

svenska dramatiker får sina verk publicerade på konventionell väg. Det är ett 

återkommande dilemma, en upprepning av något som länge varit ett problem 

som inte fått någon lösning. Ytterst, menar jag, är det ett problem som skulle 

kunna sättas in i ett kulturarvsperspektiv. Man kan argumentera för att teater i 

egenskap av konstart och kulturfenomen har ett egenvärde. Men man behöver 

inte nödvändigtvis lägga in en värderande syn på problemet, för bakom de allra 

flesta kulturpolitiska uttalanden gömmer sig en bärande funktionell tanke – 

konstarterna ska bevaras eftersom de i en historisk kontext kommer att vara 

ovärderliga för den som vill säga något om vår samtid. Det blir med andra ord 

en bevarandefråga.  

Dramatik som företeelse har en särställning i både kulturen och litteraturen. 

Den har dubbla funktioner och sträcker sig inom humaniora över flera 

forskningsfält. Som kulturell yttring i en alltmer konkurrenskraftig omgivning 

står den ganska ensam – det är svårt att kommersialisera en teaterföreställning 

även i mediesymbiosens tid. Som litterär genre anses dramatik ofta överflödig 

och i det närmsta oläsbar, samtidigt som grundutbildningar i litteraturvetenskap 

i allra högsta grad inkluderar både svensk och utländsk dramatik. Men vem ska 

man läsa om ingen ges ut?  

Det är lätt att upptäcka mönstret för vilken dramatik som publiceras av de 

traditionella förlagen: de redan etablerade författarna ges ut, om och om igen 

medan debutanter och nyöversättningar osynliggörs. När den brittiske 

dramatikern Harold Pinter år 2005 tilldelades Nobelpriset i litteratur gick en 

kollektiv suck genom svenska bokhandlar som annars av tradition kan vänta sig 

en stor försäljningsökning då författare ges den typen av uppmärksamhet. 

Pinter fanns inte ens översatt till svenska.  

                                                 
6 Liljenberg, Bengt, 2000, Dramat, dramatikerna och verkligheten, s. 101. 



 6 

Dramatiken har dock blivit en genre som moderniserat sig själv i takt med 

den tekniska utvecklingen. Drama Direkt, ett projekt efter kanadensisk förlaga 

som sedan 1999 drivs av Sveriges Dramatikerförbund blev resultatet av 1997 

års proposition. Sedan starten har Drama Direkt bedrivit grundläggande 

datautbildning för dramatiker, digitaliserat nutida svensk dramatik såväl som 

översättningar av dramatik. De spelar alltså en betydande roll som ett alternativ 

till traditionell utgivning och är därför ett intressant objekt för en närmare 

undersökning och utvärdering.  

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att problematisera frågan om hur bokmarknadens 

utveckling och kommersialiseringen av den litterära utgivningen påverkar 

läsarens tillgång till dramatiken. Huvudfokus kommer att ligga på de 

alternativa vägar modern svensk dramatik tar, i synnerhet projektet Drama 

Direkt och dess betydelse för utgivning och tillgängliggörande. 

Undersökningen kommer att bedrivas utifrån följande frågeställningar:  

 

- Hur har utgivningen av dramatik sett ut under 1900-talet med fokus på 

produktion och distribution och konsumtion?  

 

- Hur tillgänglig är dramatiken för en modern läsare? I hur stor utsträckning 

finns den att låna på bibliotek och/eller köpa som tryckt text? Vad betyder de 

viktigaste blockadbrytarna – biblioteken – för tillgängligheten?  

 

- Vilka, om några, alternativa vägar in i den etablerade litteraturen tar 

dramatik?  

 

Uppsatsen kommer också utifrån resultatet av ovanstående undersökning att 

diskutera och problematisera den moderna dramatikens plats i de litterära 

systemen.  

Material och metod 
För att kunna besvara uppsatsens syfte och inledande frågeställning har jag 

genomfört en empirisk undersökning baserad på bokutgivning i Sverige under 

de senaste 100 åren. Statistik över utgivning kan hämtas från flera olika källor. 

Det underlag som lämnas av Svenska Förläggareföreningen täcker cirka 75 

procent, då materialet endast innefattar de till föreningen anslutna förlagen men 

sträcker sig inte tillräckligt långt tillbaka i tiden och gör inte heller några 
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närredovisningar av sitt material. Mitt val föll istället på Svensk bokförteckning 

– under vissa perioder kallad Svensk bokkatalog – och dess systematiska 

översikter av utgivning under perioder om, i de flesta fall, fem år. Svensk 

bokförteckning är en del av den svenska nationalbiografin och har som grund 

de exemplar som förlag och andra utgivare skickar till Kungliga Biblioteket, 

samt de enligt lag insända leveranserna från landets tryckerier. Av detta följer 

att titlar förtecknas med ett visst dröjsmål. Trots denna mindre brist anser jag 

att det för uppsatsens arbetshypotes är ett tillräckligt källmaterial. Jag har 

utifrån detta källmaterial sammanställt tabeller där jag jämför utgivning av 

genren dramatik under hundra år för att skapa en för undersökningen relevant 

bild av den svenska bokmarknaden.  

Utifrån utgivningsstatistiken, med avsikt att besvara frågan om 

tillgänglighet för dramatik på bibliotek och i bokhandeln, har jag sammanställt 

en lista med dramatiska verk. Här inkluderas av det litterära samhället 

(recensenter, författare, litteratur- och teaterhistoriker och forskare osv.) viktiga 

namn såväl som moderna dramatiker, där en spridning över tid och genrer har 

eftersträvats, även om fokus ligger på den dramatik som publicerats efter 1950. 

För att kunna säga något om tillgängligheten ägnar jag i uppsatsens 

undersökningskapitel en del åt att göra sökningar i dels Internetbokhandelns 

sortiment, dels i svenska bibliotekskataloger. Till hjälp har jag tagit bibliotek.se 

– ett samarbete mellan LIBRIS och BTJ för att underlätta sökning i svenska 

bibliotekskataloger – samt de Internetbokhandlar med störst sortiment; en 

jämförelse har sedan sammanställts vad gäller tillgänglighet för dramatiska 

verk på bibliotek och i bokhandel. 

Uppsatsens empiriska del fortsätter med att kartlägga dramatikens 

bevarande och därefter närmare undersöka några aktuella alternativ bortom de 

traditionella utgivningsprocesserna – i första hand Sveriges dramatikerförbunds 

pjäsarkiv DramaDirekt som också tillägnas ett eget längre stycke där 

verksamheten behandlas mer i detalj. I avsikt att utröna huruvida de nya 

vägarna för litterära texter påverkat tillgången görs en jämförelse av 

tillgänglighet då samma lista som matchades mot bibliotek och bokhandel 

ställs mot två pjäsarkiv – ett digitalt som erbjuder print-on-demand 

(DramaDirekt) och ett med utlåningsmöjligheter (Amatörteaterns 

Riksförbund). Slutligen inriktar sig den empiriska delen på att kartlägga 

nyskriven svensk dramatik som haft urpremiär under de senaste tjugo åren men 

inte blivit publicerade av vanliga bokförlag – även här har en lista 

sammanställts, denna gång genom att utgå från teaterrepertoarer samt till viss 
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del från kulturdebatt. Tjugo titlar mellan åren 1985 – 2006 har valts ut och 

sökts i de internetbaserade pjäsarkiven.  

Uppsatsens analyserande och reflektiva del har försökt diskutera de 

empiriska resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna i avsikt att placera 

in dem i ett större sammanhang.   

Avgränsningar och definitioner 
Uppsatsen kommer att behandla utgivning och tillgänglighet för svensk 

dramatik, i första hand modern sådan. Med termen modern dramatik avses i 

uppsatsen dramatik från 1950-talet och framåt. 

I den del av undersökningen som avser granska tillgängligheten för 

dramatik i bokhandeln har jag valt att fokusera enbart på Internetbokhandeln av 

praktiska skäl. Det vore helt enkelt inte möjligt att genom att besöka fysiska 

bokhandlar få ett empiriskt tillfredställande underlag utan att besöka många 

olika bokhandlar i ett flertal städer.  

Disposition 
Uppsatsens första del, inledningen, kommer att ge en översikt av den teoretiska 

grund som uppsatsen vilar på genom presenterande av tidigare forskning och 

definition av nyckelbegrepp.  För att sedan bättre kunna undersöka detta 

område kommer uppsatsens andra kapitel att ge en bakgrund till och en 

översikt av utgivningsstatistik, tillgänglighet och kulturpolitiska satsningar på 

en breddad marknad för dramatiker. Det undersökande kapitlet är indelat i flera 

delar där det inledningsvis behandlar dels frågan om hur tillgänglig dramatiken 

är för en enskild läsare, dels dramatikens egen kontext som en produkt av och 

en förutsättning för teaterkonsten. I praktiken inkluderar detta en granskning av 

bokbranschens egen statistik, samt en fältundersökning där dramatikens 

tillgänglighet för läsaren kommer att undersökas genom ”stickprov” – det vill 

säga genom att undersöka biblioteks och bokhandlars bestånd av dramatik 

utifrån en representativ samling titlar. Uppsatsens empiriska del avslutas sedan 

med en djupare granskning av DramaDirekt och hur detta projekt har påverkat 

dramatiken, både tidigare utgiven och ännu outgiven sådan, och dess villkor på 

bokmarknaden samt tillgängligheten för läsaren. Därpå följer en diskussion 

kring resultaten som avslutas med en sammanfattning.  



 9 

2. Forskningsöversikt 

Att forska kring utgivningen av dramatik innebär att befinna sig någonstans i 

ett gränsland mellan litteratursociologin och det anglosaxiska begreppet ”Book 

History”, som ännu inte har en solid översättning i svenska språket. Det låter 

sig inte översättas till bokhistoria då det på svenska är en annan typ av 

forskningsinriktning – som behandlar den faktiska boken som produkt, 

formgivning, tryckteknik osv – och de flesta forskare är ense om att det inte 

heller, trots uppenbara likheter, bör likställas helt med litteratursociologin.7 I An 

Introduction to Book History beskrivs Book History handla om texten, boken 

och mediet.8 Inom dessa områden förhåller det sig naturligtvis så att olika 

mycket forskning har bedrivits inom olika sfärer – bland annat påpekas i 

samma forskningsöversikt: ”one of the most thoroughly covered areas in recent 

book history studies is the international history of printing, printers, and the 

various agents involved in the production, distribution, and reception of books 

and other texts.”9 

Andra aspekter, såsom författarens relation till förläggaren samt 

förläggarens ofta medskapande roll i den kreativa processen har inte blivit 

föremål för lika många studier. Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap 

med inriktning mot litteratursociologi och verksam vid Uppsala universitet, har 

på det svenska forskningsfältet i ett flertal arbeten behandlat just förläggares – 

ofta medskapande – roller. I essäboken Författare och förläggare konstaterar 

han att det trots de många påpekandena gällande blandningen av kulturella och 

kommersiella hänsyn inom förlagsvärlden har gjorts ”häpnadsväckande få 

undersökningar av relationen mellan förläggare och författare.”10 Det ska dock 

tilläggas att ”the instituted artist”, konstnären i beroendeställning till kapitalet, 

är ett koncept som tillägnats en hel del litteraturvetenskaplig forskning, i 

synnerhet marxistisk sådan. Inom just denna skola är det också vanligt att anse 

                                                 
7 Steiner, 2006, s 13 ff. 
8 Finkelstein, David & McCleery, Alistair, 2005, An Introduction to Book History, s.2-3. 
9 Finkelstein & McCleery, 2005, s. 85. 
10 Svedjedal, Johan, 1994, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier, s. 26. 
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att även om litteratursociologer har givit producenterna en tongivande roll i 

sina modeller, har de gravt underskattat desamma. Andrew Milner, amerikansk 

professor i cultural studies verksam vid Monash University i Melbourne, vars 

översiktsverk Literature, culture & society försöker återupprätta banden mellan 

sociologi, litteraturvetenskap och det något utskällda fenomenet kulturstudier, 

skriver: ”If this is an improvement on semiology, it still radically 

underestimates the extent to which publishers as capitalists predominate over 

and often actually initiate capitalist literary production.”11  

Några djupare kartläggningar – utöver branschstatistikens siffror och 

tabeller – över vad som ges ut och i hur stor omfattning det ges ut får man söka 

längre efter. Det är inget högexplosivt forskningsfält och dess betydelse 

marginaliseras ofta. ”Att diskutera ett litterärt decennium efter vad som gavs ut 

är aldrig särskilt intressant”, skriver Johan Svedjedal, och fortsätter sitt 

resonemang med att konstatera att den viktiga frågan är vad som konsekrerades 

och uppmärksammades. ”Att komma med är minst lika viktigt som att komma 

ut.”12 Detta gäller kanske för den typ av litteratur som i större utsträckning än 

dramatik når en läsande allmänhet, men för denna uppsats syfte är det 

synnerligen relevant – och dessutom intressant – att fråga sig just vad det är 

som faktiskt ges ut. För att komma med i litteraturhistorien får man nog anta att 

en grundläggande förutsättning är att också bli utgiven.  

Ett för uppsatsen relevant forskningsområde är det som behandlar teatern, 

dramatiken och relationen till läsaren/publiken. Hur har dramatikens position i 

den etablerade litteraturen sett ut i historien? Hur har villkoren förändrats? Den 

amerikanske litteraturforskaren Trevor Howard-Hill beskriver i en essä i 

tidskriften Book History hur det tidiga dramat i England stod sig i en ökad 

rivalitet mellan den traditionella manuskripttraditionen och den växande 

boktryckarindustrin och drar slutsatsen att de yttre omständigheterna egentligen 

aldrig förändrade dramatikens status på den kommersiella marknaden. Trots en 

stor publikuppslutning var det de pjäser som omgavs av skandaler eller blev 

föremål för diskussion utanför teatrarna som nådde en något bredare läsekrets 

än de direkt inblandade parterna. Även om detta förändrades mot slutet av 

1600-talet då dramatikens rykte som litteratur förbättrades märks ingen större 

skillnad i upplagor.13 I samma tidskrift publicerade Daniel Barrett, 

                                                 
11 Milner, Andrew, 1996, Literature, culture and society, s. 96-97. 
12 Svedjedal, 1994, s. 186. 
13 Howard-Hill, Trevor, 1999, “’Nor Stage, Nor Stationers Stall Can Showe’: The Circulation of Plays in 
Manuscript in the Early Seventeenth Century”, Book History, vol.2, s. 28-41.  
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teaterforskare verksam vid Iowa State University, en artikel om den i ett 

teatervetenskapligt perspektiv mycket intressanta perioden i slutet av 1800-

talets England, ”the decline of Victorian Drama”, då dramatiker efter åratal av 

relativt stor popularitet upphörde att skriva pjäser avsedda för läsning och då 

publiken, en publik som aldrig tidigare läst så mycket, slutade läsa dramatik. 

Barrett frågar sig hur dessa förhållanden kom att cementeras och framförallt – 

hur samtida dramatiker, kritiker och publik förhöll sig till teatern i en sådan 

situation. Han problematiserar utvecklingen från 1700-talet, en tid då pjäser var 

bland de mest efterfrågade titlarna i de cirkulerande bibliotek som börjat dyka 

upp – i popularitet var endast romanen en konkurrent – till sent 1800-tal då 

situationen blivit fundamentalt annorlunda.14  

Det finns i första hand fyra orsaker till dramatikens falnande popularitet, 

menar Barrett. Den första, kanske mest uppenbara, är romanens framväxt. Den 

andra är dramatikens förändrade natur på teaterscenerna – i takt med att 

publiken breddades ersattes den traditionella borgerliga femaktaren av 

pantomim, burlesker, revyer och lättsamma operetter; de gjorde succé på scen, 

men var knappast särskilt läsvärda. En tredje orsak är att de billiga upplagor 

som dramatik utkom i mer eller mindre var skådespelarnas och teaterarbetarnas 

egen version av texten – med scenanvisningar såväl som in- och utgångar 

antecknade; dessa är givetvis intressanta som teaterhistoriska dokument, men 

var det inte som läsning för en dåtida publik. En fjärde anledning till att den 

tryckta dramatiken upplevde ett sådant nederlag, finner Barrett i det dåligt 

utvecklade upphovs- och uppföranderättssystemet. Under så gott som hela 

1800-talet ställdes pjäsförfattare inför dilemmat att publiceras och nå en större 

läsekrets, men då riskera att få sitt verk stulet av främst provinsialscener 

bortom stadsteaterns kontroll, och när också den amerikanska marknaden – 

enorm och fullständigt omöjlig att kontrollera från England – gjorde entré blev 

situationen ohållbar. En tryckt pjäs uppfattades som allmän egendom och detta 

var ingenting som vare sig teaterchefer eller dramatiker ville eftersträva, så 

manuskripten hölls oftare kvar i teaterns ägo än de gavs ut.  

De här fyra orsakerna gjorde att dramatiken och romanen blev två helt 

separata entiteter på det litterära fältet och det fick konsekvenser inte bara för 

läsandet utan för teaterpublikens relation till teatern som försvagades – då 

publiken inte längre kunde hitta till texterna som uppfördes på en allt större och 

rikare bokmarknad förlorade de intresset för dem. Detta fenomen, snarare än en 
                                                 
14 Barrett, Daniel, 1999, "Play Publication, Readers, and the 'Decline' of Victorian Drama", Book History, 

vol.2, s. 173-187.   
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försämring i pjäsernas kvalitet, var den största orsaken till den vacklande 

viktorianska dramatiken.  

Den svenska bokmarknadens situation både före och efter avregleringen är 

väldokumenterad från många håll, av såväl forskare som branschfolk. I början 

av 1970-talet, då förändringarna av villkoren och möjligheterna på den 

omskapade bokmarknaden tycktes enorma, talade man ofta om förlagskris. Det 

är ett ord som ännu används då man talar om den tid som följde efter 

branschförändringarna även om det med tiden naturligtvis avdramatiserats och 

nyanserats. I takt med att nya medier uppstått och andra medier fått en mer 

undanskymd position har forskningen uppmärksammat fler aspekter av boken. 

En forskare som intresserat sig för boken som kulturell produkt och dess 

villkor i en alltmer moderniserad kontext är redan nämnde Hans Hertel, dansk 

litteratursociolog. Boken i mediesymbiosens tid handlar bland annat om 

medieindustrialiseringens tre faser med början i mitten av 1960-talet där 

nyckelord är take-overs, buy-outs och koncerner och där bokförläggare  

går in i en skärpt maktkamp mellan tryck-, bild- och ljudmedierna om publiken, och vitsen 
med att satsa på flera medier är dels rationaliseringsvinsten, dels utnyttjandet av 
sekundärrättigheter genom att producera och försälja samma produkter i bok-, film-, 
teater-, video-, skiv-, och CD-form, förhandla om samproduktion och rättigheter över 
gränserna – och varje gång inhösta sin andel av royalties för översättning, uppförande och 
återanvändning i bokklubbs-, pocketboks-, bild- och ljudform osv. 15 

För att överleva i konkurrensen satsar förlagen på författare med ”star quality”, 

vilket är dyrt och skapar ett riskablare klimat eftersom inte ens bestsellers är 

garanterade succéer utan lika gärna kan komma i retur med miljonförluster som 

följd. Det blir en ensidig marknad med ett fåtal kommersiellt gångbara genrer 

och en handfull stora namn som förväntas försörja ett helt förlags samlade 

utgivning. ”På denna häftigt konkurrerande stormarknad är medierna förbundna 

genom kretslopp, samspel och motspel. Det är en mediesymbios – på gott och 

ont, och den är ofta parasitär.”16  

Vidare spår Hertel att de stora koncernernas maktställning ytterligare 

kommer att förstärkas genom den elektroniska publiceringen och dess 

möjligheter till bland annat print-on-demand, en teknik som från andra håll 

lyfts fram som ett alternativ till konventionell utgivning och ett sätt att rädda 

smala titlar från att försvinna i mediebruset. Det rådande läget, inte bara på 

                                                 
15 Hertel, 1997, s. 203 ff. 
16 Hertel, 1997, s. 212. 
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bokmarknaden utan i den västerländska kulturen, har tolkats med både stor 

pessimism – ”underhållning till döds”17, bokens död, en kommersialisering som 

parasiterar på alla variationer från normen och skapar en mainstreamkultur där 

den som säljer bäst vinner – och med något mer optimistiska inslag.  

Många som verkar inom forskningsområdet ”cultural studies” ser 

populärkulturen som en värdig efterträdare till den traditionellt borgerliga 

kultur som får allt svårare att slå sig fram i konkurrensen. Populärkulturens 

egenvärde, dess specifika estetik, lyfts fram och höjs upp samtidigt som 

potentialen i att kombinera detta med modern teknik ses i ett positivt sken. 

Hertel själv försöker nyansera med båda goda och dåliga nyheter. De dåliga 

nyheterna, menar han, är att vi faktiskt ser en ändrad hierarki mellan text-, ljud- 

och bildmedierna samtidig som bokens status egentligen inte är förändrad – 

”film, video och tidningar hämtar sina goda historier från litteraturen, liksom i 

filmens barndom.” Å andra sidan är bokens framgång alltmer beroende av 

andra medier. Om en teveserie eller film framgångsrikt säljer in konceptet ökar 

försäljning och intresse för exempelvis Evelyn Waugh eller Truman Capote.  

Inte oväntat syns alltså en uppdelning mellan dem som ännu sällar sig till 

Gedins krisutrop och dem som i likhet med Svensk Förläggareförening inte 

skriver under på att ekonomiska och kulturella intressen ”i grunden är på 

kollisionskurs”.18 I den redan nämnda avhandlingen från Lunds universitet, 

försöker även litteraturvetaren Ann Steiner att ge en reviderad bild av 

bokbranschens turbulenta år, med fokus på den debatt som kretsade kring 

bokklubbarnas framväxt. Hon driver tesen att det är viktigt att i mycket 

omvärdera historieskrivningen i den bemärkelsen att 1970-talets bokmarknad 

och händelserna som ledde fram till det som ofta benämns kris är en del av en 

marknadsstruktur där allting sker i cykler. Dessutom skedde detta i en tid av 

samhällelig, ekonomisk och politisk omvälvning där enskilda händelser ibland 

tog sig orealistiska proportioner. Krisdebatten var naturligtvis förankrad i en 

förändrad verklighet men den var också en kulturpolitisk strategi, en debatt 

skapad för och av individer och grupperingar som på olika sätt ville synliggöra 

och/eller befästa sina positioner.  

                                                 
17 Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, Neil Postmans dystra 
odyssé genom den amerikanska underhållningsbranschen. Postman har också hållit en föreläsning med 
titeln Informing Ourselves to Death om teknologins baksidor och vår övertro på digitalisering.  
18 Bokbranschen i Sverige: utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s. 5.  
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Det fanns företeelser på den svenska bokmarknaden under 1970-talet som skiljer det från 
andra årtionden, vilket gör perioden särskilt intressant att studera. De förändringar som 
skedde i och med avregleringen gick osedvanligt fort och upplevdes av många av de 
berörda parterna som dramatiska, men man kan inte bortse från att den svenska 
bokmarknaden i viss mån bibehöll sin struktur.19 

 Steiners perspektiv är viktigt för en analys även av nutidens bokmarknad som 

söker problematisera dess skeenden ur ett komplext perspektiv.  Hennes 

slutsatser kring bokklubbsdebatten kan sammanfattas på följande sätt: ”Jag 

menar att debatten om Månadens bok inte bara handlade om ett visst sätt att 

sälja och marknadsföra böcker, utan även om relationen mellan å ena sidan 

litteratur och kultur, och å andra sidan pengar, näringsliv och makt.”20 På 

samma sätt som det är svårt att frigöra sig från ekonomiska aspekter i frågan 

bokens ställning i kulturen är det svårt att i forskningen inte tala om kvalitet 

respektive kvantitet. I Författare och förläggare konstaterar Johan Svedjedal 

krasst: ”Ett förlag som sysslar med kvalitetsutgivning måste kunna vänta länge 

på sina vinster – och kan man inte vänta länge på sina vinster har man svårt att 

syssla med kvalitetsutgivning.”21 Det är inte denna uppsats syfte att utifrån 

några kriterier kring kvalitet värdera dramatik som genre, inte heller att ställa 

den i motsatsförhållande till populärlitteratur eftersom detta knappast är särskilt 

fruktsamt. Det huvudsakliga problemet är att dramatiken inte ges ut. I grunden 

är det en mångfaldsfråga, inte en kvalitetsfråga – ska en välfungerande modern 

bokmarknad vara inkluderande eller exkluderande? Ska det finnas utrymme för 

många, även smalare genrer eller endast stora populära genrer?  

Forskning om och utredningar av samlingar och informationslagring 

genom arkiv, bibliotek och ljud- och bildupptagningar har utförts i en relativt 

stor mängd de senaste åren. I rapporten Klenoder i tiden – en utredning om 

samlingar kring scen och musik från 2006 kartläggs situationen för 

scensamlingar i landet utifrån den inom ABM så vanliga frågeställningen 

huruvida bevarandeansvar ska läggas på redan befintliga organisationer med 

närbesläktade uppdrag, eller på en vidareutvecklad specialsamling utanför 

ramen för de nationella arkiv- och bibliotekssamlingarna. Med andra ord – vi 

kan välja att se dramatiken som en litterär företeelse vars intressen ska bevakas 

av biblioteken, eller så kan vi uppfatta dramatiken som en integrerad del av 

teatern som scenkonst, som också bör behandlas i samverkan med de andra, 

                                                 
19 Steiner, 2006, s. 81. 
20 Steiner, 2006, s. 238. 
21 Svedjedal, 1994, s. 24. 
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kompletterande delarna. Jag menar att det ena synsättet inte utesluter det andra 

och skriver samtidigt under på en av rapportens bärande teser: ”dagens 

scenhändelser är morgondagens referenser.”22 

 

                                                 
22 Klenoder i tiden. En utredning om samlingar kring scen och musik, Betänkande av Utredningen om 
scenkonstens dokumentation, SOU 2006:68.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I följande kapitel kommer de för uppsatsen relevanta teoretiska 

utgångspunkterna förklaras och diskuteras närmare.  

Grounded theory 
Att applicera teori på ett undersökningsområde låter sig naturligtvis göras på 

många olika sätt och skiftar beroende på ämnets natur och omfattning. Större 

samhällsövergripande teorier väljer att inte begränsa sig till specifika frågor, 

metoder eller en viss sorts empiri och avser förklara de stora skeendena. 

Exempel på sådana teoretiker är den tyske vetenskapsteoretikern och 

sociologen Jürgen Habermas och den brittiske sociologen Anthony Giddens. 

Teorier som i motsats till de övergripande riktar in sig på observation i avsikt 

att användas på ett begränsat område – men inte sällan utgöra en del av ett 

större paradigm – kallas för ”grounded theories”. 23 Donald O. Case, forskare 

inom Communication Research vid Stanford, sammanfattar dem: 

However, the so-called ‘grounded-theory’ approach does not rely entirely on induction 
(reasoning from particulars to generalizations), but rather moves back and forth from data-
gathering to deduction (reasoning from generalizations to particular cases) to test the 
theory.24 

Uppsatsen vilar på en historisk och samhällelig grund men då mer 

samhällsövergripande analysverktyg skulle bli alltför omfattande för detta 

format baserar jag min empiri på istället på ”grounded theory”.  

Bokmarknaden och dess modeller 
Det har skapats en mängd olika modeller för att på konkreta sätt få en överblick 

över hur bokmarknaden har fungerat historiskt och hur den fungerar i modern 

tid, med allt vad det innebär av tekniska framsteg och nya samhällsbildningar. 

                                                 
23 Case, Donald O,, 2002, Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, 

and Behavior, s. 137. 
24 Case, 2002, s. 137-138.  
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Robert Escarpit, fransk sociolog och något av ett klassiskt namn i 

sammanhanget, utvecklade på 1950-talet en ofta citerad och använd modell för 

litteraturens väg från författare till läsare utifrån de olika kretslopp han 

observerade. Dessa båda kretslopp är dels le circuit lettré, det höglitterära 

kretsloppet, ibland kallat det ”bildade”, bestående av en liten, inom området 

välutbildad samling, kapabla att själva sortera och värdera kulturen och som 

delar smak med de normerande instanserna i samhället – kritiker, skapare och 

förmedlare, dels les circuits populaires, de folkliga kretsloppen. De folkliga 

kretsloppen kan delvis skapa sina egna produkter i form av mer folkliga 

litteraturformer, men till största delen får de behoven tillgodosedda utifrån, av 

representanter från det höglitterära kretsloppet.   

Mellan de båda sfärerna rör sig det tredje fältet, det som innehåller 

blockadbrytare och åstadkommer en viss förening och utbyte exempelvis 

genom TV-dramatiseringar av en pjäs, pocketboksutgivning och bibliotek. 

Både skolor och bibliotek har en fot i det höglitterära/bildade genom sitt urval 

av litteratur, sin anpassning till de värderingsnormer som råder och sin i första 

hand professionella litteraturförmedlare i form av lärare och bibliotekarier. En 

del av kritiken mot denna modell är att den egentligen aldrig lämpat sig särskilt 

väl för någon annan bokmarknad än den äldre franska, men andra har lyft fram 

Escarpits betoning på just bibliotekens roll som blockadbrytare i dessa 

kretslopp. Detta är även enligt mig den största anledningen till att Escarpits 

modeller lämpar sig för uppsatsens undersökning.  

Lars Furulands omfattande modell för den moderna marknadsekonomiska 

litterära processen som innefattar en mäng intellektuella, ekonomiska och 

politiska influenser bygger på tre nyckelord: produktion, distribution och 

konsumtion.25 Varje del i kedjan sker i två steg där författaren – producenten – 

har att förhålla sig dels till den samlade författarpopulationen där tidigare 

relationer till fältet får betydelse – väletablerade producenter har naturligtvis 

lättare att på nytt få sina verk utgivna – dels till publicerings- och 

distribueringsprocesserna. Här sker också stundtals en inplacering i olika 

värdesystem genom exempelvis reklam, recensioner och litterära priser.  Det 

som gör modellen enkel att frikoppla från sin kontext och tillämpa även med en 

växande teknisk aspekt är den återkoppling som alltid sker till författarledet, 

antingen via kritikers erkännande eller försäljningssiffror eller i vissa fall båda 

delarna. Denna feedback kan även involvera de nya medierna.  
                                                 
25 Furuland, Lars, 1997, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält.”, s. 15-
51.  
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En annan av dem som utvecklat Escarpits litterära kretslopp vidare är Hans 

Hertel, vars beskrivning av bokmarknaden består av fem kretslopp som inifrån 

och ut utgörs av det speciallitterära kretsloppet, det populärlitterära kretsloppet, 

det masslitterära kretsloppet, det intermediala kretsloppet samt det orala 

kretsloppet. Det första, det speciallitterära, rymmer egentligen flera små och 

ganska snävt avgränsade subkulturer som kan – men inte nödvändigtvis 

behöver – flyta samman, och texterna vi finner här är dels den ”smala” 

litteraturen, de nyskapande genrerna och författarna, de små upplagorna av 

facklitteratur om ämnen som inte intresserar några stora läsekretsar; dels 

underjordisk litteratur från förtryckarregimer. Det är också här de små förlagen 

i mediesymbiosen riskerar att isoleras eller göras till subkulturer.  

Sedan 1980-talet har litterära miljöer i både öst och väst samlat sig till dyrkan av den rena 
konsten, med front mot både politisering och amerikanisering. Men detta är återigen en 
självförstärkande effekt. Genom att avskilja sig som frimurarloger eller motståndsfickor av 
kompromisslösa källarvarelser – i tidskrifter som nästan ingen läser – riskerar de att gynna 
det som de isolerar sig ifrån.26 

Precis som det postmoderna kravet på individen att konstruera sin egen 

verkligen blir detta en exkluderande elitstrategi. Det populärlitterära 

kretsloppet beskriver Hertel på följande sätt: ”Det är området för normal-, 

pocket- och bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker som (i Danmark) når 

upplagor av cirka 10 000.”27 I det masslitterära kretsloppet återfinner vi både 

kioskromaner som avsetts för en bredare massa, och kvalitetsböcker som tagit 

sig från de andra fälten och blivit storsäljare. Det påminner till viss del om det 

intermediala kretsloppet, i vilket texter som nått en publik via andra medier – 

oftast teve och film – plötsligt når en (internationell) publik och blir storsäljare, 

ofta efter att ha varit anonyma under en lång tid. Peter Hoegs tidigare relativt 

ouppmärksammade Fröken Smillas känsla för snö sålde, enligt Hertel, 5000 

exemplar om dagen under sin storhetsperiod strax efter att filmatiseringen av 

Bille August gått upp på världens biografer. Slutligen omsluts dessa kretslopp 

av det orala kretsloppet, det traditionellt muntliga fält där vår mytologi och 

våra folksagor lever kvar och återskapas i modernt berättande. Alla dessa sfärer 

binds samman av något som Hertel benämner mediehiss, som skickar texter 

mellan sfärerna, likt Escarpits blockadbrytare. 

                                                 
26 Hertel, 1997, s. 213-214.  
27 Hertel, 1997, s. 208. 
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Problemet med att använda modeller för undersökningar är, precis som 

många forskare också påpekat, att de är statiska och inte avspeglar en 

föränderlig, flytande verklighet. Samtidigt menar jag att modeller ofta ger en 

viktig överblick av stora skeenden och fungerar väl för att kartlägga hierarkier 

och inbördes relationer.  
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4. Bakgrund 

I följande kapitel ges en kortfattad bakgrund till de sociala, ekonomiska och 

politiska villkor som både i ett historiskt och samtida perspektiv skapar 

förutsättningar och kontext för den svenska bokmarknaden.  

Kulturen och marknaden   

Förändringen från en aristokratisk hovkultur till en borgerlig kapitalistisk kultur medförde 
att det skapades en marknad för kulturen. Boken, konstverket, musikstycket, dramat var 
inte längre ett beställningsverk med given avsättning och utlovad betalning, utan det gällde 
att få avsättning för sina verk på en fri marknad.28  

Det skriver Per I Gedin i en klassisk genomgång av bokmarknadens utveckling 

fram till 1970-talet. ”Den läsande allmänheten” – det vill säga en kultur 

baserad på att stora skikt i samhället involverades i densamma i egenskap av 

konsumenter – var grunden för den bokmarknad som skulle växa fram under 

1700-talet. Innan dess hade de allra högsta samhällsklasserna fortsatt att 

förfoga över kulturen och bildningen, men detta förändrades när 

bördsaristokratin pauperiserades och fråntogs sina adelsprivilegier och en ny 

sektor av tidnings- och tidskriftsläsande medborgare – ofrälse ståndspersoner, 

delar av det gamla borgarståndet samt en ny framväxande klass, bourgeouisen – 

tog sig in i kulturens epicentrum. 1800-talets nya kommunikationsmöjligheter 

skapade ett mönster för bokhandeln – kommissionssystemet – som utnyttjades 

ända in i modern tid.29 Professionaliseringen av författaryrket gjorde det 

samtidigt möjligt att försörja sig på att skriva. Detta ledde naturligtvis också till 

att de andra bitarna i det som ännu är vår bokmarknadsmodell – förlagen, 

tidningarna, biblioteken – föll på plats och det blir redan vid en ytlig 

granskning tydligt att den moderna bokmarknaden i allt väsentligt är en produkt 

av det äldre förlagssystemet.  

                                                 
28 Gedin, Per I, 1997, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid, s. 21. 
29 Gedin, 1997, s. 24. 
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Historiskt sett var förlagssystemet – i grunden ett sätt att organisera 

produktion under de första århundradena av kapitalism – en form av 

organisation som återfanns inom de flesta europeiska näringar, som byggde på 

att köpmannen/entreprenören/förläggaren förskotterade råvaror till 

hantverkaren, ofta en hemarbetande sådan. Industrialiseringen i Sverige hade i 

de första faserna en utpräglat agrar inriktning – till stora delar en konsekvens av 

att förändringarna inom jordbruket hade skapat förutsättningar för såväl ökad 

produktion och arbetskraft som växande konsumtion då fler kunde sättas i 

lönearbete. Det här brukar man benämna protoindustrialisering – ett begrepp 

som avser ett förstadium till den senare fabriksindustrin och utgår ifrån de 

vanligt förekommande industriella regioner i Europa där basen utgjordes av 

just en lantlig hemindustri. Baserat på traditionell hantverksteknik, utfört av det 

lågavlönade proletariatet på landsbygden och avsett för en avlägsen 

massmarknad skiljde sig hemindustrin således från städernas skråhantverk. 

Hemindustri organiserades huvudsakligen på två sätt – som köpsystem och som 

förlagssystem. Köpsystemet gav producenten kontroll över och ansvar för i 

princip hela arbetsprocessen från råvara till den färdiga produkt som sedan togs 

omhand av en lokal handlare som i sin tur sålde varorna. En process från frö till 

färdig linneväv, för att ta ett exempel, kunde ta upp till två år att färdigställa. 

Då var förlagssystemet oändligt mycket mer flexibelt, vilket också gjorde att 

det blev förhärskande. Som tidigare sagts byggde förlagssystemet på att 

förläggaren lämnade råvaran till arbetaren som förädlade den, innan den 

skickades vidare för ytterligare förädling eller försäljning. Med stor 

arbetsdelning, möjligheter till ekonomisk integrering och ännu större 

konkurrenskraft kom detta system att användas redan på medeltiden.  

Denna bakgrund blir relevant när man lite mer ingående synar de krafter 

som styr och i mer eller mindre samma omfattning ännu råder på 

bokmarknaden. Som bokmarknadsforskaren Bo Peterson påpekar i sin 

historiska översikt av förlag och förläggare, var förläggarens utmärkande drag 

inte främst fabrikantens utan köpmannens, entreprenörens och risktagarens.  

Om man bortser från helt färska former av ”förlagsverksamhet” som t.ex. distansarbete i 
hemmet, där datorn ersatt vävstolen, har förlagssystemet som förhärskande form för 
varuframställning och distribution i Sverige egentligen levt kvar enbart inom 
kulturproduktionen, och framförallt inom bokförlagsverksamhet. Förlagsmannen och den 
moderne bokförläggaren har det gemensamt att de är risktagande köpmän och 
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entreprenörer, vilka upphandlar sitt tillverkningsbehov hos fristående producenter, medan 
de själva koncentrerar sig på val och marknadsföring av sitt sortiment. 30 

Redan från början, då boktryckarkonsten etablerat sig i större städer i början av 

1500-talet, antog bokmarknaden en form som tycks bekant i våra moderna 

ögon – bland de första förläggarna växte det fram större förlagshus som kunde 

förlägga försäljningskontor utanför det egna landets gränser, och de 

internationella samarbetena möjliggjordes i mycket av väletablerade 

inrättningar som de tyska vår- och höstmässorna, där engelskans föregångare 

som minsta gemensamma språkliga nämnare var latinet.  

Bokbranschens utveckling och villkor 
I Sverige blev bokbranschen under 1800-talet en explosivt växande sektor, där 

politiska initiativ som tryckfriheten och folkskolans införande tillsammans med 

ett etablerande av folkbildningskulturen var bidragande orsaker till att romanen 

slog igenom och att det dittills dåligt fungerande, icke-lönsamma 

återförsäljningssystemet för bokhandlarna sågs över. För att skydda sina 

intressen startade svenska förläggare 1843 Svenska Förlagsföreningen, under 

en lång tid kallad Svenska Bokförläggareföreningen och sedermera Svenska 

Förläggareföreningen. Huvudintresset var att kontrollera handeln med böcker 

genom att styra återförsäljarna.  

Kommissionssystemet innebar att Förläggareföreningen utsåg återförsäljare 

– kommissionärer – som fick vissa privilegier. Bland dessa fanns 

etableringskontrollen som gav en viss ensamrätt, goda kreditvillkor och ett 

avtal som gjorde att de bara behövde redovisa försäljningen en gång per år – 

något som innebar att de inkomster de gjort inte behövde betalas in förrän 

våren året efter. De erbjöds också fri returrätt – osålda exemplar kunde 

returneras till förläggarna. Hela systemet vilade på de fasta bokpriserna – en 

bok skulle alltid kosta lika mycket oavsett var eller av vem dem såldes. På detta 

sätt undvek man att vissa bokhandlare, på kommissionärernas bekostnad, 

specialiserade sig på de genrer och titlar som ansågs mest lönande och/eller 

sålde dessa titlar med rabatt. Eller som Johan Svedjedal uttrycker det: ”De fasta 

priserna var, menade branschen, det galler som skulle hindra farliga vilddjur att 

sprida förödelse i en bokbransch som inte gillade djungelns lag.”31 Dock ska 

man påpeka att etableringskontrollen aldrig fungerade fullt ut. Det existerade 

                                                 
30 Peterson, Bo, 1998, ”Förlag och förläggare – en historisk bakgrund”, s. 149.  
31 Svedjedal, 1994, s.9.   
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”fria bokhandlare”, det vill säga handlare som inte utsetts till kommissionärer, 

som kunde erbjuda försäljning av sortimentet hos medlemmarna i 

förläggareföreningen exempelvis i glesbygd där en fast bokhandel inte lönade 

sig. Vid sidan av dessa fanns även ”fria förläggare” som inte beviljats 

medlemskap i förläggareföreningen eller inte ville understödja dess fasta priser.  

Trots tillväxten under 1800-talet dröjde det till början av 1900-talet innan 

Sverige fick en ”kulturpolitik för bokvärlden”, och den hade då egentligen 

ingen betydelse för vare sig förläggare eller bokhandlare.32 Andra saker började 

dock förändras – författarna fick förbättrade villkor, den statliga 

folkbibliotekspolitiken öppnade upp nya arenor för förlagen och även de som 

arbetade i bokhandeln fick sina villkor tryggade genom sociallagsstiftning och 

reglerad arbetstid. Men kommissionssystemet bestod och branschen var, i de 

flesta fall, enig. 

Men slutligen – efter en utveckling som varit ofrånkomlig redan på tidigt 

1950-tal blev det klart att förbud mot fasta bruttopriser skulle införas den 1 

april 1970. Samtidigt inträdde ett flertal andra betydande förändringar – 

bokförläggareföreningen fick inte längre besluta om vilka som fick driva 

bokhandel, kommissionssystemet gick i graven och med det returrätten. 

”Sammantaget ledde denna avreglering till att makten i branschen förflyttades 

från förlagen – utgivarna – till återförsäljarledet, det vill säga bokhandel, 

bokklubbar och andra.”33 I viss mån var och är boken ändå en monopolvara – 

en given titel kan bara köpas från en bestämd leverantör – och förlagens 

ställning har förblivit starkare än många andra leverantörers på en avreglerad 

marknad.    

Under det första årtiondet efter dessa reformer inträdde inga nämnvärda 

förändringar. Däremot växte bokklubbar fram, med nyutgivning till lågpris, och 

i samma skeende togs de första riktiga stegen mot olika kedjor, något som 

skapade ökad priskonkurrens. Dessutom började skolor, bibliotek och 

kommuner alltmer flytta över sina inköp från bokhandeln antingen direkt till 

förlagen eller via nya typer av mellanhänder.  

                                                 
32 Bokbranschen i Sverige; utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s. 11.  
33 Bokbranschen i Sverige; utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s.14. 
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Branschavtal och branschstöd 
I syfte att i så stor utsträckning som möjligt motverka den utveckling man var 

rädd för i branschen, träffade förlag och bokhandel genom respektive 

föreningar i januari 1969 ett avtal som i mycket skulle behålla de gamla 

förutsättningarna.34 För att säkerställa tillgången på nya titlar infördes bland 

annat ett abonnemang som omfattade all nyutgivning hos avtalsförlagen samt 

olika rabattformer. Avtalet ändrades 1972 och på nytt 1973 då 

överenskommelsen inte längre gällde kommissionsbokhandeln utan 

fackbokhandeln. Oron var stor att uppkomlingarna på arenan – bokklubbarna i 

synnerhet – skulle profitera på de nya villkoren och konkurrera ut den 

traditionella handeln. P. Jonas Sjögren skriver i Bokbranschen i Sverige; 

utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen:  

Under senare delen av 1970-talet skärptes tonläget mellan förlag och bokhandel. 
Framförallt växte bokhandelns missnöje med vad de upplevde som förlagens gynnande av 
bokklubbarna. Bokhandlarna tyckte att klubbarna fick otillbörligt höga rabatter, vilka 
handeln aldrig kunde hamna i närheten av.35  

”Det är först mot slutet av 1960-talet som bokbranschen fick ordentligt fotfäste 

i den statliga kulturpolitiken” konstaterar Thomas Rönström i samma rapport.36 

1968 års litteraturutredning fick i uppdrag att behandla distributions- och 

produktionsförhållandena på marknaden ur ett konsumentperspektiv – 

resultatet blev sedan inledningen på trettio års litteraturpolitik. Johan Svedjedal 

sammanfattar bokbranschens ibland inkonsekventa villkor och konsekvenser på 

följande sätt: ”Bokens samhälle har växt ut till en modern blandekonomi, ett 

samhälle där börsen och katedralen ligger i samma galleria. Men hur poeterna 

ska avlönas och hur poesin ska säljas – det är problem som i bokens samhälle 

fortfarande måste lösas med poesi och politik.”37  

Från och med 1977 ökade dessutom priskonkurrensen på allvar. 

Cirkaprissystemet övergavs, bokhandeln tog upp kampen mot bokklubbarna 

och bokhandlar som Akademibokhandelns lågprisprofilering framträdde 

                                                 
34 Bokbranschen i Sverige; utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s. 14.  
35 Bokbranschen i Sverige; utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s. 16. 
36 Bokbranschen i Sverige; utvecklingen mellan 1973 och 2003: rapport från Svenska 

bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 2003, s. 47. 
37 Svedjedal, Johan, 1993, Bokens samhälle: Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 

1887 – 1943, s. 796. 
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tydligt. Nu började man både inom och utom branschen oroa sig för alltför 

disparata priser mellan olika säljare och efter dispyter mellan bokhandel och 

förlag i kombination med en statlig utredning av det offentliga 

bokhandelsstödet ingicks i oktober 1980 ytterligare ett avtal. Ingångsvillkoren 

var i stort sett desamma men en generalklausul sa nu att förlagen skulle beakta 

bokhandelns centrala ställning som återförsäljare. Även detta avtal kom att 

justeras ett flertal gånger. 

Förlagen och de litterära kretsloppen 
Rolf Yrlid, litteraturvetare verksam vid bland annat Lunds universitet, har 

skrivit om bokens villkor på bokmarknaden ur ett i första hand 1980- och 90-

talsperspektiv. Han summerar föregående period på följande sätt: ”Rent allmänt 

torde man kunna beteckna bokmarknaden under 1960-talet och första hälften 

av 1970-talet som gynnsam för de mindre och i ett eller annat avseende 

profilerade bokförlagen.”38 Förlagen kunde specialisera sig och finna sin 

kundkrets, som om de hade tur visade sig vara trogen och förbli förlagets 

understödjare. Ett par tusen lojala köpare höll förlaget ekonomiskt 

vinstdrivande om dessa köpare konsumerade de flesta av förlagets titlar; men 

samtidigt var denna avsmalning av utgivning för ett enskilt förlag också dess 

svagaste punkt. Om specialintresset svalnade och publikintresset avtog fanns 

inte så mycket att göra eftersom man inte hade någon sekundär utgivning vars 

intäkter kunde agera buffert under hårdare tider. Samma problem mötte – och 

möter – de hårt nischade förlagen om de växer sig för stora. Om 

publikunderlaget plötsligt ökar men förlaget står kvar på den utgivningsvolym 

de haft innan ökningen finns det risk för att andra förlag träder in på den arena 

där man tidigare varit i en maktposition – och omvänt, om man börjar ge ut 

betydligt fler titlar finns risk för överproduktion den dag då publiken minskar.  

På 1980-talet syntes en mer tydlig maktförskjutning mellan de olika 

aktörerna i det litterära systemet. Litteraturvetarna Hans Olof Johansson och 

Lars Petterson framförde i En bok för alla från förlag till läsare tesen att 

gränsen mellan det finkulturella och det populära kretsloppet i stort skulle vara 

upplöst i och med de senaste årens utveckling.39  Men man kan naturligtvis 

också, precis som bland andra Yrlid, hävda att om någonting utplånats i 

bokhandelns sortiment såväl som i kulturen så är det snarast gränsdragningen 

mellan kretsloppen: 
                                                 
38 Yrlid, Rolf, 1994, Litteraturens villkor, s. 142 ff. 
39 Yrlid, 1994, s. 130.  
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Den stora massan av översatt underhållningslitteratur, som har sin försäljning såväl genom 
bokklubbar som bokhandel, hör tveklöst till det populära kretsloppet medan den svenska 
originalutgivningen för vilka förlagen erhållit statligt litteraturstöd bildar basen i det 
finkulturella kretsloppet. Oavsett vilket av dessa båda synsätt man väljer är det 
odiskutabelt så, att också när det gäller kvalitetslitteraturen förekommer ett antal gate-
keepers, av vilka de viktigaste är Kulturrådets arbetsgrupper och Sveriges författarfonds 
styrelse och arbetsutskott.40  

                                                 
40 Yrlid, s 148 



5. Undersökning 

Undersökningen i denna uppsats består av flera delar. Den första behandlar 

utgivning av och tillgänglighet för svensk dramatik både i bokhandeln och på 

biblioteken, medan den andra fokuserar på ett enskilt projekt med syfte att i 

större utsträckning sprida ny och gammal svensk dramatik – nämligen Sveriges 

dramatikerförbunds digitaliserade pjäsarkiv DramaDirekt. En tredje och sista 

del handlar om de alternativa vägar som modern, nyskriven och, i alla fall 

traditionellt sett, otryckt svensk dramatik tar på den svenska bokmarknaden.   

5.1 Dramatiken och teatern 
Följande kapitel avser ge en grundläggande och mycket kortfattad förståelse för 

de inbördes relationerna mellan dramatiken, dramatikerna och teatern med 

fokus på hur de skrivna pjäserna produceras, distribueras och behandlas.  

Teatern 
1951 fanns i Sverige åtta fasta teatrar samt ett fåtal privatscener, Riksteatern 

och ett par turnéföretag.41 Sedan dess har teaterlandskapet radikalt omskapats 

av ett växande antal fria grupper med ett alltmer omfattande offentligt stöd, 

såväl som av uppbyggnaden av den regionala teaterorganisationen. Numer 

uppger branschen årligen mellan 200 – 300 scenproducerande enheter. År 1973 

hade 1,3 miljoner medborgare utanför storstäderna en teaterinstitution i sin 

kommun. 1993 var siffran 1,8 miljoner, samtidigt som andra delar av det 

regionala kulturnätet begränsats. Ett exempel på det är Riksteaterns utbud som 

de senaste tjugofem åren mer än halverats i samband med att teaterns fyra 

regionala ensembler fått regionala huvudmän vars turnéverksamheter inte ökat 

tillräckligt för att utjämna skillnaden. Enligt statistiska undersökningar, 

exempelvis Kulturrådets kulturbarometer, har teater- och biobesök ökat något 

                                                 
41 Klenoder i tiden, 2006, s. 37.  
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under de senaste tjugo åren – i alla fall i hos de demografiska grupper som 

traditionellt sett är de största kulturkonsumenterna.   

Störst andel teaterbesökare finns bland barn 9-14 år, kvinnor i åldrarna 15-24 år och 45-64 
år, boende i storstadsområdena, tjänstemän, företagare, studerande och personer med 
eftergymnasial utbildning. Bland kvinnliga tjänstemän och kvinnor med eftergymnasial 
utbildning är andelen som varit på teater det senaste året närmare 70%.42  

På samma gång kan teatern alltså sägas ha blivit mer tillgänglig och mindre 

utbredd – det är i första hand i de större städerna som variationen och utbudet 

finns, medan många mindre kommuner, de som inte har en teaterinstitution, får 

nöja sig med besökande föreställningar någon gång per spelår. 

Dramatikerna 
Sveriges dramatikerförbund, intresseorganisationen för landets 

yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik 

grundat 1941, hade i april 2007 cirka 670 medlemmar. Dessa representerar alla 

olika inriktningar av dramatiskt skrivande/översättningsarbete inom scen, TV, 

film och radiomedierna.43 På senare år har siffran ökat ganska drastiskt med en 

stor tillströmning av verksamma inom just de senare medierna.  

Dramatiska Institutet, DI, erbjuder Dramatik/Dramaturgi som en 

konstnärlig kandidatexamen. Denna utbildning ”orienterar sig grundligt kring 

vilka frågor teatertexten kommer att möta från olika yrkesgrupper inom 

teatern”.44 Dramatik finns också som ett renodlat teoretiskt humanistiskt ämne 

vid bland annat Göteborgs universitet och vid många andra institutioner på 

högskolor i landet är det möjligt att antingen dramapedagogiskt, 

litteraturvetenskapligt eller teatervetenskapligt studera ämnet. Dessutom ges 

vid flera folkhögskolors skrivarlinjer möjligheten att välja inriktning mot att 

skriva dramatik.  

En del dramatiker är anställda som dramaturger och/eller regissörer vid 

teatrarna. Många är frilansande. Dramaturg är ursprungligen försvenskningen 

av det grekiska ordet dramatourgos som betyder skådespelsförfattare, men dess 

moderna betydelse hamnar i praktiken närmare konstnärlig rådgivare vid en 

                                                 
42 Kulturbarometern 2002, Kulturen i siffror 2003:1, s.22.  
43 Information hämtad från Sveriges dramatikerförbunds webbplats: http://www.dramatiker.se/, tillgänglig 
2007-04-29.  
44 Utbildningbeskrivning dramatik – dramaturgi, Dramatiska Institutet, Institutionen för teater, tillgänglig 
2007-04-26 via: http://www.draminst.se/utbildningar/teater/dramatik-dramaturgi/ 
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teater.45 En dramaturgs huvudsakliga uppgifter är att konstnärligt hantera – 

analysera, bearbeta, tolka och presentera – den dramatiska texten genom 

processen från repertoarläggning till scenföreställning, samt att samarbeta med 

de andra aktörerna. I takt med att teatrarnas ekonomi försämrats har antalet 

dramaturger minskat, och arbetsuppgifterna för flera andra scenyrken 

förändrats för att anpassas till denna situation.  

Många pjäser skrivs som beställningsarbeten i olika syften, vid de större 

institutionsteatrarna ofta av teatrarnas egna ”husdramatiker”. Sveriges 

författarfond fördelar årligen statsbidrag för beställning av nyskriven svensk 

dramatik. Detta stöd kan beviljas för fria teatergrupper, regionala och lokala 

teaterinstitutioner samt TV- och radioproduktioner och är ett ekonomiskt stöd 

som utbetalas direkt till teatern med avsikt att utgöra arvode för dramatikern. 

För 2007 finns 2,8 miljoner avsatta för detta ändamål. Stödet utgör 2/3 av den 

avtalsreglerade grundersättningen till en dramatiker och ställer således kravet 

på teatern att den kan ersätta 1/3 av kostnaderna själv.46 Kungliga Dramatiska 

teatern, i egenskap av Sveriges nationalscen som har i uppdrag av regering och 

riksdag att verka för bland annat bevarande och förnyelse av teaterkonsten, 

beställer årligen ett visst antal nyskrivna pjäser av svenska dramatiker, en vana 

de i större eller mindre utsträckning delar med många scener. Dramaten har 

dessutom sin unga scen Elverket, där fokus ligger på mindre konventionella 

föreställningar samt nya dramatikernamn. Institutionsteatrarna som byggts på 

statligt stöd har som uppgift att skapa och producera dels klassisk teater, dels 

modern sådan. Deras repertoar ska också tilltala en så stor del av publiken som 

möjligt och lämnar ofta mindre utrymme för experiment, samtidigt som 

budgeten är större. Privatteatrar och fria grupper har större konstnärlig frihet att 

välja nya, smalare pjäser samtidigt som den ekonomiska logiken säger att om 

arrangörerna inte köper produkten de producerat går inte företaget med vinst. 

Följaktligen är inte det experimentella utrymmet särskilt stort.  

Det har i Sverige de senaste åren funnits en pågående debatt kring bristen 

på nya svenska dramatiker. Teaterforskaren och teaterskribenten Richard 

Hoogland skriver i en artikel i Teatertidningen om jakten på den svenska 

dramatiken: ”Teatern står just nu inte i centrum, när var teatern riktigt 

                                                 
45 Nationalencyklopedien, uppslagsord ”dramaturg”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O137630&i_word=dramaturg, tillgänglig 2007-03-28.  
46 Samtliga uppgifter är hämtade från Sveriges författarfonds webbplats, http://www.svff.se/, tillgänglig 
2007-04-29. 
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omskakande, när diskuterade alla en nyskriven svensk pjäs?”47 Detta är inte 

någon ny problematik. Även i äldre teaterhistoriska översikter, såsom Henrik 

Sjögrens Teater i Sverige efter andra världskriget från 1982, som i första hand 

fokuserar på Folkteatertanken och de fria teatergrupperna, konstateras att 

”mycket av den dramatik som varit central på svenska scener under den här 

perioden inte är publicerad på svenska – och i de fall där pjäser tryckts på 

svenska kan de vara svårtillgängliga.”48 

Dramatexten 
Den textbaserade teatern är i västvärlden relativt ohotad som dominerande 

uttrycksform inom scenkonsten. Därmed inte sagt att alla texter ämnade för 

teatern ser likadana ut – begreppet teater kan rymma allt från mim till 

monologer, via commedia dell'arte, ett uttryck som visserligen ofta är uppbyggt 

kring ord men saknar en på förhand skriven text. De olika uttrycken förenas 

dock av det gemensamma draget – oavsett form, är teater en föreställande konst 

och har klassificerats som sådan sedan antikens Grekland.  

Teaterforskaren Sven Åke Heed skiljer mellan dramatext, det vill säga 

”den konkreta, litterära text som i vår västerländska teatertradition oftast ligger 

till grund för en föreställning” och det han kallar scentexten – den samling 

tecken som behövs för att komplettera dramatexten då den framförs.49 En 

dramatext är i sig själv ingen färdig konstnärlig produkt eftersom den skrivits i 

syfte att framföras, menar Heed, och går så långt som att påstå att många 

dramatexter är obegripliga utan de övriga tecknen i väven. Skillnaden mellan 

orden på manussidorna och den färdiga föreställningen är ofta väldigt stor och 

processen lång och fylld av omarbetningar och tillägg. Heed illustrerar den på 

följande sätt:  

 

Dramatexten > dramaturgi > regi > föreställning < publik50 

 

Dramatik som litterär genre innebär följaktligen dramatext, det manuskript som 

är avsett för läsning. Teaterinstitutionerna själva kan sägas arkivera inte 

dramatexter utan scentexter, eftersom manuskriptet då är oskiljaktigt från de 

                                                 
47 Hoogland, Richard, 1996, “Finns det någon framtid för svenska dramatiker?”, Teatertidningen nr 4/96, 
s 15.  
48 Sjögren, Henrik, 1982, Teater i Sverige efter andra världskriget, s. 168. 
49 Heed, Sven Åke, 1989, En väv av tecken: teatertexten och dess betydelser, s. 18. 
50 Heed, 1989, s. 19. 
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övriga scentecknen och bevaras tillsammans med dessa, avsedda för teaterns 

interna historieskrivning snarare än en läsande allmänhet.  

Upphovs- och uppföranderätt 
Konstnärliga och litterära verk är skyddade 70 år efter upphovsmannens död. 

Till konstnärliga verk räknas naturligtvis sceniska verk – teaterpjäser, 

koreografier, iscensättningar, pantomimer. När en teaterpjäs framställs i skrift 

räknas den som litterärt verk. Uppföranderätt innebär att verk inte får visas 

offentligt, bearbetas eller mångfaldigas utan tillstånd från rättighetsinnehavare 

(upphovsmannen eller den som tillvaratar dennes intressen) – till offentligt 

räknas alla slags framföranden inför publik. Generellt är kopiering eller avskrift 

av pjäsmanus inte tillåtet. Samtidigt som man får rätten till uppförande erhåller 

man dock rättigheter att kopiera erforderligt antal exemplar av texten till de i 

produktionen engagerade, men dessa kopior får inte spridas utanför denna 

krets.  

Teaterförlag 
Ett aktuellt exempel på hur de bestämmelser som finns gällande rättigheter 

inom teatervärlden kan orsaka dispyter mellan de olika aktörerna är den så 

kallade Doktor Glas-tvisten som sedan 2003 förts ända in i domstol. 

Stridigheterna började då Thorsten Flinck tillsammans med ett 

teaterproduktionsbolag satte upp föreställningen Doktor Glas baserat på en 

manusbearbetning av Allan Edwall. Teaterförlagen Folmer Hansen, som äger 

Hjalmar Söderbergs original som fram till 2011 fortfarande går under 

upphovsrättslagen, och Colombine Teaterförlag som innehar rättigheterna till 

Edwalls version, hade redan tidigare sålt dessa och kunde därför inte sälja dem 

till Flinck.51 Föreställningen sattes ändå upp och teaterförlagen lämnade in en 

polisanmälan. Tre år senare, 2006, hade en nybearbetning av pjäsen, nu under 

namnet Doktor Flinck, premiär och problematiken kvarstod. Krister Henriksson 

har nämligen uppföranderätt på pjäsen fram till 2008 och Colombine lämnade 

på nytt in en anmälan. För att kunna göra en omarbetning måste man äga rätten 

till originalet, vilket Flinck alltså inte gör och det är därför han anklagas för 

”intrång i upphovsrätten och kontraktsbrott.”52 Konflikten blev något av en 

kulturdebatt där ekonomiska och juridiska intressen ställdes mot konstnärliga 

                                                 
51 Ring, Lars, ”Bråk om upphovsrätten kan leda till polisanmälan”, Svenska Dagbladet, 2003-09-02, s. 
54. 
52 Ångström, Anna, ”Doktor Flinck polisanmäld”, Svenska Dagbladet 2006-11-02, s.68.  
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Teaterförlag, fria produktionsbolag som tillvaratar dramatikernas texter och 

intressen, fungerar som agenter på marknaden och arbetar precis som andra 

förläggare med att försöka sälja sina dramatiker. Men eftersom villkoren ser 

annorlunda ut för dramatik är också förläggararbetet ganska väsenskilt. 

Teaterförlag är vanligtvis väldigt små och har sällan resurser att satsa på 

debutanter utan samlar istället ett antal, ofta inte mer än en handfull, säkra och 

etablerade namn i sina ”stall”. Samtidigt har de i takt med att teatrarna sparat in 

på fasta anställningar för såväl regissörer som dramaturger, fått en allt viktigare 

roll. Lars Ring sammanfattar dessa nya funktioner för teaterförläggare i en 

artikel i Svenska Dagbladet:  

Teaterförläggaren är en osynlig agent som allt mer fungerar som teatrarnas fria dramaturg. 
Han eller hon läser och tittar, reser och nosar samt köper och säljer – och påverkar pjäsval 
och repertoar. Har kontakt med dramatiker, regissörer och teaterchefer, föreslår och 
uppmuntrar – låter översätta och kopierar.53  

Det största svenska teaterförlaget, det vill säga det förlag som representerar 

störst andel dramatiker, är nyss nämnda Colombine Teaterförlag, som ägs och 

drivs av Berit Cullberg. Cullberg är ett mycket bra exempel på 

teaterförläggarens växande roll på marknaden – hon har fått en stor del av äran 

för att den hyllade norske dramatikern Jon Fosse överhuvudtaget lanserats då 

Norge saknar teaterförlag. Initialt var intresset för hans minimalistiska pjäser 

svalt, trots att han redan nått viss framgång på tyska scener, men Colombine 

översatte texterna och sålde till slut in dem även i Sverige. Numer spelas Fosse 

i hela Europa och för detta främjande av modern norsk dramatik har Berit 

Gullberg fått en hedersutmärkelse från Norska dramatikerförbundet.54 

5.2 Utgivning av dramatik i Sverige 

Efter att ha haft en svår tid under 1980-talet med sjunkande utgivningssiffror, 

minskad läsning och en kraftig dominans av översatt populärlitteratur, verkade 

bokmarknaden återhämta sig redan tidigt under det efterföljande decenniet då 

nyutgiven svensk skönlitteratur för vuxna såldes i cirka 1,7 miljoner exemplar 

– att jämföras med den översatta dito, som låg kring 2 miljoner.55 Svenska 

                                                 
53 Ring, Lars, "Agenten som gav oss Fosse", Svenska Dagbladet 2003-02-07, s. 52. 
54 Ring, 2003, s. 53. 
55 Svenska bokförläggareföreningen. Branschstatistik 1991/1992, Stockholm, 1992, s. 14, tabell 14.  



 33 

förläggarföreningen sammanfattar de senaste årens statistik på följande sätt på 

sin webbplats:  



 34 

Bokmomssänkningen den 1 januari 2002 innebar en kraftigt ökad försäljning hos förlagen. 
Detta märktes tydligast under 2002 då försäljningen i ekonomiska termer ökade med  
14 %. Under 2003, 2004 och 2005 ökade försäljningen med ytterligare någon procent per 
år och vi kan med fog säga att bokförsäljningen i Sverige aldrig tidigare varit så stor som 
under 2005. Totalt sålde föreningens medlemmar något färre volymer nya böcker under 
2005 än under både 2004 och 2003. 2003 var ett absolut rekordår när det gäller antal sålda 
böcker. 2005 noterades emellertid en ökad försäljning av s k backlisttitlar. Den totala 
bokmarknaden i konsumtionsvärde kan uppskattas till ca 7 miljarder kronor och omfattar 
ca 80 miljoner sålda volymer.56 

Antalet titlar som ges ut kan alltså sägas ha minskat, men ”motsvarande 

nedgång i försäljning och läsande har dock inte kunnat påvisas”, kommenterar 

en undersökning av läsandet i den digitala tidsåldern utförd av Nordicom.57 

Samma undersökning visar för övrigt på intressanta trender i läsvanor där den 

traditionella romanen tillhör en genre som läses i allt mindre utsträckning – 

deckaren, fantasyboken, fackboken och hobby/fritidshandboken är i flera 

avseenden och bland allt större grupper människor mer utlånad och lättsåld. 

Om statistiken och tabellerna 

Svenska Förläggareföreningens statistik över utgivna titlar hos de hos 

föreningen anslutna förlagen täcker som tidigare nämnts ungefär 75 procent av 

bokmarknaden. Svensk bokförtecknings årskatalog som är en del av 

Nationalbibliografin från Kungliga Biblioteket är mer omfattande och söker 

redovisa all i bokhandel utgiven litteratur, även en del skrifter utgivna i andra 

sammanhang som kan bedömas vara av allmänt intresse katalogiseras här. Den 

gick fram till 1986 under benämningen Svensk bokkatalog, då den också 

upphörde att utkomma i femårsintervaller och började publiceras årligen. Sedan 

2004 publiceras nationalbiografin endast på webben.58 Eftersom Svenska 

Förläggareföreningen inte särskiljer dramatik från övrig skönlitteratur i sin 

statistiska redovisning används den inte alls i uppsatsens undersökning som 

istället helt vilar på den svenska nationalbiografin. Denna är av olika 

anledningar historiskt sett uppdelad i mestadels femårsperioder samt ett fåtal 

tioårsperioder. Mellan åren 1986 till 2002 utkom Svensk bokförteckning 

årligen medan bokutgivningen sedan 2004 redovisas månadsvis på Kungliga 

Bibliotekets webbplats.  
                                                 
56 Svenska förläggareföreningen: ”Branschstatistik”, http://www.forlaggare.se/branschstatistik, tillgänglig 
2007-04-26. 
57 Bokläsing i den digitala tidsåldern. Aktuella undersökningar från Nordicom och Som-Institutet, s. 19. 
58 Nationalbiografin – Böcker, månadsförteckning 2004 – 2007, 
http://www.kb.se/Nbm/nbb_manad2004.htm, tillgänglig 2007-04-29. 
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I sammanställningen av den utgivningsstatisk som nedan redovisas har så 

långt det varit möjligt en viss urvalsprocess ägt rum för att . Därför har 

antologier samt samlingsvolymer med sannolikt redan publicerade pjäser av 

typen Dramatik för gymnasieskolan och Skådespelarnas klassiker utelämnats, 

medan utgåvor med flera dramatiker i andra fall räknats in i statistiken – dessa 

utgåvor har tagits med därför att jag bedömer att syftet är att publicera 

dramatiker som inte publiceras på annat sätt. Ett exempel på denna typ av 

utgåva är Elverkets dramatik där åtta nyskrivna pjäser samlats i en volym. 

Dessutom har den löpande nationalutgåvan av August Strindbergs samlade 

verk borträknats, medan andra, enskilda, utgåvor av samme författare 

inkluderats. Detta är en distinktion som även görs i Svensk bokförteckning.   

Utgivningen av dramatik åren 1901–1950 
Följande tabell illustrerar utgivningsstatistik för dramatik under första halvan 

av 1900-talet baserat på en sammanställning av Svensk bokförtecknings 

uppgifter.  

Tabell 1. Utgivning av dramatik åren 1901-1950 i absoluta tal. 

Period Antal titlar, 
svenska 

Antal titlar i 
översättning 

1901–1905 111 - 

1906–1911 181 - 

1912–1915 232 - 

1916–1920 287 - 

1921–1925 193 58 

1926–1930 218 54 

1931–1935 459 49 

1936–1940 649 54 

1941–1950 307 82 

Källa: Svensk bokkatalog för åren 1901–1905, 1906–1911, 1912–1915, 1916–1920, 1926–
1930, 1931–1935, 1936–1940, 1941–1950. 

En översikt av antalet titlar som gavs ut mellan 1901 och 1950 ger oss direkt 

bilden av en relativt stadig utgivning under de första decennierna, som sedan 

ökade ordentligt åren före och under andra världskriget. Från 1940-talet och 

framåt förekommer dock många dubbelutgivningar i den meningen att det var 

vanligt att en titel gavs ut en eller ett par gånger, sedan i en ytterligare utgåva 

initierad av exempelvis Modersmålslärarnas förening.  
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Under första halvan av 1900-talet var definitionen av dramatik dessutom 

betydligt mer generös än den är idag och såväl kupletter som enstaka 

revysketcher kunde falla under beteckningen dramatiska verk i utgivningslistor. 

Ett sådant faktum är intressant då det säger något om inte bara om utgivningen 

utan om bokmarknaden i stort: det ansågs finnas en marknad inte bara för 

August Strindberg utan även för Jöns Trulssons argbigga. Hur 

försäljningssiffrorna såg ut förtäljer dock inte Svensk Bokförteckning.  

Fram till och med perioden 1941–1950 redovisas all utgiven dramatik i 

samma kategori, oavsett undergenrer. Men 1941 införs den separata kategorin 

sketcher och monologer och när den kategorin används för första gången 

innehåller den långt över 500 titlar. Den övriga dramatiska utgivningen stannar 

på 307 under denna tioårsperiod. En del av svaret på frågan om de höga 

utgivningssiffrorna för dramatik under föregående perioder hittar vi antagligen 

här. 

Inte förrän perioden 1921–1925 började Svensk bokförteckning redovisa 

översatt litteratur i en egen kategori. I regel kan man utan problem konstatera 

att de översatta titlarna vid den här tiden är ganska få; en handfull översatta 

verk av Gorkij, Racine, Molière, Shaw och Maeterlinck, men inget antal som 

går att jämföra med den svenska underkategorin – lustspel, kupletter och 

sketcher är i klar majoritet.  

Utgivningen av dramatik åren 1951–2005 
Nedanstående tabell skildrar utgivningen av det som uppsatsen definierar som 

modern svensk dramatik, det vill säga utgåvor från 1951 till och med 2005. 

Även denna tabell baseras på Svensk bokförtecknings redovisning samt för de 

sista två åren den webbaserade versionen av nationalbiografins förteckning av 

utgivna böcker.    
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Tabell 2. Utgivning av dramatik åren 1951-2005 i absoluta tal. 

Period Antal titlar, 
svenska 

Antal titlar i 
översättning 

1951–1955 90 70 

1956–1960 89 95 

1961–1965 126 79 

1966–1970 100 78 

1971–1975 62 35 

1976–1985 137 58 

1986–1990 39 41 

1991–1995 51 47 

1996–2000 35 20 

2001–2005 32 2659 

Källa: Svensk bokkatalog för åren 1951–1955, 1956–1960, 1961–1965, 1966–1970, 1971–
1975, 1976–1985, Svensk bokförteckning, årskataloger åren 1986–2000, Svensk 
bokförteckning januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december 2001, Svensk 
bokförteckning årskataloger 2002 & 2003, Nationalbiografin – Böcker, månadsförteckning 
2004 – 2007, tillgänglig 2007-05-07  via: http://www.kb.se/Nbm/nbb_manad2004.htm  

Utgivningsåren 1951–2005 är en intressant kontrast till de åtminstone 

inledningsvis höga siffror som präglade åren 1900 till 1950. Den högsta siffran 

utgivna dramatiska verk för en femårsperiod är från 1951 och framåt 126 

stycken, det vill säga perioden 1961–1965. Detta kan man jämföra med 

förgående halvseklets högsta siffra som var 649 titlar mellan åren 1936–1940.  

Som tidigare nämnts gjordes en uppdelning mellan dramatik å ena sidan 

och sketcher och monologer å den andra. I praktiken hade den kategorin 

betydelse enbart för en enda utgivningsperiod, då den redan perioden 1951–

1955 endast innehåller ett tiotal titlar. Kategorin tas sedermera bort helt. 

Generellt kan man säga att det fortfarande ges ut vad som en gång skulle ha 

fallit under kategorin sketcher och monologer – exempel på detta är titlar som 

Nilecity 105,6 och Arne Anka – en afton på Zeke's – men dessa verk utgör 

snarare undantag än regel på den moderna bokmarknaden.  

1961–1965 ökar utgivningen av dramatik något, men det är värt att påpeka 

att det under dessa år är ett antal författares verk som ges ut upprepade gånger. 

                                                 
59 Den webbaserade bokförteckningen från 2004 och framåt har ingen indelning efter kategori vad gäller 
översatt skönlitteratur utan indelar istället efter språkområde. Jag har själv försökt åtskilja de dramatiska 
verken från de övriga; det finns således en större felmarginal för dessa siffror.  
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Detta är för övrigt ett genomgående drag. I övrigt syns en ganska tydlig 

minskning av både svenska originaltitlar och översättningar. De översättningar 

som publiceras tenderar att vara nyutgåvor av redan utgiven litteratur – av 17 

titlar i svensk översättning utgivningsåret 1987 är hälften skrivna av 

Shakespeare.  

Sammanfattning 

Utgivningen av dramatik har minskat i stadig takt sedan början av 

nittonhundratalet. Siffran för antalet utgivna titlar under perioden 1901–1905 

var 111 stycken, några decennier senare, 1936–1940, stod utgivningen på sin 

topp med 649 titlar i olika dramatiska genrer och undergenrer. Sedan kategorin 

för översatt dramatik infördes i Svensk Bokförteckning har antalet 

översättningar befunnit sig på en relativt oföränderlig nivå av omkring 50–70 

titlar per utgivningsperiod. Redan i mitten av 1950-talet börjar man ana en 

minskad utgivning och det sammanfaller med att kategorin som införts för de 

under framförallt 1930 och 1940-talen så vanliga sketcherna och monologerna i 

princip försvinner. Det är framförallt från 1980-talet och framåt som 

utgivningen av svensk dramatik går ned, såväl för svenska titlar som för 

översättningar. Förutom ett par kluster av nyutgåvor av klassiker ligger 

siffrorna för utgiven dramatik under den andra perioden märkbart lägre än 

under den första.  

Under den första halvan av 1900-talet skulle utgivningen kunna benämnas 

generös både i fråga om antalet utgivna titlar och, vid en närmare granskning, 

spridningen på vad som ges ut. Även översättningar, som ändå haft en betydligt 

jämnare utveckling, tycks minska. Dessutom följer de samma mönster som de 

svenska originalen vad gäller koncentration av ett fåtal namn som ständigt 

återkommer i nyutgåvor. Från 1970-talet är nedgången i utgivningssiffror ett 

obestridligt faktum.  

5.3 Dramatikens tillgänglighet 

Följande del av undersökningen behandlar den utgivna dramatikens 

tillgänglighet för läsaren utifrån två områden – biblioteken och bokhandeln – 

med syfte att söka kartlägga i hur stor utsträckning ett valt dramatiskt verk kan 

lånas respektive köpas.   
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Dramatiken på biblioteket 

”Det ska för en person i Sverige vara möjligt att oavsett bostadsort genom folkbiblioteken 
få tillgång till vilken bok han önskar.”60 

I Sverige hade allmänheten år 2005 tillgång till 2 151 olika 

folkbiblioteksenheter – huvudbibliotek, filialbibliotek, bokbussar och andra 

utlåningsställen. Det samlade mediebeståndet samma år uppgick till 41 

miljoner böcker, varav 13 miljoner var barnböcker och 3 miljoner var 

audiovisuella medier. Andelen böcker har stadigt minskat sedan 2000, medan 

andelen AV-medier ökat. Utlåningen av böcker och AV-medier följer samma 

mönster – det lånas färre böcker, men fler andra medier. Riksdagens officiella 

mål med kulturpolitiken, där biblioteksväsendet spelar en nyckelroll, är att 

värna yttrandefriheten, men också att bland annat ”göra kulturupplevelser 

tillgängliga för alla, att främja konstnärlig mångfald, förnyelse och kvalitet, att 

bevara och bruka kulturarvet”.61  

För att kunna undersöka hur tillgänglig dramatiken är för läsaren/köparen, 

har jag genom att granska den tidigare redovisade utgivningen sammanställt en 

lista bestående av fyrtio dramatiska verk som publicerats någon gång under de 

senaste hundra åren. Listan har sedan körts mot såväl svenska 

bibliotekskataloger som Internetbokhandlarnas sortiment i syfte att 

sammanställa statistik på hur många titlar som fortfarande är tillgängliga för 

läsaren.  

Om pjäsurvalet 

Jag har eftersträvat en spridning i tid, men ändå försökt koncentrera mig på 

något modernare pjäser. Hänsyn har delvis tagits till teaterrepertoarer såväl som 

en författares övriga status i det litterära fältet – till exempel anser jag att det 

finns en poäng i att undersöka huruvida en författare som Stig Dagerman, som 

får betraktas som mer etablerad i litteraturhistorien än exempelvis Majken 

Torkeli, dock inte i egenskap av dramatiker, finns tillgänglig i högre grad än 

mer okända namn. I övrigt har syftet varit att blanda välkända moderna 

författare som Lars Norén och Katarina Frostenson med mindre välkända, som 

Anna Karin Elfstrand. Att utan att reflektera över begreppets innebörd tala om 

en ”etablerad författare” är naturligtvis både vanskligt och godtyckligt – 

                                                 
60 Yrlid, 1994, s.107. 
61 Statens kulturråd, 2006, Kulturen i siffror 2006/2, Folkbiblioteken 2005, s. 5 ff.  
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uppsatsen avser inte att rangordna dramatikerna, inte heller göra någon 

värderande skillnad mellan debutanter och de författare som kan anses ha 

uppnått ett visst erkännande. ”Etablerad” ska förstås som uppmärksammad och 

konsekrerad i den mån att författaren återkommande uppmärksammas i 

kulturdebatt, spelas på teaterscener, återfinns i litteratur- och 

teatervetenskapliga litteraturöversikter osv. 

En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga dramatiker har jag, i den 

mån det varit möjligt, också tagit i beaktande. Desto svårare är det att i 

traditionell utgivning finna oetablerade namn, vilket gör att tonvikten 

ofrånkomligt lagts på mer välbekanta författare. Slutligen ska påpekas att det 

även finns med ett par titlar vars originalutgåva utkom tidigare än 1900, men 

som utkommit i nytryck under de senaste åren och följaktligen kan betraktas 

som intressanta 1900-talstitlar.  

Bibliotek.se 

Denna tjänst är ett samarbete mellan KBs databas LIBRIS och BTJs tjänst 

BURK-sök som via ett gemensamt gränssnitt erbjuder en ”nätresurs för gratis 

samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar”.62 LIBRIS 

har ungefär 300 registrerade bibliotek i sitt katalogiseringssamarbete.63 BURK-

sök är ”ett söksystem för Bibliotekstjänsts bibliografiska databas BURK. 

Databasen innehåller mer än 2 miljoner bibliografiska poster och har en årlig 

tillväxt på 70 000 poster.” BURK innehåller en lång rad olika medier: böcker, 

cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor, m.m. 

Mer än 140 språk finns representerade och utgör tillsammans ungefär hälften 

av objekten. ”Förutom de bibliografiska uppgifterna finns även beståndet från 

mer än 200 bibliotek, varav de flesta är folkbibliotek.”64  

Internetbokhandel 

Tabellkategorin internetbokhandel innefattar de större kedjorna på Internet – 

Bokus, AdLibris, Internetbokhandeln samt Akademibokhandelns 

onlinekatalog. Internetbokhandeln.se som grundades 1997 har över 2 miljoner 

titlar. Bokus.com startade också som företag 1997; under hösten 2005 tog 

Bokus över Akademibokhandelns Internetförsäljning och bytte namn till 

                                                 
62 "Information om bibliotek.se", tillgänglig 2007-04-26 via: 
http://www.bibliotek.se/info.bibliotek.se.html 
63 "Om nuvarande version av LIBRIS webbsök", tillgänglig 2007-04-26 via: 
http://www.libris.kb.se/webbsok2007/lasa/om.htm 
64 "Om BTJ:s sök- och beställningstjänster – BURK-sök", tillgänglig 2007-04-26, via: 
http://www.btj.se/sb/FrontServlet?handler=AboutBtj 



 41 

Akademibokhandeln Bokus AB. Året efter, i september 2006, införlivades även 

Internbokhandeln Exlibris.se i Bokus, i samband med att Akademibokhandeln 

övertog Exlibris fyra fysiska butiker i Stockholmsområdet. Bokus sortiment 

uppgår till ungefär 3.5 miljoner titlar utgivna i Sverige, Storbritannien, USA, 

Tyskland och Danmark.65  

Tillgänglighet 

LIBRIS har cirka 300 anslutna bibliotek, BURK dryga 200. Detta innebär att 

antalet bibliotek anslutna till bibliotek.se som mest kan vara ungefär 500 

stycken, om ingen överlappning mellan de LIBRIS-anslutna och de BURK-

anslutna förekommer. Då grunden för LIBRIS är den nationella samkatalogen 

för i första hand universitets-, högskole-, och forskningsbibliotek, varav många 

är helt eller delvis inriktade på särskilda forskningsdiscipliner, blir det dock 

problematiskt att bedöma dessa 300 biblioteks tillgängliggörande av dramatik. 

Jag har därför valt att utgå från de omkring 200 BURK-anslutna biblioteken i 

min undersökning.  

Antalet kommuner i Sverige år 2007 uppgår till 290 stycken, och 

bibliotekslagen säger att varje kommun ska ha ett folkbibliotek, vilket innebär 

att inte samtliga kommunbibliotek kan vara representerade i BURK. Men jag 

anser att bibliotek.se ändå är den för undersökningens syfte mest fruktbara 

metoden. Vad gäller tillgänglighet är uppsatsens arbetshypotes att hälften, dvs 

100 träffar, kan sägas innebära att en titel finns tillgänglig för läsaren då 

biblioteken erbjuder tjänster i form av exempelvis fjärrlån.   

Om tabellerna 

Bibliotek.se listar samtliga tillgängliga versioner av en titel – olika upplagor, 

olika utgåvor, DAISY-böcker samt ljud- och bildupptagningar. Det är detta 

som avses med kolumnen ”antal träffar i bibliotek.se”. I sammanställningen 

nedan har vare sig DAISY-böcker, audioböcker eller filmatiseringar 

inkluderats. Bibliotek.se redovisar sedan tillgängligheten för samtliga versioner 

uppdelade på regioner, sedan finare indelat efter kommun samt filialbibliotek. 

Jag har inte ansett det nödvändigt för undersökningen att räkna filialer utan har 

stannat vid nivån kommunbibliotek.  I de fall där det förekommer två eller flera 

utgåvor har jag valt den senaste. Det är således endast en utgåva som redogörs 

för i kolumnen ”antal bibliotek”, oavsett träffar i bibliotek.se.  

                                                 
65 ”En stor bokhandel nära dig”, om Bokus.com, tillgänglig 2007-04-26 via: http://www.bokus.com/cgi-
bin/P_campaign_show.cgi?c_id=17798 
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Tabell 3. Dramatiken på bibliotek och i bokhandeln 

Författare, titel, 
utgivningsår 

Antal träffar i 
bibliotek.se 

 Antal bibliotek  Internetbokhandel 

Hjalmar Söderberg, 
Gertrud, 1906 

7 98 Endast i fransk översättning  

August Strindberg,  
Spöksonaten, 1907 

11 33 Ja, pocketutgåva 

Hjalmar Bergman, 
Swedenhielms, 1925 

10 34 Nej 

Pär Lagerkvist, Han som 

fick leva…, 1928 

6 11 Nej 

Stina Aronsson, 
Syskonbädd, 1931 

2 9 Nej 

Sven Björdin, De 

märkvärdiga…, 1936 
1 2 Nej 

Marika Stiernstedt, 
Attentatet i Paris, 1944 

1 4 Nej 

Elsa Grave, Påfågeln, 
1952 

1 15 Nej 

Stig Dagerman, Den 

yttersta dagen, 1952 
1 60 Nej 

Werner Aspenström, 
Poeten och kejsaren, 

1956 

1 KB Nej 

Erland Josephson, 
Sällskapslek, 1956 

1 36 Nej 

P.D.A Atterbom, 
Lycksalighetens ö, 

nyutg. 1963 

16 96 Nej 

Harry Martinson, Tre 

knivar från Wei, 1964 
2 108 Ja, i samlingsutgåva 

Sandro Key-Åberg, 
Scenprator, 1965 

2 127 Nej 

Kerstin Thorvall, Den 

nya kvinnan, 1965 
1 24 Nej 

Magda Bergquist, Den 

förtrollade prinsessan, 
1967 

1 KB Nej 

Vilhelm Moberg, Din 

stund på jorden, 1967 
3 66 Nej, tillfälligt slut/Ja* 

Kent Andersson, Flotten, 
1969 

3 97 Nej 

Anna-Karin Elfstrand, 
…en som vi inte känner, 
1971 

1 4 Nej 

P.O Enquist, Till Fedra, 
1980 

3 87 Endast i engelsk 
översättning 

Lars Norén, Kaos är 

granne…, 1983 
1 97 Nej 

Författare, titel, 
utgivningsår 

Antal träffar i 
bibliotek.se 

 Antal bibliotek  Internetbokhandel 
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Leif Klitze, 
Konsertmästarens…, 
1987 

1 5 Nej 

Margareta Garpe, Till 

Julia, 1987 
2 7 Nej 

Viktoria Benedictsson, 
Teorier, nytryck 1988 

1 72 Ja 

Staffan Göthe, En 

uppstoppad hund, 1989 
1 81 Ja, i samlingsutgåva 

Magnus Dahlström, 
Järnbörd, 1990 

1 44 Nej 

Stig Larsson, Pjäser, 
1991 

1 72 Nej, utgått 

Kristina Lugn, 
Idlaflickorna, 1993 

1 5 Nej 

Bengt V. Wall, 
Silentium, 1993 

1 7 Nej 

Maria Johansson, Del 

söker helhet, 1994 
1 KB Nej 

Margareta Skantze, 
Maria Magdalena, 1996 

1 19 Nej 

Jonas Gardell, 
Isbjörnarna, nyutg. 1997 

1 132 Nej 

Suzanne Osten, Flickan, 

mamman…, 1998 
1 145 Nej 

Katarina Frostenson, 
Kristallvägen, 2000 

1 45 Ja 

Krister Gidlund, Tapto, 
2001 

1 19 Nej 

Majken Torkeli, 
Eldsjälar, 2002 

1 7 Ja 

Agneta Pleijel, Vid 

floden, 2003 
1 150 Tillfälligt slut 

Martina Montelius, Jag 

är en gammelgädda…, 
2004 ** 

1 132 Ja, pocket 

Lucas Svensson, Min 

middag med…, 2004 ** 
1 132 Ja, pocket 

Niklas Rådström, De 

onda, 2006 
1 5 Ja 

Källor: http://www.bibliotek.se, http://www.bokus.com, http://www.adlibris.se, 
http://www.akademibokhandeln.se, sökning utförd 2007-04-27.  

*)   Titeln har beteckningen "specialorder" hos Storstilsförlaget som har en leveranstid på 
ungefär en månad.        

**) Titlarna ingår i samlingsvolymen Elverkets dramatik: åtta nya pjäser från 
Elverkets/Dramatens dramatikergrupp.  

Ovanstående tabell visar att samtliga titlar finns vid något bibliotek i landet. I 

endast ett fåtal fall rör det sig om ett enda exemplar på KB, de flesta återfinns 

på folkbibliotek. Ingen klar skillnad syns egentligen mellan äldre och 

modernare dramatik även om de verk utgivna före 1950 med många träffar i 
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högre grad än de utgivna efter 1950 är skrivna av mer etablerade författare 

såsom Hjalmar Söderberg och P.D.A Atterbom. 

För att skapa ytterligare översikt av och förståelse för resultaten i 

ovanstående tabell är det lämpligt att summera träffarna med att redovisa de tio 

titlar som fanns vid flest antal bibliotek i landet. Dessa får alltså betecknas som 

de mest tillgängliga av de sökta verken.   

Tabell 4. De  titlar som återfinns vid flest antal bibliotek 

Titel Författare Antal bibliotek i 
bibliotek.se som har titeln 

Vid floden, 2003 Agneta Pleijel 150 

Flickan, mamman och 

soporna, 1998 
Suzanne Osten 145 

Isbjörnarna, 1989/97 Jonas Gardell 132 
Jag är en gammelgädda…, 
2004 

Martina Montelius 132 

Min middag med…, 2004 Lucas Svensson 132 
Scenprator, 1965 Sandro Key-Åberg 127 

Tre knivar från Wei, 1964 Harry Martinson 108 
Gertrud, 1906 Hjalmar Söderberg 98 

Flotten, 1969 Kent Andersson 97 

Kaos är granne…, 1983 Lars Norén 97 

Lycksalighetens ö, nyutg. 

1963 

P.D.A Atterbom 96 

Källa: bibliotek.se, sökning utförd 2007-04-27 

 Allra enklast för en läsare att låna på ett bibliotek är alltså Agneta Pleijels Vid 

floden från 2003, tätt följd av två för allmänheten välbekanta namn – Suzanne 

Osten och Jonas Gardell. Samma antal träffar som Gardell fick också de två 

pjäser som återfinns i en samlingsvolym med dramatik från Elverket och får 

betraktas som ytterst modern. Martina Montelius och Lucas Svensson, två unga 

men inom teatervärlden väletablerade namn, utgör här två undantag i en annars 

relativt konventionell bild av vilka dramatiker som når flest läsare. Det ska 

dock påpekas att såväl Pleijel som Elverkets dramatiska utgivning fått 

distributionsstöd – med andra ord är den höga tillgängligheten vid 

folkbiblioteken ingen tillfällighet.66  

                                                 
66 Kulturrådet, 2004, ”Nya böcker med distributionsstöd från Kulturrådet – februari 2004” tillänglig via: 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/Distr_stod_febr_2004.pdf & Kulturrådet, 2005, ”Nya böcker med 
distributionsstöd - februari 2005”, tillgänglig via: 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/Distrstod_21_2005.pdf, 2007-04-29. 
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Efter detta skikt med relativt tillgängliga titlar följer ett större antal med 87 

till cirka 50 träffar och därefter hittar vi en rad pjäser som finns vid så pass få 

som en handfull bibliotek i landet.  

Man ska givetvis akta sig för att med dessa begränsade resultat försöka 

belägga en hypotes som säger att författare som etablerat sig inom andra genrer 

– exempelvis Jonas Gardell och Hjalmar Söderberg – är mer tillgängliga även 

som dramatiker eftersom även utpräglade teatermänniskor som Suzanne Osten 

och Kent Andersson återfinns på listan över de mest tillgängliga dramatikerna. 

Samtidigt är det en ofrånkomlig del av mediesymbiosens sammansmältande 

kretslopp att ett namn som är känt för någonting annat – exemplet Jonas 

Gardell fungerar här väldigt väl, han skrev dramatik för scenen innan han blev 

känd som stå-uppkomiker och romanförfattare men hans dramatik gavs inte ut 

– enklare blir insläppt i ytterligare en sfär.   

Dramatiken och bokhandeln 
De flesta dramatiska verk på listan kan alltså – i olika stor utsträckning – lånas 

på folkbiblioteken runt om i landet. Som tabellen över bibliotek och i 

Internetbokhandeln visade gäller inte samma höga tillgänglighet för den som 

önskar köpa en pjäs. Intressant för uppsatsens syfte att placera in dramatiken på 

den svenska bokmarknaden är att mer ingående studera vilka förlag som är 

representerade bland dem som står för utgivningen av undersökningens titlar. 
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Tabell 5. Dramatik som finns tillgänglig i bokhandeln, uppdelad på utgivande förlag 

Förlag Antal pjästitlar Kommentarer 

Albert Bonniers Förlag  2 Varav 1 tillfälligt slut 

Norstedts 1 Varav 1 tillfälligt slut 

Wahlström & Widstrand 1  

Draken teaterförlag 1  

Bokförlaget Replik 1  

Theatron 1  

Teatertidningen 2  

Klassikerförlaget Steniq AB 1  

Schultz förlag 1 Samlingsutgåva 

Totalt: 9 förlag Totalt: 11 titlar  

Källor: http://www.bibliotek.se, http://www.bokus.com, http://www.adlibris.se, 
http://www.akademibokhandeln.se, sökning utförd 2007-04-27.   

Nio förlag står således för utgivningen av elva titlar. Av dessa elva titlar är 

dessutom i skrivande stund endast nio tillgängliga i bokhandeln. Såhär faller 

sig alltså fördelningen mellan förlagen: Albert Bonniers Förlag står för två titlar 

– Harry Martinson samt Vilhelm Moberg – varav en, Moberg, är tillfälligt slut. 

Norstedts har en titel: Agneta Pleijels Vid floden, inte heller den för närvarande 

i utgivning. Katarina Frostenson ges ut av Wahlström & Widstrand, ytterligare 

ett tungt förlagsnamn. Draken teaterförlag ger ut Niklas Rådström, Bokförlaget 

Replik Majken Torkeli och på Theatron har man satsat på en nyutgåva av 

Victoria Benedictssons Teorier.  Schultz, ett litet bokförlag med säte i 

Stockholm och Paris som funnits sedan 1987, gjorde genom sin utgåva med 

Staffan Göthes samlade produktion 2004 honom i det närmaste unik bland 

samtida svenska dramatiker. Samlingsvolymer har varit få dramatiker förunnat 

sedan Strindberg, vars status inom litteraturhistorien naturligtvis gör att hans 

tillgänglighet som författare aldrig är hotad – just Spöksonaten ges här ut av 

Klassikerförlaget Steniq, men det kan vara värt att påpeka att nationalupplagan 

av hans samlade verk förläggs av Norstedts. Slutligen är det Teatertidningen 

som står för störst tillgänglig produktion med sina två titlar – både Martina 

Montelius och Lucas Svensson finns med i den av Teatertidningen utgivna 
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samlingsvolymen med Elverkets dramatik, en del i den satsning förlaget gjort 

på modern svensk dramatik i pocketformat.67  

Trots att elva exempel inte utgör något brett empiriskt underlag kan ändå 

ett i kulturdebatter ofta påtalat mönster skönjas – de dramatiker som publiceras 

av marknadens största moguler är knappast nykomlingar i någon bemärkelse. 

Harry Martinson och Vilhelm Moberg, Bonniers bidrag till statistiken, är namn 

som sedan länge finns inkluderade i skolans svenskundervisningar och på 

litteraturvetenskapliga kurslitteraturlistor.   

5.4 Bevarande och tillgängliggörande?  

Pjäsmanuskript trycks i dag i begränsad omfattning men är givetvis av stort intresse för 
ABM-verksamheten. Ett otryckt pjäsmanuskript är definitionsmässigt att betrakta som en 
arkivhandling.68 

I föregående stycke har vi sett hur dramatiken representeras på bibliotek och i 

bokhandel. Följande kapitel behandlar alternativ till traditionell förlagsbaserad 

bokutgivning. Uppsatsen frågar sig framförallt var dramat finns – vart tar alla 

pjäsmanuskript vägen och hur når de ut till läsaren?  

Teater är en konstform som ingår i vad som i 1995 års kulturutredning 

benämnts ”de konstnärliga arven”.69 I egenskap av sådant omfattas det av 

kulturarvsinstitutionernas allmänna strävan att bevara, vårda och 

tillgängliggöra, och bruket att samla teatermemorabilia är ungefär lika gammalt 

som själva teaterkonsten.70 Det finns i Sverige stora scensamlingar vid 18 

större, centrala och offentliga kulturinstitutioner.71 Ansvaret för detta 

bevaringsarbete ligger i huvudsak hos teaterinstitutionerna själva. En 

magisteruppsats i ABM författad av Nicholas Haldosen har diskuterat att det i 

                                                 
67 Teatertidningen publicerar för övrigt en ofta scenaktuell, nyskriven svensk pjäs i varje nummer av sin 
tidskrift.  
68 Klenoder i tiden, SOU 2006:68, s. 31. 
69 Kulturpolitikens inriktning. Slutbetänkande av Kulturutredningen, 1995, s. 301.   
70 En orsak till varför vi fortfarande har pjäser av Aiskylos och Euripides kvar är ett initiativ av den 
grekiske statsmannen Lycurgus (ca 404 – 323 f.kr.) som beslöt att en officiell kopia av varje teatermanus 
som skrevs skulle bevaras. Jackson, S. Allan, 1980, Encyclopedia of Library and Information science, s. 
410 ff. 
71 Dessa arton institutioner utgörs enligt SOU 2006:68 av: Kungl. Dramatiska teatern, Kungl. Operan, 
Statens musiksamlingar, Nordiska museet, Konstakademien, Nationalmuseum, Kungl. Biblioteket, 
Musikaliska akademien, Statens ljud- och bildarkiv, Sveriges radio TV-programarkiven, Riksarkivet, 
Arkitektmuseet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket, 
Livrustkammaren, Göteborgs universitet – universitetsbiblioteket och litteraturvetenskapliga 
institutionen, Lunds universitet – universitetsbiblioteket och Skissernas museum samt Uppsala 
universitets universitetsbibliotek Carolina Rediviva.   
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regel saknas övergripande direktiv för hur arbetet med att upprätthålla teaterns 

kulturarv ska gå till. Man sparar visserligen pjäsmanus, arkiverar dem för 

teaterns eget intresse av att dokumentera sin verksamhet och för dramaturgers 

och producenters arbete med framtida repertoarer. Samtidigt är detta något som 

i många fall utförs som en bisyssla av personal som inte har arkivering som sin 

huvudsakliga arbetsuppgift, eftersom resurserna inte bedöms räcka till att 

prioritera området.72  

Inom alla konstarter uppstår förr eller senare en sorts kanonisering i 

betydelsen att vissa uttryck värderas högre än andra, att en viss sorts tolkning 

återkommer oftare än en annan. Teater kan sägas vara traditionsmedveten både 

i fråga om de pjäser – i många fall också särskilda skådespelares, regissörers 

och koreografers specifika tolkning av ett särskilt verk – den gjort till klassiker 

och de regi- och skådespelartekniker som blivit förhärskande under långa 

tidsepoker. Ett exempel på detta är den psykologiska realism som dominerat 

svenska scener under i princip hela 1900-talet. Den kulturpolitiska 

inställningen till teaterns roll i det nationella kulturarvet har länge tyckts var att 

det är något som teater- och musikinstitutionerna svarar för genom att de själva 

väljer sin repertoar och på så sätt återkommer till ”sina” klassiker. Med andra 

ord – statligt finansierad teater är något Sverige sedan länge har, men det 

saknas fortfarande en övergripande offentligt finansierad strategi för att bevara 

och tillgängliggöra den del av kulturen som teaterkonsten svarar för.  

Så vart tar uppförda dramatexter vägen och hur kan läsaren hitta till dem?  

Kungliga Dramatiska teaterns arkiv och bibliotek 
Dramatens arkiv – som bildades tillsammans med Kungliga Dramatiska 

teaterns AB 1907 då det för första gången blev självständigt ifrån den 

gemensamma arkivbildningen med Kungliga teatern (Operan) och Kungliga 

Teatrarnas arkiv (KTA) – består av två huvudområden: ”Handlingar direkt 

knutna till teaterns föreställningar respektive handlingar som vuxit fram ur 

teaterns administration.” På Dramatens hemsida påpekas att båda dessa 

huvudområden är lika viktiga ur kulturhistorisk synpunkt: ”såväl den konst som 

skapas på scenerna, som teaterns historia som ämbetsverk utgör en viktig del 

av vårt nationella kulturarv.”73 I Dramatens regleringsbrev från riksdag och 

                                                 
72 Haldosen, Nicholas, 2001, Att bevara en konstart – om teater i ett kulturarvsperspektiv, 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, framlagd vid Uppsala universitet. 
73 Samtliga uppgifter i stycket om Kungliga Dramatiska teaterns arkiv och bibliotek är hämtade från 
teaterns webbplats: http://www.dramaten.se/, tillgänglig 2007-04-27 
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regering uppges teaterns uppgifter vara bland andra att ”vårda och främja det 

svenska språket och det nationella kulturarvet inom teaterns område.”74  

Det sistnämna huvudområdet, teaterns administration, innefattar 

följaktligen allt från styrelseprotokoll till anställningskontrakt, medan den förra 

delen av arkivet innehåller fotoarkiv, musikalierna, pressklippen och den för 

denna undersökning mest intressant – pjässamlingen. Biblioteket i sin tur 

inrymmer mer än 10 000 volymer av dramatik, lyrik, biografier och titlar i både 

teaterhistoria och allmän kulturhistoria. Böckerna lånas endast ut till anställda 

inom teatern, men kan studeras i läserummet.  

Sveriges teatermuseum 
Sveriges teatermuseum förvaltas av Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

och har två av varandra oberoende verksamhetsområden: musei-, biblioteks- 

och arkivverksamhet (Sveriges teatermuseum) samt föreställningsverksamhet 

vid Drottningholms Slottsteater. Drottningholms teatermuseum grundades av 

teaterforskaren Agne Beijer och får sedan 1945 statliga bidrag. Museets 

uppdrag är att 

vidga kännedom om teaterkonstens historia, med särskild hänsyn till teaterkonsten i 
Sverige under äldre och nyare tid, samt för detta ändamål verka för dels att museets 
samlingar av föremål, bilder, arkivaliska dokument och litteratur, ägnade att historiskt 
belysa denna konst, förkovras, dels att i den omfattning som av Riksantikvarieämbetet kan 
godkännas anordna teaterföreställningar, konserter eller liknande arrangemang på 
slottsteatern.75 

Biblioteket och arkivet är öppet ett par timmar på eftermiddagen, tisdag till 

torsdag och samlingarna enligt överenskommelse. Museiedelen innehåller 

dryga 30 000 föremål från 1500-talet till nutid och omfattar scendekor, peruker, 

porträtt, rekvisita och kostymer; arkivet är framförallt rikt på fotografier av 

olika slag men det finns också ett klipparkiv med bevarade recensioner, 

debattartiklar och liknande. Slutligen finns en handskriftsavdelning där privata 

brev, material kring regissörer och skådespelare och rollböcker sparas. I 

biblioteksdelen av Sveriges teatermuseum ryms omkring 70 000 volymer, med 

ett bestånd från 1499 och framåt, något som gör det till en av Europas största 

samlingar i sitt slag. Det fungerar som specialbibliotek för teatervetenskaplig 

                                                 
74 ”Dramatens mångfaldsplan år 2006”, s.7. 
75 Uppgifterna och citaten om Sveriges teatermuseum är hämtade från museets webbplats om ingen annan 
källa anges: http://www.sverigesteatermuseum.dtm.se/, tillgänglig 2007-04-29. 
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forskning och är forskningsbibliotek för Stockholms universitets 

Teatervetenskapliga institution.  Vad gäller kataloger och register används både 

SAB-kataloger och repertoarregister omfattande all scenisk konst i Sverige och 

från och med 1996 är beståndet sökbart även i LIBRIS. Hemlån fungerar som 

vid vanliga bibliotek och Sveriges Teatermuseum uppger att merparten av 

böcker tryckta efter 1900 kan lånas hem.  

Under kategorierna Samtidsdokumentering/Repertoarregister faller också 

ett annat verksamhetsområde för biblioteket och arkivet, nämligen att bedriva 

fortlöpande teaterdokumentation. De statliga teatrarna – Operan och Dramaten 

– är bolag, Riksteatern är en folkrörelse och sedan 1974 års kulturpolitiska 

proposition anses dessa ha samma skyldighet gentemot Arkivlagen att 

dokumentera och bevara. Sedan 1975 lämnar Operan, Dramaten och 

Riksteatern fortlöpande material – program, affischer, verksamhetsberättelser, 

skådespelarförteckningar och annat bild- och produktionsmaterial av intresse – 

till Teatermuseum som även samlar in likartat material från andra teatrar i 

landet.  

På samma sätt samlar Teatermuseum in pjäsmanuskript till sin samling 

som enligt uppgifter från SOU 2006:68 innehåller 2 226 tryckta och 49 000 

otryckta manus från olika teatrar i Sverige, samt Radioteatern. Sveriges 

Dramatikerförbund har själva initierat regeln att ett exemplar av all nyskriven 

dramatik lämnas till Teatermuseum. Den med pjäserna sammanhörande 

samlingen musikalier förvaras för tillfället i Statens musikbibliotek, en fråga 

som utretts av Riksarkivet samtidigt som man också prövade lämpligheten att 

staten skulle föreskriva pliktleverans av föreställningsdokumentation även för 

de regionala teatrarna med statsbidrag. Detta skedde emellertid inte utan 

Teatermuseum samlar fortfarande in mycket av sitt material enligt frivilliga 

överenskommelser.76  

Slutligen ska Teatermuseums repertoarregister nämnas. Sedan 1960 har ett 

rikstäckande register kontinuerligt skapats samtidigt som den historiska delen 

byggs ut – Stockholms teaterrepertoar kartläggs från och med 1737, Göteborgs 

från och med 1913.  

ATR - Amatörteaterns riksförbund.  
Amatörteaterns riksförbund är grundat av amatörteaterorganisationen 

Teaterform samt Svenska Riksteatern och är en ideell organisation som enligt 

                                                 
76 Klenoder i tiden, s 87 ff. 
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stadgarna ”har till uppgift att inom sig samla svensk amatörteater, utveckla och 

stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt samt tillvarata dess 

intressen i enlighet med medlemmarnas beslut.”77  

I verksamheten ingår bland annat utbildningsverksamhet, försäljning och 

vad som beskrivs som ”Sveriges största pjäsbibliotek för utlåning.”78 Det är 

pjäsmanus i pappersform som samlats från båda enskilda dramatiker och 

teaterförlag sedan bildandet av ATR 1977.79 ATR:s manusarkiv består av 

ungefär 5000 pjäser, både svenska och utländska i översättning, som är fritt 

sökbara via ett enkelt gränssnitt på organisationens webbplats. Det är möjligt 

att specificera sökningen genom att förutom grundkategorierna författare och 

titel söka på pjäskategorier: dialog, komedi/fars, främlingsfientlighet/rasism, 

kriminalpjäs el. äventyr, kvinnopjäs, kyrkospel, lustspel, monolog, 

musikal/musik ingår, operett och revy/kabaré. För att ytterligare finfördela 

resultatet av sökningen finns ålderskategorier – barn, barn och ungdom, senior, 

ungdom – och ytterligare möjligheter att ange speltid, antal kvinnliga 

respektive manliga roller samt det totala antalet medverkande. Arkivet existerar 

för närvarande i pappersform, men enligt Mats Wenlöf på ATR:s förlag pågår 

en digitalisering, som dock hittills endast är ”intern”. Främst handlar det då om 

ofta efterfrågade pjäsmanuskript i dåligt skick där en digitalisering anses direkt 

nödvändig om utlån ska bli aktuellt.80 Det kostar 125 kronor att låna att manus 

av ATR – 40 kronor för anslutna föreningar och för dem som tecknat ett 

serviceavtal. Till det tillkommer porto och expeditionsavgifter à 45 kronor per 

beställning. Om man beställer fler än ett manus på en gång – det maximala 

antalet pjäser per beställningstillfälle är tio – blir avgiften 90 kronor. Lånetiden 

för manus är fem veckor. Det är möjligt även för enskilda personer att bli 

medlem i ATR; medlemsavgiften är 200 kronor och det finns inga 

begränsningar i lånemöjligheter även om priset blir högre. I praktiken fungerar 

alltså ATR:s samling av pjäsmanus som ett avgiftsbelagt bibliotek för enskilda 

individer utan teateranknytning.  

                                                 
77 Stadgar för Amatörteaterns Riksförbund, senast ändrade 2006, tillgänglig 2007-04-27 via: 
http://www.atr-riks.se/dynasite/objects/stadgar2006_atr.pdf 
78 ”ATR har Sveriges största pjäsbibliotek för utlåning”, information om ATR:s manusarkiv, tillgänglig 
2007-04-27 via: http://www.atr-riks.se/atr/atr.dsp?dsp=forlag 
79 E-post-intervju med Mats Wenlöf, 2007-03-16.  
80 E-postintervju med Mats Wenlöf, 2007-03-16.  
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Digitala textarkiv online  
I de digitala textarkiv som på ett eller annat sätt syftar till att tillgängliggöra och 

digitalisera litterära texter finns nästan uteslutande äldre verk där upphovsrätten 

upphört. Två exempel på denna trend är Projekt Runeberg och Omnibus.  

Projekt Runeberg  

Projekt Runeberg som funnits sedan 1992 och är ett projekt som via 

datorföreningen LYSATOR vid Linköpings universitet skapar fria elektroniska 

utgåvor av nordisk litteratur för att göra den tillgänglig för alla. Bland annat 

kan man återfinna dramatik av Strindberg i fulltext.   
[http://runeberg.org] 

Omnibus  

E-boklagret Omnibus har drygt 500 titlar av ett sextiotal svenska författare med 

fokus på 1800-talet. Här kan man hitta många annars svåråtkomliga verk av 

bland andra Sophie Elkan, August Blanche och Zacharias Topelius och 

nedladdningen av e-böckerna i pdf-format är gratis.  

[http://www.omnibus.se/eBoklagret/] 

Nationella dramaturgiatet   

Riksteatern i samarbete med Sveriges länsteatrar påbörjade 2005 ett projekt för 

att ”stärka scenkonsten i hela landet.”81 En del av detta arbete inriktas direkt 

mot repertoar och dramatik, andra viktiga frågor rör utveckling och mångfald 

för i första hand teatern utanför storstadsregionerna. 

Ett av delprojekten inom dramaturgiatet – som är ett nätverk av 

dramaturger vid teatrarna i samarbetet vars syfte beskrivs vara att fungera som 

både en konstnärlig och praktisk resurs – är den databas av dramatik som ska få 

premiär vid Teaterbiennalen i Örebro i maj 2007. Den går under namnet 

dramawebben och är en Accessfinansierad idé som ska bygga upp ett digitalt 

arkiv av icke-upphovsrättsskyddad dramatik där fokus, åtminstone 

inledningsvis, kommer vara på kvinnliga dramatiker.82  

                                                 
81 ”Samarbete mellan Riksteatern och Länsteatrarna i Sverige”, Riksteaterns webbplats, tillgänglig 2007-
04-27 via: http://www.riksteatern.se/templates/Undersida____1911.aspx 
82 ”Nationella dramaturgiatet”, Länsteatrarna i Sverige – projekt, Länsteatrarna i Sveriges gemensamma 
webbplats, tillgänglig 2007-04-27 via: 
http://www.lansteatrarna.se/webbplats/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=23 
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Teaterförlag 
Även de kommersiella teaterförlagen har ofta pjäsarkiv med manus till utlåning 

för intresserade, i första hand riktade mot olika aktörer inom teatern. Tidigare 

nämndes Colombine teaterförlag som ett exempel på teaterförläggarens nya roll 

på marknaden. Ett storleksmässigt större, men utlandsbaserat förlag är 

Nordiska Strakosch Teaterförlaget ApS som är Nordens största. Det var en 

gång svenskägt med kontor i Stockholm men sedan 1975 har det sitt 

huvudkontor i Köpenhamn, numer också med kontor i London, New York och 

Helsingfors. Nordiska Strakosch representerar ett stort antal internationella och 

nordiska pjäser, musikaler och kompositioner och har ett omfattande pjäsarkiv 

som enligt hemsidan även riktar sig till semi-professionella teatergrupper.83   

Till övriga svenska förlag som bör omnämnas hör Draken, som drivs av 

Charlotte Neuhauser och i första hand riktar in sig på modern svensk dramatik.   

Ett exempel på hur teaterförläggare kan arbeta är Drakens förlag, som i 

november 2006 producerade en cd med två ännu ouppförda radiopjäser som 

marknadsfördes med löfte om en lika god kvalitet som Sveriges Radios 

radioteater i syfte att konkurrera med de mer etablerade vägarna för att nå ut.84 

5.5. DramaDirekt 
Den största enskilda, i den mån ett samarbete mellan flera parter kan kallas 

enskilt, aktören på området är DramaDirekt. Om detta digitala pjäsarkiv ska 

nästa del av undersökningen handla. Först ges en tillbakablick till bildandet av 

Sveriges dramatikerförbunds pjäsarkiv mot en bakgrund av utvecklingen av 

print-on-demand och debatten den medförde i bokbranschen.   

Print on demand – revolutionen som kom av sig? 
I sin magisteruppsats om print-on-demand som tekniskt fenomen sammanfattar 

Stefan Eurenius den nya tekniken på följande sätt: ”I stora drag kan print-on-

demand delas upp i två huvudinriktningar: 1) Som ett fenomen som förändrar 

förutsättningar och spelregler för aktörer på bokmarknaden, vilket gör plats för 

nya aktörer. 2) Som en tolkning av det ordagranna begreppet, då handlar det 

endast om ny teknik för att framställa tryckt material.85” 

                                                 
83 Alla uppgifter om förlaget är hämtade från förlagets webbplats: http://www.nordiska.dk/, tillgänglig 
2007-04-27. 
84 Ring, Lars, ”Radioteater ska locka fler”, Svenska Dagbladet, 2006-11-15 s. 94. 
85 Eurenius, Stefan, 2000, Nu är det väl revolution på gång? Print-on-demand som nytt fenomen på 

bokmarknaden,  s.10 ff. 
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Print-on-demand, ibland kallat publish on demand – tryckning eller 

publicering på beställning – är helt enkelt en teknik som gör det möjligt att 

trycka det exakta antal exemplar som efterfrågas, en bok åt gången till 

självkostnadspris för köparen. Det revolutionära draget som vid lanseringen 

skapade debatt är att bokhandeln som led i bokens ”näringskedja” helt hoppas 

över. Litteraturen når läsaren direkt, utan mellanhänder.  

Print-on-demand gjorde sitt offentliga inträde i den svenska kulturdebatten 

i början av 1997, då tre författare under en presskonferens deklarerade att de – 

delvis som ett steg i den allt mer upptrappade konflikten mellan författare och 

förläggare rörande rättigheter till redan publicerad litteratur – tänkte publicera 

sig själva på detta sätt. Författarna var Peter Curman, Jan Myrdal och Lars 

Forssell och reaktionerna lät inte vänta på sig. ”Denna tillfälliga nätanvändning 

är dels en protest, dels en fingervisning åt kulturpolitiken och den sittande 

bokutredningen”, skrev Beata Arnborg i Svenska Dagbladet.86 Tidningen 

Datateknik påpekade att Curman själv inte ansåg sig konkurrera ut bokförlagen 

utan snarare ”utmana dem att anamma den nya tekniken innan den sprungit 

ifrån dem.”87  Debattens olika sidor representerades dels av författarna som 

påtalade Internets betydelse som redskap de själva kunde använda för att ta sig 

förbi de mest kommersiella delarna av förlagsvärlden, dels av dem som 

kritiserade print-on-demand för att ytterligare försvaga en redan ganska svag 

bokmarknad. Sedan dryga tjugo år tillbaka bedriver förlagen förvaring av 

tryckta texter, och en del av författarnas kritik riktades mot det faktum att det 

trots detta inte går att köpa en bok som för närvarande inte finns i stora tryckta 

upplagor. Och trots de uppenbara utspelen mot förläggareföreningen och deras 

krav kan man inte förneka att det fanns sanning i exempelvis Jan Myrdals 

uttalanden: ”Om inte förläggarna accepterar att hålla böcker i lager kommer de 

att bli nischförlag för bästsäljare.”88 Året innan hade han påtalat bokens 

traditionellt sett mycket märkliga status som färskvara på den moderna 

bokmarknaden genom att likna en förfrågan om äldre litteratur vid ”att fråga 

efter förfjols surströmming”89 och summerade situationen i en debattartikel i 

Aftonbladet: ”Ty i det ögonblick Norstedts inte förmår tillhandahålla mina ord 

på marknaden när de efterfrågas trots att de tekniska möjligheterna finns då har 

de förlorat sin rätt till dem.”90  

                                                 
86 Arnborg, Beata, ”Författare ratar bokförlagen”, Svenska dagbladet, 1997-01-15. 
87 Lindemalm, Cecilia, ”Pinfärska böcker att beställa över Internet”, Datateknik, 1997-01-30. 
88 Fjällborg, Ulrika, ”Tryck på begäran smala böckers räddning”, Dagens It, 1998-05-27. 
89 Lindemalm, Cecilia, ”Pinfärska böcker att beställa över Internet”, Datateknik, 1997-01-30. 
90 Myrdal, Jan, ”Tryck vid behov!”, Aftonbladet, 1997-01-22. 



 55 

Det var inte bara författarna själva som såg sin chans att dels finnas 

tillgängliga för läsarna, dels utmana det rådande läget på marknaden, även 

bokhandlarna hittade ljuspunkter i debatten kring print-on-demand. Carl 

Wettergren från bokhandeln Wettergrens i Göteborg beskriver i en 

tidningsartikel 1997  konsekvenserna av denna nya teknik med stor optimism: 

”I framtiden bör vi kunna be en kund komma tillbaka efter en kvart, den tid det 

tar att trycka boken. Till dess kan vi ta upp beställningar och se till att boken 

skickas till dem samma dag.”91  

Ett av resultaten av 1997 års print-on-demand-debatt blev projektet 

Podium, som är en del av Författarcentrum Öst och syftar till att bredda utbudet 

av svensk och utländsk kvalitetslitteratur och gynna dess spridning via 

bibliotek, bokhandel och Internet. Podium har och har haft samarbeten med 

Svenska Bokhandlareföreningen, En bok för alla, Stockholms stadsbibliotek, 

Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund, Författares Bokmaskin 

och Tidskriftsverkstaden i Stockholm.92 Sedan starten har förlaget både givit ut 

en ”provkarta” innehållande dryga 50 titlar prosa, lyrik, dramatik och 

faktaböcker och en hel del egenutgivning av författare som Claes Hylinger och 

Gunnel Linde.93 

Den nya tekniken som förde med sig print-on-demand ledde naturligtvis till 

olika utredningar inom kultursektorn. Den så kallade e-pliktutredningen från 

1998 konstaterade att även om tekniken möjliggjort ett nytt sätt att organisera 

framställning av skrifter har inte de tekniska kriterier för vad som konstituerar 

en upplaga eller en tryckning blivit otillämpbara.94 Pliktleveranslagen skulle 

följaktligen gälla på samma sätt som för traditionellt framställda publikationer. 

Upplaga, enligt den definition som brukas av KB, är en beteckning för de 

exemplar som framställs från huvudsakligen samma sättning/inskrivning av 

texten. ”Om exemplar framställs vid skilda tidpunkter från samma 

sättning/inskrivning utgör de nya tryckningar av samma upplaga oavsett om det 

är fråga om ett exemplar eller tiotusen.” Definitionsmässigt står inte produkter 

som tillkommit genom print-on-demand för något revolutionerande och 

avskrevs också från e-pliktsutredningen. Det komplicerade ligger snarast i att 

tillämpa pliktexemplarslagen på upplagor med få exemplar. Det finns sedan 

tidigare en ”stencilregel” som stipulerar att ”även en metod som inte tillåter 

                                                 
91 Arnborg, Beata, ”Myrdals experiment fick fart på branschen”, Svenska Dagbladet, 1997-02-25. 
92 Förlaget Podiums webbplats: http://www.podium.nu/index.htm, tillgänglig 2007-04-27 
93 Podiums utgivning, http://www.podium.nu/bok/bocker.htm, tillgänglig 2007-04-27 
94 E-plikt – att säkra det elektroniska kulturarvet, slutbetänkande av E-pliktutredning, SOU 1998:1 
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fullt 30 – 40 kopior bör kunna jämställas med tryckning”, men KB påpekar att 

det kan finnas svårigheter i att hävda rätten till pliktleveranser gentemot 

framställaren när upplagorna är både små och varierande till sin storlek.  

Det kan dock knappast vara någon större svårighet för en framställare att producera de sju 
pliktexemplaren i samband med första produktionstillfället. […] För att få en rimlig 
proportion på den extra produktionen anser dock KB, att det kan vara en accepterad 
kompromisslösning att två pliktexemplar (till KB och Lunds universitetsbibliotek) tas ut 
redan vid första produktionstillfället vid beställningar om mindre än 30 exemplar. Det är 
vad lagen stadgar för nytryckningar framställda med traditionell teknik. Vid en 
upplagestorlek på mer än ca 30 exemplar gäller dock ordinarie antal pliktexemplar (sju 
exemplar). 95 

DramaDirekt: Sveriges största samling av digital dramatik 
Ur de möjligheter till nya publikationsformer som Internet och print-on-

demand erbjöd växte också DramaDirekt fram. Det hade sedan länge varit 

Sveriges dramatikerförbunds önskan att åtgärda problemet med att Sverige inte 

hade – och fortfarande inte har – någon övergripande strategi för bevarandet av 

texterna till uppförda dramatiska verk och en grundtanke var att projektet 

skulle underlätta för de olika aktörerna inom teatern. Man ville vara en hjälp 

för ökad och enklare spridning av i första hand modern svensk dramatik. 

Dåvarande projektledaren Anna Wedin sa i en intervju att DramaDirekt ville 

vara en service ”som vi hoppas att biblioteken också vill använda sig av. Vill 

de det får vi inte bara ett rikstäckande nätverk av informationscentraler för 

dramatik, utan också en informationskälla till mer experimenterande 

repertoarer.”96   

Tanken var ursprungligen att ”det elektroniska biblioteket på sikt ska 

innehålla alla svenska eller översatta pjäser som någon gång har uppförts på en 

svensk scen.”97 Pjäsarkivets enda kvalitetsbedömning var att det dramatiska 

verket skulle uppfylla kravet att ha blivit uppfört, medan man redan från början 

ville lägga stor tonvikt på att vara upphovsrättsligt korrekta. Under den debatt 

som uppstått före och efter Curmans initiativ hade just upphovsrättsfrågan 

hamnat i fokus och på Sveriges dramatikerförbund upplevdes den som oerhört 

viktig. Men ville utnyttja den nya print-on-demand-tekniken men inte på 

bekostad av upphovsrättigheter. Det ska också påpekas, med hänvisning till 

                                                 
95 “Print-on-demand och books-on-demand.” Kungliga bibliotekets definition och tolkning samt praktiska 
tillämpning på redan befintlig lag, http://www.kb.se/Ple/Print-on-demand.htm, tillgänglig 2007-04-27. 
96 Blomqvist, Anna, 1997, ”Pjäsbibliotek på Internet startar till nyår”, Svenska Dagbladet, 1997-30-11.  
97 ”Vad är DramaDirekt?”, http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12168&nummer=40279, 
tillgänglig 2007-04-27. 
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kravet på uppförande, att med tiden har även pjäser som saknar urpremiär lagts 

till i databasen, vars huvudsakliga syfte ju är att få verk uppförda.   

DramaDirekt som idag drivs av Sveriges dramatikerförbund med stöd av 

Statens Kulturråd, Svenska Akademien och teatrar anslutna till Svensk 

Scenkonst, lanserades som idé 1997. I en regeringsproposition påtalades 

behovet av ett nationellt projekt för att främja spridandet och i förlängningen 

uppförandet av i första hand nyskriven svensk dramatik genom ny teknik.98 På 

webbplatsen beskrivs syftet som en förhoppning att kunna förenkla arbetet för 

teaterns aktörer. Man betonar också möjligheten att locka nya grupper läsare 

som kanske inte tidigare hittat till dramatiken.   

DramaDirekt är en databas, ett digitalt pjäsarkiv i flera delar. En av dessa, 

den som riktar sig till privatpersoner med önskemål om att själv beställa ett 

eller flera exemplar av någon titel, kallas Läs en pjäs. Det fungerar på det sättet 

att man i DramaDirekts arkiv söker upp ett verk, lägger en beställning och får 

det specialtryckt hem i brevlådan. Huvuddelen, och det som oftast avses med 

namnet DramaDirekt, är servicen som erbjuds teateranslutna användare: de kan 

kostnadsfritt registrera sig och på det sättet få tillgång till samtliga pjäser i 

fulltext som nedladdningsbar fil. Dramatiker anslutna till Sveriges 

dramatikerförbund får själva skicka in sina manus till arkivet, och samtliga 

pjäser som läggs ut digitalt underkastas en gemensam mall där 

upphovsrättsuppgifter finns på varje sida, oavsett om man beställer texten i 

bokform eller laddar ned den till sin dator - allt av hänsyn till upphovsrätten. 

”Pjäser går ur hand till hand, trycks upp i lösbladsform och behandlas vårdslöst 

ur upphovsrättslig synvinkel. Detta har kommit att gälla även översättningar 

som i stor utsträckning förvanskas och tappar sin ursprunglige upphovsman.”99  

En tredje del har tillkommit sedan starten – Pjäspärlor, en samling äldre 

dramatiska verk som tidigare enbart funnits tillgängliga i pappersformat men 

som nu, med stöd från statens Accessbidrag, ska digitaliseras.100 På webbplatsen 

beskrivs Pjäspärlor på följande sätt:  

                                                 
98 Prop. 1997/98:87. 
99 ”Vad är DramaDirekt?”, http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12168&nummer=40279, 
tillgänglig 2007-04-27 
100 Accessprojektet är ett uppdrag från regeringen till kulturrådet 2006 och 2007. Dess syfte är ”att stärka 
arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom hela kulturfältet: 
musei- och kulturmiljö, arkiv, scenkonst, bibliotek, bild och form samt film och foto”. ”Accessprojektet”, 
Kulturrådets webbplats, tillgänglig 2007-05-06 via 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=813&epslanguage=SV 
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Urvalet av pjäser är naturligtvis oändligt. Till att börja med har vi inriktat oss på pjäser 
som vi tror har haft betydelse för svensk dramatik och/eller samhället. Pjäserna får gärna 
representera en tidsperiod. Målsättningen är ett brett urval, vad gäller tid och genrer. Vissa 
nyckelpjäser bör också ingå. Med vårt projekt att lägga in äldre pjäser vill vi bidra till att 
göra även den historiska delen av den svenska dramatiken mer tillgänglig.101 

Det digitala pjäsarkivet 
Det finns fyra användarkategorier för registrerad användning av DramaDirekts 

digitala resurser: dramatiker, frilans, teater och översättare. Samtliga 

ansökningar måste godkännas manuellt av dem som arbetar med DramaDirekt. 

Kategorin dramatiker kan själv redigera sin presentation och sina uppgifter 

samt ladda ned sina egna pjäser. Som frilans, det vill säga teaterverksamma 

utan direkt anslutning till en specifik teater som söker pjäser för egna 

professionella projekt, ges av upphovsrättsliga skäl tillång endast till pjäser 

som har förläggare. Både teater och översättare har fullständiga befogenheter 

och fri tillgång till samtliga pjäser.  

Pjäsbankens sökformulär erbjuder först och främst sökning dels på titel, 

dels på författare eller översättare. Man kan sedan förfina sökningen genom att 

ange antalet kvinno- respektive mansroller i pjäsen, söka på pjäsens längd, ange 

om man vill att den ska ha haft urpremiär och även var den i sådana fall sattes 

upp. Vidare är det möjligt att söka på genrer (sketch; tragedi; talpjäs; 

barn/ungdom; fars; familj; bygdespel; komedi; musikdramatik), originalspråk, 

språk i översättning samt förläggare. Alla dramatiker och översättare har en 

egen sida, där de själva i mån av tid och intresse kan lägga upp 

kontaktuppgifter samt kortare texter om sig själva och sina verk.    

Varje gång en text laddas ned går ett meddelande ut till förlaget som äger 

rättigheterna, eller till dramatikern själv om förlag saknas, för att bestämmelser 

om upphovs- och uppföranderätt ska kunna tillämpas på enklast möjliga sätt.  

Intervju 
För att få veta mer om DramaDirekts verksamhet har jag träffat Karin Hökby, 

projektledare för DramaDirekt, och Eva Ribich, som arbetar med Pjäspärlor.  

En av de viktiga frågorna för DramaDirekt som projekt är som tidigare 

nämnts frågan om upphovsrätt som genomsyrade debatten om print-on-demand 

såväl som de flesta debatter kring Internet som relativt nytt forum för det 

skrivna ordet. Det är inte det tidsmässigt mest effektiva sättet att digitalisera de 

                                                 
101 ”Vad är DramaDirekts Pjäspärlor?”, 
Http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12904&nummer=45149, tillgänglig 2007-04-27 
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manus som kommer in till DramaDirekt, påpekar Karin Hökby angående den 

form som antagits för de nedladdningsbara pjäserna, men ser hellre en 

kvalitativ enhetlighet som gynnar dramatikernas intressen än ett fokus som 

enbart ligger på kvantitet. Samtidigt beskriver de sig som ett resultatinriktat 

projekt – de vill finnas till för i första hand dramatiker och teatrar och i andra 

hand privatpersoner och vara ett interaktivt och rörligt forum snarare än ett 

arkiv. Kontaktnätet inom teatervärlden beskrivs som väldigt viktigt – samarbete 

finns med både svenska och utländska förlag, ATR och övriga 

intresseorganisationer och detta underlättar naturligtvis i de flesta frågor som 

rör rättigheter och tillgång. Vid Svenska teaterbiennalen i maj i år, där temat för 

övrigt är nyskriven svensk dramatik, ska DramaDirekt tillsammans med ett par 

av de aktiva dramatikerna medverka med ett eget seminarium.  

DramaDirekt har sammanlagt ungefär 400 registrerade användare i de olika 

kategorierna och Karin Hökby menar att det är roligt att se hur de representerar 

en ganska brokig skara – allt från dramaturger, producenter och regissörer vid 

de större teatrarna till filmbolag, utländska teatergrupper och scenskolor. 

DramaDirekt har i allmänhet ganska många utländska beställare, vanligtvis från 

Finland, Norge och Danmark där man eftersöker både svenska och översatta 

texter, men också från andra länder då beställaren ofta är en svensk dramaturg 

som söker manus i engelsk översättning. En genomgående trend för teatrars 

läsning av pjäser är att de sällan laddar ned en enda pjäs utan snarare en eller 

flera dramatikers samlade produktioner på en och samma gång. Man söker 

ganska brett och målmedvetet istället för att redan på förhand rikta in sig på en 

titel. En annan trend är att nedladdningen når sina toppar i mars och september, 

då många teatrar lägger sina repertoarer; det är dock inte så stor användning av 

pjäsarkivet bland institutionsteatrarna i Stockholm, vilket har sin förklaring i att 

de dels har sina ”egna” dramatiker, dels får pjäsmanus av de nästan uteslutande 

Stockholmsbaserade teaterförlagen direkt i handen. Teatrarna i andra städer och 

på mindre orter är mer frekventa kunder. Samma mönster ser man i statistiken 

över de print-on-demand-böcker som köps – folkhögskolor och gymnasieskolor 

på landsbygden efterfrågar modern svensk dramatik, betydligt mindre ofta 

händer det att Stockholms skolor gör samma sak. När teaterhögskolorna i 

landet har inträdesprov märks detta ofta på besöks- och försäljningsstatistik, 

liksom kring jul då försäljning av print-on-demandböcker ökar. Bibliotek både 

kan och har använt print-on-demandtjänsten hos DramaDirekt för sina 

låntagares räkning, men vad gäller just bibliotek finns många frågor om 

ersättningar och avgifter att reda ut innan DramaDirekt på allvar blir en 

samarbetspartner på det området. Det saknas i mycket fastställda regler kring 
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hur en upphovsman ersätts då ett bibliotek köper in en print-on-demandkopia 

av verket och Karin Hökby menar att det inte känns som en rättvis fördelning 

att det endast betalas en engångssumma för den utlånade kopian, vilket ju 

heller inte är normalt förfarande vid utlåning av traditionellt utgiven litteratur.    

Jag frågar om de noterar att det i första hand är de stora namnen på 

teaterscenen som laddas ned, men varken Karin Hökby eller Eva Ribich vill 

beskriva det så. De märker visserligen att några pjäser är mer populära än 

andra, men det behöver inte nödvändigtvis vara verk av väletablerade 

dramatiker. En av de populäraste nedladdningarna är till exempel Eva Brises 

Huset som Rut glömde.  

DramaDirekt är till sin natur inte ute efter att konkurrera med bok- eller 

teaterförlag. De finns till för att bevaka dramatikernas intressen och om någon 

dramatiker är på väg att ges ut i bokform – som i skrivande stund är fallet med 

Kristina Lugn – anpassar sig pjäsarkivet till det och upphör med print-on-

demandbeställningar av hennes verk.   

En del av DramaDirekts webbplats som Karin Hökby framhåller som en 

viktig detalj är de regelbundet varierade bildkollagen från olika teatrar runt om 

i landet som möter användaren och påminner om en relation mellan pjäs och 

föreställning som märkligt nog ofta saknas. Vi pratar om vikten av att koppla 

samman den skrivna texten med den spelade pjäsen, något som i en process där 

dramatikern i princip helt kan bortkopplas från sammanhanget efter det att 

kontrakt om upphovsrättigheter skrivits under ofta glöms bort. Det är märkligt, 

menar både Karin Hökby och Eva Ribich, att det skrivna ordet har så låg status 

inom kulturen. DramaDirekt vill betona textens betydelse.  

Användningen av och kännedomen om det digitala pjäsarkivets tjänster och 

möjligheter har ökat rejält sedan startåret 1998. Den 13 mars 2007 presenteras 

följande siffror för användarstatistiken:   
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Tabell 6. DramaDirekts utveckling sedan starten vad gäller antalet pjäser i pjäsarkivet, 
antalet nedladdade pjäser samt antalet sålda print-on-demandkopior av pjäser.  
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nedladdat 25 143 228 260 171 225 373 942 154

böcker 19 39 61 5 78 48 133 258 61

pjäser i DD 70 214 260 432 500 598 681 818 831

1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007

Källa: DramaDirekts interna statistik över användning av pjäsarkivets funktioner. Observera 

att siffrorna för 2007 endast avser aktivitet mellan januari och mars. 

Pjäser betyder här pjäser i pjäsbanken, böcker är antalet exemplar som sålts via 

print-on-demand per år, medan nedladdat betyder antalet nedladdningar av 

pjäser som registrerade användare gjort. Som diagrammet visar är siffran för 

print-on-demandböcker varierande och utvecklingen inte entydigt uppåtgående, 

men man kan ändå notera ett klart intresse för just den tjänsten. Användningen 

av pjäsarkivet har däremot ökat otvetydigt sedan den något trevande starten, i 
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takt med att antalet pjäser i DramaDirekts pjäsbank gått från 70 till 831. Bättre 

etablering i teatervärlden och ökad kännedom om verksamheten torde förklara 

den stora ökningen mellan åren 2005 och 2006.   

5.6. Dramatiken och Internet 
I föregående stycke kartlades några vägar för modern svensk dramatik vid sidan 

av de konventionella bokförlagen. Där placerade också dramatiken in i en 

teknisk utveckling där bland annat print-on-demand och digitaliserade 

pjäsarkiv spelar roll för genrens överlevnad; både Amatörteaterns Riksförbund 

och DramaDirekt existerar i samma syfte – att öka tillgängligheten på svensk 

dramatik och underlätta för i första hand nya uppsättningar av verken.   

Denna del av undersökningen handlar om tillgängligheten ur ett 

Internetperspektiv. Samma lista av pjästitlar som sökts i biblioteksdatabaser 

och Internetbokhandlar ställs nu mot två av de alternativ till traditionella 

litterära kretslopp som föregående stycke diskuterade. DramaDirekt är 

digitaliserat, ATR är det inte i egentlig bemärkelse men arkivet görs tillgängligt 

för allmänheten via en Internetkatalog. För en ”vanlig läsare” är vare sig 

DramaDirekts arkiv eller ATR:s pjäsarkiv tillgängliga som fulltextdatabaser 

men genom den förras print-on-demandtjänst och den senares 

utlåningsverksamhet menar jag att de ändå kan spela en betydande roll. 

Nedanstående tabell ska illustrera hur dessa alternativa vägar påverkar 

tillgängligheten för svensk dramatik.  

Tabell 7.  Dramatiken på Internet  

Titel, utgivningsår ATRs arkiv DramaDirekt 

Gertrud, 1906 Ja Översatt till 
eng. 

Spöksonaten, 1907 Ja, både scen & 
radioversion 

Nej 

Swedenhielms, 1925 Ja Nej 

Han som fick leva…, 

1928 

Ja Nej 

Syskonbädd, 1931 Ja Nej 

De märkvärdiga…, 1936   

Attentatet i Paris, 1944 Nej Nej 

Påfågeln, 1952 Ja Nej 

Titel, utgivningsår ATRs arkiv DramaDirekt 
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Den yttersta dagen, 

1952 
Ja, både scen & 
radioversion 

Nej 

Poeten och kejsaren, 

1956 
Ja Nej 

Sällskapslek, 1956 Nej Nej 

Lycksalighetens ö, 

nyutg. 1963 
Ja Nej 

Tre knivar från Wei, 
1964 

Ja Nej 

Scenprator, 1965 Ja Nej 

Den nya kvinnan, 1965 Nej Nej 

Den förtrollade 

prinsessan, 1967 
Nej Nej 

Din stund på jorden, 

1967 
Ja Ja 

Flotten, 1969 Ja Ja 

…en som vi inte känner, 
1971 

Nej Nej 

Till Fedra, 1980 Ja Översättn. till 
eng. 

Kaos är granne…, 1983 Ja Nej 

Konsertmästarens…, 
1987 

Nej Nej 

Till Julia, 1987 Ja Ja 

Teorier, nytryck 1988 Ja Nej 

En uppstoppad hund, 
1989 

Ja Ja 

Järnbörd, 1990 Ja Översättn. till 
eng, ty, no. 

Pjäser, 1991 Ja Översättn. till 
eng. 

Idlaflickorna, 1993 Nej Ja 

Silentium, 1993 Ja Nej 

Del söker helhet, 1994 Nej Nej 

Maria Magdalena, 1996 Nej Nej 

Isbjörnarna, 1989/ 1997 Ja Översättn. till 
ty. 

Flickan, mamman…, 
1998 

Nej Nej 

Kristallvägen, 2000 Nej Nej 

Titel, utgivningsår ATRs arkiv DramaDirekt 

Tapto, 2001 Ja Nej 
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Eldsjälar, 2002 Nej Nej 

Vid floden, 2003 Nej Ja 

Jag är en 

gammelgädda…, 2004 
** 

Nej Nej 

Min middag med…, 
2004 ** 

Nej Nej 

De onda, 2006 Nej Nej 

Källa: http://www.dramadirekt.com/ och http://www.atr-riks.se/atr/, sökning utförd 2007-04-
20  

Amatörteaterns Riksförbund har i sitt pjäsarkiv dryga hälften av urvalet – 22 

titlar av 40, varav några stycken finns i fler varianter än just scenversionen. 

DramaDirekt har 6 av titlarna i sitt arkiv, plus ytterligare 5 i översättning till 

andra språk än svenska. Den nyare dramatiken saknas i stor utsträckning hos 

både ATR och DramaDirekt. Inget av arkiven erbjuder kostnadsfri läsning eller 

hemlån på samma villkor som ett bibliotek, men DramaDirekts print-on-

demandtjänst gör att sammanlagt 6 av pjäserna finns tillgängliga som produkt 

på bokmarknaden för en läsare utan anknytning till teatervärlden.   

5.7 Ny svensk dramatik 
Vi har tidigare i kapitlet sett hur tillgången på dramatik utgiven de senaste 

hundra åren ter sig. En sammanställning av fyrtio titlar har matchats mot 

bibliotek, bokhandel och Internet och vi har kunnat se hur tillgängligheten även 

med assistans från den nya tekniken varit bristfällig.    

Den dramatik som ges ut på traditionell väg i Sverige speglar på inget sätt 

det som sker på svenska teaterscener. Under de senaste tjugo åren har dryga 

150 titlar svensk dramatik nått en läsande allmänhet, medan de nyskrivna 

pjäser som beställts, uppförts, setts av publiken och till och med belönats med 

diverse teaterpriser naturligtvis uppgår till betydligt fler. Statistik från 

exempelvis Dramaten gällande teaterpremiärer mellan åren 2003 och 2005 

visar att 84 pjäser av 64 olika dramatiker – varav endast 36 % inte varit av 

svenskt ursprung – haft premiär.102 Dessa dramatikers verk får verkligen sägas 

röra sig på de alternativa vägarna, och som en viktig del i undersökningen har 

                                                 
102 ”Dramatens mångfaldsplan år 2006”, s.11. Observera att kategorin ”dramatiker” i denna statistik 
endast avser de som ännu har upphovsrätt till sina verk.  



 65 

nästa del inriktat sig på otryckta, men uppförda och i många fall 

uppmärksammade dramatexter.  

Baserat på teatrarnas repertoarer de senaste tjugo åren, såväl som på den 

allmänna teaterdebattens mer uppmärksammade namn och föreställningar 

sammanställdes en lista på tjugo titlar i syfte att undersöka tillgänglighet för 

aktuell svensk dramatik.  

Pjäserna har haft urpremiär över hela landet vid olika typer av teaterscener: 

Radioteatern, Folkteatern i Göteborg, Stadsteatrarna i Göteborg, Stockholm 

och Uppsala, Boulevardteatern, Teater Martin Mutter i Örebro, Teater 

Brunnsgatan Fyra, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Unga Riks och 

Dramaten/Elverket. Många större teatrar – exempelvis Stockholm Stadsteater – 

med egen webbplats har en arkivfunktion där det ges möjlighet att antingen via 

medverkande eller via spelår söka uppförda föreställningar. Dessa arkiv har här 

använts för att generera tänkbara titlar för listan. Urvalet har sedan gjorts på ett 

relativt basalt sätt: om en föreställning satts upp ett flertal gånger eller 

genererat ett stort antal recensioner och artiklar i Artikelsök har den fått 

företräde framför en mindre uppmärksammad.  
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Tabell 8. Tillgänglighet för otryckt modern svensk dramatik 

Titel, urpremiärår Författare DramaDirekt ATR 

Parasiter, 1985 Mats Almqvist Ja Ja 

Furstespegel, 1987 P.O Enquist Nej Nej 

Knäckebröd och 

hovmästarsås, 1989 
Magnus Nilsson Nej Ja 

Mars eller Kärlekens…, 

1989 
Barbro Smeds Nej Ja 

Rika barn leka bäst, 

1995 
Carin 
Mannheimer 

Ja Ja 

Nora Schahrazades…, 

1995 
Mia Thörnqvist Ja + översättn. till 

ty, no 
Ja 

Onda aningar, 1996 Jan Käll Ja Nej 

Hand i hand, 1999 Sofia Fredén Ja + översättn. till 
eng 

Ja 

Vildhundarna, 1999 Hans Renhäll Ja Ja 

Indiansommar, 1999 Mats-Arne 
Larsson 

Ja Ja 

Dom, 2000 Mattias 
Andersson 

Ja Ja 

Pälsänglar, 2000 Jonna 
Nordenskiöld 

Ja Ja 

Flickor, 2001 Sisela Lindblom Ja Ja 

Självporträtt av…, 

2003 
Jakob Hirdwall Ja Ja 

Den älskade, 2004 Lisa Langseth Ja Nej 

Blod på någons…, 

2005 
Malin Axelsson Ja Nej 

Blästrad, 2005 Mats Kjelbye Ja Nej 

Namn: Spielrein 

Sabina, 2005 
Kerstin Perski Ja Nej 

Sympati för djävulen, 

2005 
Lucas Svensson Ja Nej 

Kärlek i motljus, 2006 Lucia Cajchanová Ja Nej 

Efter denna sista undersökning av modern svensk dramatik på den ”alternativa 

bokmarknaden” kan vi konstatera att tillgängligheten för nyskrivna pjäser 

verkligen ökat med de projekt som skapats i detta syfte. DramaDirekt har 17 av 

20 titlar på listan, ATR:s manusbibliotek har 12. Detta innebär i praktiken att 

17 titlar går att köpa och 12 finns tillgängliga som hemlån till ungefär samma 

pris som en print-on-demandkopia. Det får utan tvekan räknas som en hög 

tillgänglighet för modern svensk dramatik.   
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6. Analys och reflektion 

Jag har i undersökningskapitlet analyserat såväl utgivning av som tillgänglighet 

för i första hand modern svensk dramatik. Utgivningsstatistik har inhämtats 

från Nationalbiografins systematiska översikter medan 

tillgänglighetsperspektivet undersökts genom att granska Internetbokhandeln, 

folkbibliotek och de alternativ som med hjälp av bland annat ny teknik vuxit 

fram på bokmarknaden. I detta kapitel ska det föregående kapitlets resultat 

summeras och placeras in i en mer övergripande tolkning av villkoren för 

modern svensk dramatik som produkt på en föränderlig bokmarknad.  

Dramatiken och bokmarknaden 
Uppsatsens första frågeställning var: Hur har utgivningen av dramatik sett ut 

under 1900-talet med fokus på produktion, distribution och konsumtion?  

Dramatik är en försvinnande liten genre på den svenska bokmarknaden. I 

uppsatsens empiriska del konstaterades det att utgivningssiffrorna för dramatik 

har sjunkit sedan början av 1900-talet. Fram till 1950-talet var utgivningen dels 

större, dels mindre homogen – sketcher, monologer, kupletter, revyer och 

liknande subgenrer dominerade flera utgivningsperioder, men när man började 

minska antalet titlar rent generellt försvann också spridningen på vad som 

publicerades. De senaste decennierna har de utgivna titlarna per 

utgivningsperiod med några undantag legat runt 30 stycken, och de översatta 

verken på ungefär samma siffra.  

En ansats till att använda Furulands marknadsekonomiska 

kommunikationsmodell skulle, baserat på undersökningen i denna uppsats, 

kunna ge oss följande illustration av dramatikens position på bokmarknaden.  

Produktion: Produktionen sker enligt Furuland i två steg, något som i sig är 

relevant då vi applicerar modellen just på dramatik. Dramatexten uppkommer i 

mycket i en sluten sfär där pjäser beställs av teatrar och dramatiker ofta arbetar 

i nära anslutning till en scen, och befinner sig därför ofta i både produktion I 

(privat produktion) och produktion II (offentlig produktion) samtidigt. I det 

senare skeendet äger publiceringsprocessen rum och som Furuland påpekar ser 
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den väsentligt olika ut beroende på författarens tidigare position i både detta 

och de efterföljande leden. En på förlaget etablerad författare behöver knappast 

konkurrera med en debutant. Publiceringsprocessen innefattar alla led i 

produktionen, exempelvis en teaterföreställning, vilket väl belyser dramatikens 

dubbla funktioner – den ena, dramatiken som en del av teatern blir synlig 

medan den andra, dramatiken som litterär genre inte inkluderas såvida verket 

inte ges ut i tryckt form. Som vi har sett finns det betydligt fler moderna 

svenska teaterproduktioner än moderna svenska dramatiska texter på 

marknaden.   

Distribution: Spridning av en produkt kan vara övervägande kommersiell i 

form av bokhandel, bokklubbar och teaterföreställningar eller mindre 

kommersiell genom kanaler såsom bibliotek. I distributionsledet sker också i 

vissa fall, om produkten uppmärksammas tillräckligt, en inplacering i ett 

rådande värdesystem. Denna inplacering, menar jag, är viktig att 

uppmärksamma vad gäller dramatik. Att en särskild regissörs eller koreografs 

uppsättning eller en skådespelares tolkning av en dramatisk text 

uppmärksammas av kritiker och publik samt tilldelas priser och utmärkelser 

betyder mycket lite för den dramatiska texten så länge den inte själv befinner 

sig i omlopp på bokmarknaden. Återigen syns endast en funktion av 

dramatiken. Teatern uppmärksammas så gott som dagligen på medias 

kultursidor. Dramatiken i kulturdebatten tycks ofta associeras med någon form 

av problem – bristen på nyskriven svensk dramatik, bristen på kvinnliga 

dramatiker, bekymren som uppstod då en till svenska inte översatt dramatiker 

belönades med Nobelpriset i litteratur osv.  En viktig del av distributionsledet 

är den mindre kommersiella förgreningen där biblioteken utgör den största 

delen – uppsatsens undersökning har visat att biblioteken faktiskt agerar 

blockadbrytare helt ensamma vad gäller en stor del av den dramatiska 

utgivningen under de senaste hundra åren. Även utgivna pjäser försvinner ur 

bokhandeln förhållandevis snabbt, återutgivning är oftare undantag än regel och 

det är, trots den tekniska utvecklingen, biblioteken som utgör det mest 

tillgängliga och kostnadsfria alternativet och har Kungliga Biblioteket samt 

Svenskt Teatermuseums bibliotekssamlingar som bevarandeinstitutioner. 

Konsumtion: Furuland delar in konsumtionen i passiv och aktiv där köpare 

och lånare i den passiva konsumtionen motsvaras av läsare i den aktiva och 

köpare, lånare, abonnent eller licensbetalare motsvaras av teaterbesökare, 

lyssnare och tittare. Det är från konsumtionsledet den ur ett 

marknadsekonomiskt perspektiv så viktiga feedbacken kommer, från en publik 

som valt ut och köper produkten. Ett sätt att problematisera dramatikens roll på 
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dagens bokmarknad är att fråga sig vad som händer med en litterär produkt som 

inte når detta konsumtionsled. Teater både produceras och distribueras, och 

hamnar i många fall i en värderande, konsekrerande process bestående av bland 

annat kritiker och eventuella utmärkelser men om den inte också kan genomgå 

samma process i textform och involvera en intresserad läsare, kan den bli annat 

än otillgänglig som konstform betraktad? En uppförd pjäs spelas som regel inte 

längre än ett par säsonger, ofta på en specifik plats i Sverige; en tryckt pjäs 

består på ett annat sätt och är ju också i sig själv en egen form. Återkopplingen 

till produktionsledet/författaren sker antingen genom kritikers värderingar i ett 

kulturellt system eller genom publikens/läsarens intresse i ett populärt system 

eller genom båda dessa – detta överlappande av systemen gynnar naturligtvis 

litterära produkter som genom sitt genomslag i det kulturella systemet även kan 

nå ut i det populära systemet. För dramatiken som en del av teatern gäller detta 

relativt ofta, för dramatiken som litterär genre nästan aldrig. Dramatikern blir 

därför i många bemärkelser en kulturproducent utanför stora delar av 

produktionen. 

Med Hertels fem mediekretslopp i bakhuvudet kan vi tänka oss att 

dramatik som litterär genre ofta skapas i det orala kretslopp som omsluter våra 

sagor och myter, ges ut i det speciallitterära snäva kretsloppet där små förlag 

med små upplagor intresserar en smal publik och oftast inte når det 

intermediala kretslopp det egentligen borde höra hemma i. För en dramatiker 

vars texter nått en bredare publik genom en filmatisering eller en 

uppmärksammad teaterföreställning behöver inte alls nå någon större spridning 

som författare – faktum är att de dramatiker som uppmärksammas i de medier 

som samsas med litteraturen i det intermediala kretsloppet nästan alltid 

uppmärksammas för att de regisserat, inte skrivit sin text. Det är svårt att som 

debuterande dramatiker få sin pjäs spelad eftersom teaterförläggare ofta saknar 

resurser för att satsa på så ekonomiskt osäkra kort som ett icke-etablerat namn; 

det är ännu svårare – för att inte säga i det närmaste omöjligt – att bli 

publicerad.  

Dramatiken och tillgängligheten 
Ytterligare frågeställningar för uppsatsens undersökning var: Hur tillgänglig är 

dramatiken? I hur stor utsträckning finns den att låna på bibliotek och/eller 

köpa i bokhandeln?  

I den karläggning av dramatikens tillgänglighet för läsaren som utfördes 

framträdde ett tydligt mönster. Av 40 titlar var 9 omedelbart tillgängliga i 

Internetbokhandelns sortiment, medan samtliga 40 återfanns vid något 
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bibliotek. I de flesta fall kunde dramatiken hittas på folkbibliotek, men vid en 

närmare granskning av tillgängligheten framkom det tydligt att endast ett tiotal 

av de för undersökningen aktuella pjästitlarna fanns vid minst 100 av de cirka 

200 BURK-anslutna biblioteken. Dramatiken i bokhandeln får sägas vara i det 

närmaste helt otillgänglig, medan resultatet för biblioteken är betydligt bättre, 

om än inte särskilt bra i någon vidare bemärkelse. 50 % är godkänt, inte 

mycket bra. Av de på biblioteket mest tillgängliga titlarna återfanns 

litteraturhistoriskt viktiga personer som Hjalmar Söderberg och Harry 

Martinson, några av modern tids mest välbekanta namn såsom Lars Norén samt 

pjäser som fått statligt litteraturstöd. När förlagen bakom de i bokhandeln 

förekommande titlarna granskades närmare konstaterades att de stora förlagen 

som Bonniers och Norstedts visserligen fanns representerade bland utgivarna, 

men det var Teatertidningens förlag som tillhandahöll flest titlar till försäljning.  

Det viktorianska dramats förlorade position i det litterära kretsloppet kunde 

enligt teaterforskaren Daniel Barrett förklaras med en förändring av såväl 

teaterscenen som av utgivningsprioriteringar. Den breddade teaterpubliken 

roades av pjäser som av förläggarna inte bedömdes läsvärda. Detta är en 

intressant tes att applicera på svensk bokmarknad under första halvan av 1900-

talet då den nya teaterpublikens intresse för revyer och sketcher i allra högsta 

grad avspeglades i utgivningen men att förläggarnas intresse för att publicera 

de mer ”folkliga” formerna av dramatexter tycktes försvinna redan efter en kort 

period.  

 

- Vad betyder biblioteken för tillgängligheten? 

En blockadbrytare enligt Escarpit ska fungera som en möjlig kommunikation, 

en sammanflätning och övergång mellan de två kretsloppen. I den del av 

undersökningen som granskade dramatiken i bokhandel och på bibliotek lärde 

vi oss att samtliga titlar på listan över dramatik fanns vid något bibliotek i 

Sverige. Endast 11 fanns tillgängliga att köpa. Biblioteket fungerar verkligen i 

den här aspekten som en blockadbrytare i den bemärkelsen att det i många fall 

är den enda möjligheten för en intresserad allmänhet att överhuvudtaget finna 

en specifik dramatext för läsning. Den sammanställning som utfördes av de 

pjästitlar vars tillgänglighet var störst på svenska bibliotek visar att det, 

naturligtvis inte oväntat, till stor del handlar om dramatiker med etablering på 

bokmarknaden. Vilhelm Moberg, Hjalmar Söderberg, Kent Andersson, Agneta 

Pleijel – inget av dessa namn torde vara helt obekant för en läsare/konsument. 

Samtidigt återfanns även mindre välkända namn, utgivna av små förlag. 

Bibliotekens roll för tillgängligheten blir ännu större om man beaktar de olika 



 71 

förlagens storlek och ställning på marknaden – nya strömningar i litteraturen, 

en viss genres popularitet tenderas emellanåt att ses i ett romantiskt skimmer, 

en sorts poeternas triumf över etablissemanget, men är snarast, som Furuland 

framhåller i sin modell, ett resultat av samarbete mellan författare, förläggare 

och kritiker. Bokmarknaden är inte statisk, den skapar sig själv. Det som ger 

biblioteket sin unika status här är dess förmåga att innefatta både stora 

Bonniers och lilla Draken. Den struktur bokmarknaden har antagit kan inte 

inrymma alla, kan inte heller sägas ha några förutsättningar för att göra det om 

vinstintresset ska vara centralt, men bibliotekets roll är just detta – att 

oberoende av en texts kommersiella status tillgängliggöra den för 

läsaren/låntagaren. Det faktum att flera av de mest tillgängliga titlarna fått 

statligt distributionsstöd ska också framhållas då det onekligen har betydelse 

för hur många läsare som får tillgång till dramatiken.   

Ändå, trots denna viktiga roll som blockadbrytare är det svårt att se 

bibliotekens betydelse som odelat positiv då de, något tillspetsat uttryckt, är 

den enda livlina som hindrar dramatiken som litterär genre från att låsa in sig 

själv i en drastiskt avsmalnad subkultur i kretsen av de närmast sörjande.  

Ett grundläggande motiv för Hertels modell är att förnya Escarpit för att 

kunna tillämpa hans tankar på en modern, intermedial bokmarknad där ett 

inbördes beroende mellan medierna inte går att bortse från. I denna nya modell 

passar dramatiken in väldigt väl då den redan i sin allra mest grundläggande 

form förutsätter fler än ett medium. En kedja av typen text � 

teaterföreställning � filmatisering är om inte vanlig så i alla fall 

förekommande. Problemet för dramatiken, som vi har sett den i 

undersökningen, är att den helt hoppar över de rent litterära kretsloppen utom 

en liten procent av dramatexterna, de som hamnar i det speciallitterära. På det 

sättet, som i ett slags cirkelargument, befästs tesen om att dramatik är 

ointressant för konsumenterna eftersom endast ett fåtal konsumenter hittar till 

dramatiken. Hertel påpekar själv att hans modell ämnar visa hur vissa populära 

delar av höglitteraturen sugs upp av kulturindustrins massproduktion medan 

andra, mer exklusiva aspekter förpassas till en subkultur, en undergroundkultur 

för ”de upplysta”. Situationen för dramatik idag blir problematisk oavsett om 

man som perspektiv väljer en bevarandetanke grundad i funktionalism – det 

ska vara möjligt att om hundra år gå tillbaka till källorna för dagens kulturella 

uttryck – eller en tillgänglighetstanke grundad i folkbiblioteksideologin som 

säger att alla människor oavsett bostadsort, inkomst och social bakgrund ska 

kunna tillgodogöra sig litteratur. Betydligt fler människor har i sin direkta 
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närmiljö tillgång till bibliotek än till teater. Detta faktum blir dessvärre 

betydelselöst om ingen dramatik hamnar på biblioteken.   

Dramatiken – bevarande och alternativ 
Uppsatsens sista frågeställning handlade om hur dramatiken förhåller sig till 

den konventionella bokmarknaden genom de alternativ för publicering och 

tillgängliggörande som uppkommit i takt med den nya tekniken. Vilka, om 

några, alternativa vägar in i den etablerade litteraturen tar modern svensk 

dramatik? 

 

I syfte att fastställa var de existerande dramatexterna tar vägen redogjorde 

uppsatsens empiriska del för de olika bevarandeinstitutionerna. Precis som 

kulturutredningar påvisat saknas det en övergripande strategi inte bara för att 

bevara dramatiken som litterär genre utan även för att bevara teater som 

konstform.   

En av de nya aktörerna på området är sedan 1997 Sveriges 

dramatikerförbunds digitala pjäsarkiv DramaDirekt och en stor del av den 

tredje och sista delen i undersökningen ägnades åt att sätta in deras insatser i ett 

större perspektiv. Tillsammans med Amatörteaterns Riksförbund, ATR, och 

deras manusbiblioteks webbkatalog ställdes DramaDirekts utbud av dramatik 

mot bibliotekets och Internetbokhandelns, utifrån samma lista över utgiven 

dramatik.  Det visade sig att ATR:s arkiv stod för den klart största 

tillgängligheten då de erbjuder lån av pjäser mot en summa pengar, medan 

DramaDirekt svarade för en handfull titlar tillgängliga i bokform.  

DramaDirekts print-on-demandtjänster gjorde dem å andra sidan till en 

större aktör i det litterära systemet då deras alternativa distribution av dramatik 

gör att de placerar in texterna, åtminstone delvis, i en konventionell 

bokmarknadsmodell. Genom print-on-demand kan dramatexten distribueras 

utanför teatern och konsumeras av läsare. I första hand visade undersökningen 

att detta gäller för nyskriven, otryckt svensk dramatik – ofta scenaktuell sådan. 

Av 20 titlar fanns de flesta tillgängliga som bokprodukt hos DramaDirekt, 

något som placerar dem i Hertels speciallitterära kretslopp istället för helt 

utanför bokmarknaden. Detta får givetvis stor betydelse, det är ett inkluderade 

alternativ till de stora förlagen och på samma gång ett tydligt bevarandeprojekt 

där samtida dramatik både lagras och tillgängliggörs för läsaren. Från det 

speciallitterära kretsloppet finns i alla fall en – om än inte särskilt stor – 

möjlighet att forslas vidare mot större läsekretsar och ut mot andra medier.   
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Dock tycks inte print-on-demand i någon större omfattning nå längre än så, 

de sprids inte via blockadbrytare eller mediehissar från de specifika kretsarna 

till de mer folkliga kretsloppen. En av anledningarna till att DramaDirekt inte i 

högre grad marknadsfört sina tjänster hos folkbiblioteken är just för att det 

saknas anpassningar av biblioteksersättningen som av Sveriges 

dramatikerförbund kan anses rimliga. Poeterna ska som sagt avlönas och ännu 

finns inget fungerande system som anpassats till tekniken. Samtidigt ska det 

inte förnekas att DramaDirekt och andra Internettjänster, oavsett om deras syfte 

är att konkurrera med traditionell utgivning eller inte, bildar en sorts 

motrörelse. Med hjälp av Internet skapar de sin egen bokbransch där de kan 

kosta på sig att vara just det dagens bokbransch inte är – öppen för smala 

genrer med få läsare.   

Är då Internet till fullo en blockadbrytare/mediehiss? Internet som medium 

har snabbt gått från att vara ett specialintresse för en minoritet med stor teknisk 

kunskap till att bli en av de mest tillgängliga formerna för kommunikation och 

information. I egenskap av detta är Internet definitivt en blockadbrytare à la 

Escarpit och utgör också utan tvekan en del av Hertels mediehiss. Faktum är att 

Internet på många sätt illustrerar mediesymbiosen. Möjligheterna är stora för 

den nya tekniken, kanske framförallt vad gäller att lyfta fram och gallra bort i 

den enorma – och ständigt växande – floden av utbud.  

Med digitaliseringsprojekt och Accessbidrag uppstår det fler och fler 

bevarandealternativ till de traditionella arkiven och teatersamlingarna. Men 

man ska komma ihåg att dessa alternativ fortfarande existerar vid sidan om den 

konventionella kulturproduktionen, och inte alltid i en helt fredlig samexistens. 

När de första print-on-demandtitlarna lanserades av Peter Curman, Lars 

Forssell och Jan Myrdal var det mitt under en upphovsrättskonflikt med 

förläggarna gällande rättigheter till redan publicerat material. Titlar som finns 

tillgängliga endast som print-on-demandprodukter omges inte av samma villkor 

och möjligheter som titlar utgivna på traditionella bokförlag – de blir en 

angelägenhet inte för den allmänna kritiken utan för de privatpersoner som 

utnyttjat en ännu så länge mycket liten subkultur på marknaden. Internet må 

vara en blockadbrytare i många avseenden då den är lättillgänglig och omfattar 

stora skikt av samhället men Internets maktställning som bokförlag och 

kulturdistributör är ändå inte särskilt stor.   

Avslutande reflektioner 
Dramatexten har en komplex och ibland rent av svårförståelig position oavsett 

vilken modell man applicerar på bokmarknaden och dess olika funktioner. I 
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egenskap av både skapare och förmedlare av kultur ingår teatern i allra högsta 

grad i Escarpits höglitterära kretslopp där krafter med mandat att värdera och 

normera kulturen kan sägas råda. Dessa krafter samverkar med och bekräftas av 

de höglitterära kulturkonsumenterna, traditionellt sett en bildad samling och 

därtill ett mycket litet skikt i samhället. Det är här teatern ofta anses befinna 

sig, i debatt efter debatt. Det är även här dramatiken som litterär genre placerar 

sig – med sina små upplagor och otillgänglighet tilltalar den inte någon bredare 

läsekrets, helt enkelt därför att den inte kan det. Men teatern, såsom den sett ut 

under de senaste decennierna, har, för att fortsätta bära Escarpits glasögon, 

öppnat sig mot det folkliga kretsloppet. Repertoaren anpassas på de stora 

institutionsteatrarna efter efterfrågan, långkörare repriseras och viljan att nå 

långt utanför sina traditionella kretsar har väl aldrig varit större. Dramatiken, 

både en produkt av och en förutsättning för teaterföreställning, har inte 

påverkats av den utvecklingen. Tvärtom är det idag, som uppsatsen visat, 

svårare än någonsin att gå in i en bokhandel för att köpa en pjäsutgåva.  

Kanske är situationen egentligen inte så långt ifrån den verklighet som 

omgav den viktorianska dramatiken – så länge publiken kunde delta i kulturen, 

läsa de skandalomsusade pjäserna och bilda sig en uppfattning om det gick de 

på teatern. När romanen gjorde sitt inträde på det litterära fältet uppstod 

visserligen en konkurrens som dramatiken hade svårt att värja sig mot, men 

som Barrett påtalade handlade det minst lika mycket om ett förändrat 

utgivningsmönster. Ett dåligt utvecklat upphovsrättsystem har i modern tid 

ersatts av en bristfällig anpassning till den nya teknik som potentiellt skulle 

kunna tillgängliggöra kommersiellt olönsamma genrer som dramatik. De billiga 

utgåvor av dramatiken som trots allt gavs ut kanske kan jämföras med dagens 

print-on-demandkopior, de till läsaren dåligt anpassade manuskripten med 

scenanvisningar i kanten får i sådana fall sin motsvarighet i det faktum att de 

projekt som finns för bevarande och tillgängliggörande av svensk dramatik i 

nästan alla fall riktar sig till läsaren i sista hand. I första hand behöver man 

tillgodose teatrarnas behov, vilket i sig säger en del om behovet av en uttalad 

och konsekvent bevarandestrategi för dramatexter.   

Samtidigt som bevarandet av kulturens olika uttryck från högsta politiska 

instans betraktas som en kulturarvsfråga handlar det i praktiken om pengar och 

teknik. Det tycks i många avseenden vara samma problematik som alltid i 

förlagsvärlden – man väntar på den nya teknik som ska befria förläggandet från 

de lagar som dittills kontrollerat produktionen och när den tekniken kommer 

uppstår nya problem, nya konflikter mellan ekonomiska och kulturella 

intressen. Nya vägar har skapats för dramatiken, den finns tillgänglig på andra 
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ställen än i bokhandeln och till och med när den inte tryckts av förlag kan den 

idag nå ut till läsaren. Detta är naturligtvis av godo. Samtidigt uppkommer 

frågan om de vägar som går förbi det etablerade systemet nödvändigtvis 

innebär en förbättring, huruvida det inte vore en större satsning på 

kulturdemokrati om det redan existerande systemet kunde inkludera fler 

strömningar än de som säljer bäst. 

Man kan spekulera i framtidens villkor och möjligheter och efterlysa nya 

metoder. Det är dock osannolikt att något revolutionerande kommer hände vad 

gäller upphovs- och uppföranderätt, lika osannolikt att de stora förlagen 

plötsligt börjar göra stora satsningar på ny svensk dramatik; kanske måste vi 

istället rikta blickarna mot det alternativ som trots alla förändringar, trots 

nedskärningar och teknikutveckling ännu är det ur såväl tillgänglighets- som 

utbudsperspektiv det mest överlägsna: biblioteket. DramaDirekt efterlyste från 

början ha ett samarbete med just landets folkbibliotek, men trots dryga tio års 

verksamhet har ingenting egentligen hänt på det området vad gäller ekonomisk 

ersättning och anpassning till print-on-demandtekniken. Detta är, menar jag, en 

av de mer beklagliga aspekterna av uppsatsens resultat.  
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7. Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat frågan om hur utgivningen av och tillgängligheten 

för modern svensk dramatik har sett ut under 1900-talet, med fokus på 

produktion, distribution och konsumtion. Ytterligare frågställningar har rört 

bibliotekens roll som blockadbrytare på bokmarknaden, samt de alternativa 

distributionssätt som uppkommit.  

I uppsatsens inledande kapitel avsedda att skapa en kontext för 

frågeställningarna skildrades en samhällelig utveckling som gått från en 

kulturmarknad med boken som central produkt till en uppblandad 

mediemarknad där ekonomiska intressen styr och de litterära kretsloppen allt 

oftare genomskärs av andra medier. Undersökningen av utgivningssiffror för 

dramatik under 1900-talet visade att antalet titlar har blivit successivt färre och 

att spridningen på vad som gavs ut minskade framförallt från 1950-talet.  

I den del av undersökningen som behandlade den utgivna dramatikens 

tillgänglighet fokuserades det på två områden: biblioteken och 

Internetbokhandeln. För att undersöka tillgänglighet användes en lista över 40 

utvalda titlar som getts ut under 1900-talet. Det blev tydligt att mycket få 

dramatiska verk finns tillgängliga som produkt på marknaden och bland det 

fåtal som fanns att tillgå i bokhandel stod framförallt de små förlagen för 

utgivningen. På biblioteken kunde man återfinna samtliga verk, de flesta 

tillgängliga via folkbibliotek, de andra via KB; en närmare granskning av de 

mest tillgängliga titlarna visade att både etablering på bokmarknaden och 

statligt distributionsstöd hade betydelse för hur enkelt en läsare kan hitta till det 

dramatiska verket. Samma lista över utgiven svensk dramatik användes för att 

undersöka två alternativ för distribution av dramatik – Amatörteaterns 

Riksförbunds avgiftsbelagda manusarkiv och Svenska dramatikerförbundets 

digitala pjäsarkiv DramaDirekt som också har en print-on-demandtjänst. ATR 

erbjöd utlån av ungefär 50 % av titlarna på listan medan DramaDirekt 

tillgängliggjorde sex titlar i print-on-demandformat.  

Därefter granskades bevarandealternativ för dramatiken kortfattat för att ge 

en bakgrund till projektet DramaDirekt som mer utförligt beskrevs som både 



 77 

ett bevarandealternativ men kanske framförallt en viktig alternativ 

distributionskanal för modern svensk dramatik. När en ytterligare undersökning 

av otryckta pjäser med urpremiärer under de senaste tjugo åren genomfördes 

märktes DramaDirekts betydelse tydligt – nästan alla titlar på listan fanns 

tillgängliga antingen hos DramaDirekt eller ATR.  

Uppsatsens analys ägnades åt att placera in dessa resultat i de teoretiska 

utgångspunkternas bokmarknadsmodeller och kunde bland annat konstatera att 

modern svensk dramatik som litterär produkt i många fall existerar utanför 

konventionella litterära kretslopp. Trots teknisk utveckling, i första hand 

Internetbaserad sådan, med möjligheter att förändra förutsättningarna uppstår 

ännu konflikter mellan ekonomiska och kulturella intressen som får betydelse 

för tillgängligheten.   



 78 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 

Intervju med Karin Hökby och Eva Ribich, Sveriges Dramatikerförbund, 2007-

03-13, i uppsatsförfattarens ägo 

E-postintervju med Mats Wenlöf, Amatörteaterns Riksförbund, 2007-03-16, i 

uppsatsförfattarens ägo 

Databaser och webbkataloger 

Adlibris.se, tillgänglig 2007-05-07 via:  

 http://www.adlibris.se 

Akademibokhandeln.se, tillgänglig 2007-05-07 via:  

 http://www.akademibokhandeln.se 

Amatörteaterns Riksförbunds manusbibliotek, tillgänglig 2007-05-07 via:  

 http://www.atr-riks.se/atr/atr.dsp?dsp=manus_sok_pjasmanus 

Bibliotek.se, tillgänglig 2007-05-07 via:  

 http://www.bibliotek.se/index.html 

Bokus.com tillgänglig 2007-05-07 via: 

 http://www.bokus.com 

DramaDirekt – Pjäsbanken, tillgänglig 2007-05-07 via: 

 http://www.dramadirekt.com/sok.php?kategori=12176&nummer=40361 

DramaDirekt – Pjäspärlor, tillgänglig 2007-05-07 via:  

 http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12904&nummer=45150 

Tryckta källor 

Statistik och undersökningar 

Bokbranschen i Sverige : utvecklingen mellan 1973 och 2003 : rapport från 

Svenska bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen, 



 79 

Svenska bokhandlareföreningen & Svenska förläggareföreningen 

(Stockholm, 2003) 

Bokläsing i den digitala tidsåldern. Aktuella undersökningar från Nordicom 

och Som-Institutet, nr. 3/2004, Nordiskt Informationscenter för medie- och 

kommunikationsforskning, Göteborgs universitet, (Göteborg 2004) 

Kulturbarometern 2002, Kulturen i siffror 2003:1, tillgänglig 2007-04-26 via: 

http://www.kulturradet.se/ovfiles/kulturbarometern_2002.pdf 

Kulturen i siffror 2006/2, Folkbiblioteken 2005, Statens kulturråd (Stockholm 

2006), tillgänglig 2007-04-29 via: 

http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2005.pdf 

Svenska bokförläggareföreningen. ”Branschstatistik 1991/1992”, (Stockholm 

1992)  

Svenska Förläggareföreningen: Branschstatistik, tillgänglig 2007-05-07 via: 

http://www.forlaggare.se/branschstatistik 

Utgivningsstatistik i kronologisk ordning 

Svensk bok-katalog för åren 1901–1905, nr. 5. 

Svensk bok-katalog för åren 1906–1910, nr. 6.  

Svensk bok-katalog för åren 1911–1915, nr. 7.  

Svensk bok-katalog för åren 1916–1920, nr. 8. 

Svensk bok-katalog för åren 1921–1925, nr. 9. 

Svensk bok-katalog för åren 1926–1930, nr. 10.  

Svensk bok-katalog för åren 1931–1935, nr. 11 

Svensk bok-katalog for åren 1936–1940, nr. 12. 

Svensk bok-katalog för åren 1941–1950, systematisk avdelning, nr. 15.  

Svensk bok-katalog för åren 1951–55, systematisk avdelning, nr. 18. 

Svensk bok-katalog för åren 1956–60, systematisk avdelning, nr. 23. 

Svensk bokkatalog 1966–1970, systematisk avdelning. 

Svensk bokkatalog 1971–1975, systematisk avdelning. 

Svensk bokkatalog 1976–1985, systematisk avdelning.  

Svensk bokförteckning, årskatalog 1986 till och med 2000.  

Svensk bokförteckning, januari–mars 2001. 

Svensk bokförteckning, april–juni 2001. 

Svensk bokförteckning, juli–september 2001. 

Svensk bokförteckning, oktober–december 2001. 

Svensk bokförteckning, årskatalog 2002. 

Svensk bokförteckning, årskatalog 2003.  



 80 

 Nationalbiografin – Böcker, månadsförteckning 2004 – 2007, tillgänglig 2007-

05-07  via: http://www.kb.se/Nbm/nbb_manad2004.htm 

Utredningar och rapporter, offentligt tryck 

Regeringsproposition 1996/7:3 

Regeringsproposition 1997/98:87 

SOU, 1995:84. Kulturpolitikens inriktning. Slutbetänkande av 

Kulturutredningen, (Stockholm 1995) 

SOU, 1998:11. E-plikt – att säkra det elektroniska kulturarvet, slutbetänkande 

av E-pliktutredning (Stockholm 1998) 

SOU, 2006:88. Klenoder i tiden. En utredning om samlingar kring scen och 

musik, Betänkande av Utredningen om scenkonstens dokumentation  

(Stockholm 2006),  tillgänglig 2007-05-06 via: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/73/00/3964ac9e.pdf 

Litteratur 
Case, Donald O., Looking for Information. A Survey of Research on 

Information Seeking, Needs, and Behavior, (San Diego 2002) 

Eurenius, Stefan, Nu är det väl revolution på gång? Print-on-demand som nytt 

fenomen på bokmarknaden, Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap, framlagd vid Inst. för ABM, estetik och 

kulturstudier vid Uppsala universitet, nr 2000:81.  

Finklestein, David & McCleery, Alistair, An Introduction to Book History, 

(New York/London 2005) 

Furuland, Lars, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess 

forskningsfält”, Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red.) (Lund 1997), s. 15-51. 

Gedin, Per I., Litteraturen i verkligheten: om bokmarknadens historia och 

framtid, 2:a bearbetad och utökad upplaga, (Stockholm 1997). 

Haldosen, Nicholas, Att bevara en konstart – om teater i ett 

kulturarvsperspektiv, Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap, framlagd vid Inst. för ABM, estetik och 

kulturstudier vid Uppsala universitet, nr 2001:88. 

Hertel, Hans, ”Boken i mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi: texter om 

litteratur och samhälle, Lars Furuland & Johan Svedjedal (red.), (Lund 

1997), s. 201-223. 

Heed, Sven Åke, En väv av tecken: teatertexten och dess betydelser, (Lund 

1989)  



 81 

Jackson, S. Allan, “Theatre Libraries and Collections”, Encyclopedia of 

Library and Information science, vol 30, s. 210-212.  (New York 1980) 

Liljenberg, Bengt, Svenska stycken efter Strindberg. Anteckningar kring den 

svenska scendramatiken och dess författare 1910-1960, (Stockholm 1990) 

Liljenberg, Bengt, Dramat, dramatikerna och verkligheten, (Stockholm 2000) 

Milner, Andrew, Literature, culture and society, (London 2005) 

Peterson, Bo, ”Förlag och förläggare – en historisk bakgrund”, Böcker och 

bibliotek: bokhistoriska texter, Björkman, Margareta (red.), (Lund 1998), s. 

147–180. 

Steiner, Ann, I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad 

under 1970-talet, (Lund 2006), diss. 

Sjögren, Henrik, Teater i Sverige efter andra världskriget, (Stockholm 1982) 

Svedjedal, Johan, Bokens samhälle: Svenska bokförläggareföreningen och 

svensk bokmarknad 1887-1943, (Stockholm 1993) 

Svedjedal, Johan, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska 

studier, (Stockholm 1994) 

Yrlid, Rolf, Litteraturens villkor, 2:a bearbetad upplaga, (Lund 1994) 

Artiklar 
Arnborg, Beata, ”Författare ratar bokförlagen”, Svenska dagbladet, 1997-01-15 

Arnborg, Beata, ”Myrdals experiment fick fart på branschen”, Svenska 

Dagbladet, 1997-02-25 

Barrett, Daniel, “Play Publication, Readers, and the 'Decline' of Victorian 

Drama”, i Book History, vol 2, (1999), s. 173-187. Tillgänglig via: 

http://muse.jhu.edu/journals/book_history/v002/2.1barrett.html 

Blomqvist, Anna, 1997, ”Pjäsbibliotek på Internet startar till nyår”, Svenska 

Dagbladet, 1997-30-11.  

Eurenius, Stefan, 2000, Nu är det väl revolution på gång? Print-on-demand 

som nytt fenomen på bokmarknaden,  s.10 ff. 

”Festen inställd,”, Svensk bokhandel, 2005-10-13, artikeln tillgänglig via: 

http://www.svb.se/Nyheter/71381/90060 

Fjällborg, Ulrika, ”Tryck på begäran smala böckers räddning”, Dagens It 1998-

05-27 

Hoogland, Richard, ”Finns det någon framtid för svenska dramatiker?”, 

Teatertidningen nr 78 

Howard-Hill, Trevor, “'Nor Stage, Nor Stationers Stall Can Showe': The 

Circulation of Plays in Manuscript in the Early Seventeenth Century” i 



 82 

Book History, vol 2, (1999) s. 28-41. Tillgänglig 2007-05-07 via: 

http://muse.jhu.edu/journals/book_history/v002/2.1howard-hill.html. 

Lindemalm, Cecilia, ”Pinfärska böcker att beställa över Internet”, Datateknik 

1997-01-30. 

Myrdal, Jan, "Tryck vid behov!", Aftonbladet, 1997-01-22. 

Ring, Lars, ”Agenten som gav oss Fosse”, Svenska Dagbladet 2003-02-07, s. 

52. 

Ring, Lars, ”Bråk om upphovsrätten kan leda till polisanmälan”, Svenska 

Dagbladet, 2003-09-02, s. 54. 

Ring, Lars, ”Radioteater ska locka fler”, Svenska Dagbladet, 2006-11-15 s. 94. 

Ångström, Anna, ”Doktor Flinck polisanmäld”, Svenska Dagbladet 2006-11-

02, s.68. 

Elektroniskt material 
”Accessprojektet”, Kulturrådets webbplats, tillgänglig 2007-05-06 via: 

http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=813&epslanguage=

SV 

”ATR har Sveriges största pjäsbibliotek för utlåning”, information om ATR:s 

manusarkiv, tillgänglig 2007-04-27 via: http://www.atr-

riks.se/atr/atr.dsp?dsp=forlag 

"Dramatens mångfaldsplan år 2006", tillgänglig 2007-05-06 via: 

http://www.dramaten.se/Global/PDFs/Mngfaldsplan2006_Dramaten.pdf 

”En stor bokhandel nära dig”, om Bokus.com, tillgänglig 2007-04-26 via: 

http://www.bokus.com/cgi-bin/P_campaign_show.cgi?c_id=17798 

"Information om bibliotek.se", tillgänglig 2007-04-26 via: 

http://www.bibliotek.se/info.bibliotek.se.html 

Nationalencyklopedien, uppslagsord ”dramaturg”, tillgänglig 2007-05-06 via: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O137630&i_word=dramat

urg 

”Nationella dramaturgiatet”, Länsteatrarna i Sverige – projekt, Länsteatrarna i 

Sveriges gemensamma webbplats, tillgänglig 2007-04-27 via: 

http://www.lansteatrarna.se/webbplats/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=18&Itemid=23 

”Nya böcker med distributionsstöd från Kulturrådet – februari 2004”, 

Kulturrådet, tillänglig 2007-05-07 via: 

http://www.kulturradet.se/ovfiles/Distr_stod_febr_2004.pdf  

”Nya böcker med distributionsstöd – februari 2005”, Kulturrådet, tillgänglig 

2007-05-07 via: http://www.kulturradet.se/ovfiles/Distrstod_21_2005.pdf 



 83 

”Om BTJ:s sök- och beställningstjänster – BURK-sök”, tillgänglig 2007-04-26, 

via: http://www.btj.se/sb/FrontServlet?handler=AboutBtj 

”Om nuvarande version av LIBRIS webbsök”, tillgänglig 2007-04-26 via: 

http://www.libris.kb.se/webbsok2007/lasa/om.htm 

”Podiums utgivning”, tillgänglig 2007-04-27 via: 

http://www.podium.nu/bok/bocker.htm 

“PRINT-ON-DEMAND och BOOKS ON DEMAND”. Kungl. bibliotekets 

definition och tolkning samt praktiska tillämpning på redan befintlig lag, 

tillgänglig 2007-05-06 via: http://www.kb.se/Ple/Print-on-demand.htm 

”Samarbete mellan Riksteatern och Länsteatrarna i Sverige”, Riksteaterns 

webbplats, tillgänglig 2007-04-27 via: 

http://www.riksteatern.se/templates/Undersida____1911.aspx 

”Stadgar för Amatörteaterns Riksförbund”, senast ändrade 2006, tillgänglig 

2007-04-27 via: http://www.atr-

riks.se/dynasite/objects/stadgar2006_atr.pdf 

”Utbildningbeskrivning dramatik – dramaturgi”, Dramatiska Institutet, 

Institutionen för teater, tillgänglig 2007-04-26 via: 

http://www.draminst.se/utbildningar/teater/dramatik-dramaturgi/ 

”Vad är DramaDirekt?”, tillgänglig 2007-05-07 via: 

http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12168&nummer=40279 

”Vad är DramaDirekts Pjäspärlor?”, tillgänglig 2007-05-07 via: 

http://www.dramadirekt.com/index.php?kategori=12904&nummer=45149 

Webbplatser 
DramaDirekt: http://www.dramadirekt.com/ 

ITI – Svensk Teaterunion: http://www.teaterunionen.se/actualities/index.html 

Kungliga Dramatiska Teatern: http://www.dramaten.se/ 

Nordiska Strakosch förlag: http://www.nordiska.dk/ 

Omnibus.se: http://www.omnibus.se/eBoklagret/ 

Podium: http://www.podium.nu/index.htm 

Projekt Runeberg: http://runeberg.org 

Sveriges dramatikerförbund: http://www.dramatiker.se/ 

Sveriges författarfond: http://www.svff.se/ 

Stockholms Stadsteater: http://www.stadsteatern.stockholm.se/ 

Sveriges teatermuseum: http://www.sverigesteatermuseum.dtm.se/ 

Förteckning över tabeller 
Tabell 1. Utgivning av dramatik åren 1901–1950 i absoluta tal. 



 84 

Tabell 2. Utgivning av dramatik åren 1925–2005 i absoluta tal. 

Tabell 3. Dramatiken på bibliotek och i bokhandel. 

Tabell 4. De titlar som återfinns vid flest antal bibliotek. 

Tabell 5. Dramatik som finns tillgänglig i bokhandeln, uppdelad på utgivande 

förlag. 

Tabell 6. DramaDirekts utveckling sedan starten vad gäller antalet pjäser i 

pjäsarkivet, antalet nedladdade pjäser samt antalet sålda print-on-

demandkopior av pjäser. 

Tabell 7. Dramatiken på Internet. 

Tabell 8. Tillgänglighet för otryckt modern svensk dramatik.   



 85 

Bilaga 1.  
Lista över utgiven svensk dramatik använd för sökning i bibliotek.se och 

Internetbokhandelns kataloger samt ATR:s och DramaDirekts manusarkiv, 

sorterade efter utgivningsår. 
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Del söker helhet  Maria Johansson 1994 

Maria Magdalena  Margareta Skantze 1996 
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Vid floden  Agneta Pleijel 2003 
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De onda   Niklas Rådström 2006  
 



 87 

Bilaga 2.  
Lista över otryckt modern svensk dramatik som använts vid sökning i ATR:s 
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Parasiter  Mats Almqvist 1985 

Furstespegel  Enquist/Ehnmark 1987 
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Mars eller Kärlekens spioner Barbro Smeds 1989 
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Blästrad   Mats Kjelbye  2005 

Namn: Spielrein Sabina Kerstin Perski 2005 
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Kärlek i motljus  Lucia Cajchanová 2006 
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