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Åsa Warnqvist, Poesifloden. Utgivningen av dikt-
samlingar i Sverige 1976–1995 (Skrifter utgivna av 
Avdelningen för litteratursociologi vid Litteratur-
vetenskapliga institutionen i Uppsala, 54). eller-
ströms. Lund 2007.

Objektet för den undersökning, vars resultat be-
skrivs i Åsa Warnqvists (ÅW) avhandling för dok-
torsexamen, är enligt avhandlingsförfattaren ”lyri-
kens situation på bokmarknaden och i den litterära 
processen under åren 1976–1995”. För att precisera 
det hela rör det sig om ”de förstagångsutgivna dikt-
samlingar avsedda för vuxna läsare, som publicera-
des i Sverige som svenska original mellan åren 1976 
och 1995”. (17) Ett första syfte anges vara att ge en 
översiktlig men analytisk bild av utgivningen i bok-
form under denna period då det saknas en samlad 
bild av de senaste decenniernas lyrikutgivning i Sve-
rige. Men finns det ett behov av att teckna en sådan 
bild kan man fråga? Ja, inte minst ur ett kulturpoli-
tiskt perspektiv är det högintressant. Det är bekla-
gansvärt att det inte tidigare funnits en bättre upp-
fattning, grundad på empirisk forskning, om bok-
utgivningen i Sverige, vilken skulle ha kunnat ligga 
till grund för väl avvägda ställningstaganden ex-
empelvis för eller mot litteraturstödets bevarande. 
I denna kartläggning ligger avhandlingens tyngd-
punkt och främsta förtjänst.

Ett annat övergripande syfte är att studera för-
lagens betydelse för diktsamlingarnas och förfat-
tarnas villkor i den litterära processen. Här anser 
jag att mer hade kunnat göras. De närstudier av tre 
författaröden som görs i avhandlingen övertygar 
inte helt och hade med fördel kunnat bytas ut mot 
djupare studier av förlagen. I synnerhet som så stor 
vikt läggs vid litteraturstödets betydelse för perio-
dens omfattande utgivning av lyrik, hade det varit 
motiverat att närmare undersöka vad detta spelat 
för roll för enskilda förlag.

Vidare finns något som av ÅW kallas ett bisyfte: 
att klargöra material- och forskningsläget, eftersom 
det saknas en presentation och diskussion kring det 
statistiska material som finns att tillgå. En grund-
ligare metodisk genomgång får man leta efter. Det 
finns några små luckor beträffande redovisning av 
bortfallet, men som helhet framstår denna del som 
exemplarisk och jag förutser att det appendix där 
detta presenteras i detalj kommer att bli en viktig re-
ferenstext i framtida litteratursociologiska kurser.

Tidigt i avhandlingen formuleras även ett antal 
konkreta frågor: Hur stor har lyrikutgivningen va-
rit sedan förlagskrisen? Fick litteraturstödet någon 

betydelse och hur har det i så fall påverkat utgiv-
ningens omfattning? Kan vi se några förändringar i 
antalet förlag som publicerat lyrik, i vilka författare 
de utgav eller i antalet debutanter? Publicerades 
och såldes mer eller mindre lyrik under 1990-talet 
än under det turbulenta 1970-talet? Och några, 
delvis, motiverade påståenden om vad som ska gö-
ras i avhandlingen. Det krävs en ”inventering av 
själva utgivningen” då forskningen om utgivningen 
sedan förlagskrisen är knapphändig och statistiska 
undersökningar av de senaste decenniernas svenska 
bokutgivning saknas. Lyriken är ett område som 
är särskilt intressant att studera för att komma åt 
amatörlitteraturens utbredning. Med kvantitativa 
metoder kan man, enligt ÅW, fastställa vad viktiga 
händelser i branschen, framför allt förlagskrisen 
och det efterföljande införandet av litteraturstö-
det, betydde för lyriken.

Språkligt håller avhandlingen hög klass. Det 
finns en risk med studier som har ett stort inslag 
av kvantitativ redovisning att texten blir svårge-
nomtränglig, men ÅW lyckas hålla språket fly-
tande på ett föredömligt sätt utan att köra fast i 
sifferträsket. Olyckligtvis finns ett datafel i grafen 
i Diagram 3: värdet för år 1974 i linje 1 ska vara 254, 
vilket ger linjen en mycket tydligare uppåtgående 
trend, vilket också är utgångspunkten för den till-
hörande resonerande texten. (57) I övrigt är akri-
bin av bästa märke.

ÅW redovisar flera viktiga resultat av sin under-
sökning. Ett är att svensk förstagångsutgiven ly-
rik ökade i mitten av 1970-talet och därefter legat 
stadigt på en i historisk jämförelse hög nivå under 
den undersökta 20-årsperioden. ÅW visar hur de 
kvinnliga författarna tog större utrymme i lyrikut-
givningen under perioden, hur egenutgivningen 
ökade, och hur det skedde en polarisering av förla-
gen. Hon redovisar sina resultat och ställningsta-
ganden klart och tydligt och med all önskvärd ve-
tenskaplig pregnans. Även om man inte alltid håller 
med är det inga problem att följa argumentationen 
och därmed är det lätt att förhålla sig till den och 
ha invändningar mot den.

Avhandlingen har vidare en mycket utförlig in-
troduktion till ämnesområdet som ställs mot bak-
grund av dess centrala inomvetenskapliga problem 
och perspektiv. Avgränsningarna för studien är väl 
redovisade och tydligt motiverade. ÅW säger in-
ledningsvis att man med kvantitativa metoder kan 
fastställa vad viktiga händelser i branschen betydde 
för lyriken. Jag tror att kvantitativ metod är en nöd-
vändig, men inte tillräcklig faktor för att få en hel-
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hetsbild av ett utvecklingsskede. Jag tror att man 
behöver gå djupare ner i kvalitativa metoder för att 
förstå exempelvis varför Settern fick minskat litte-
raturstöd kring 1980, eller varför Else-Britt Kjell-
qvist bytte förlag. Mer om detta längre fram.

Eftersom ÅW själv använt mycket energi och 
utrymme åt metodfrågor menar jag att det är mo-
tiverat att även ägna en god del av en granskande 
läsning åt sådana frågor, varför denna recension 
mycket kommer att uppehålla sig vid sådana frå-
gor.

ÅW har gjort vissa avgränsningar av sitt under-
sökningsmaterial. Det sägs bl.a. att det finns ”drygt 
5400 titlar” klassificerade som Hc.03 eller Hc.03(s) 
i de aktuella katalogerna och att ÅW gjort uteslut-
ningar omfattande ”omkring 1500 titlar”, för att nå 
fram till de 3 848 titlar som till slut ingår i under-
sökningen. (21) Det väcker en viss undran hos lä-
saren att siffrorna 5 400 och 1 500 är ungefärliga. 
Kutym när man gör en statistik undersökning är 
att lämna en redovisning, där man utgår från den 
ursprungliga populationen och steg för steg räk-
nar bort olika slag av bortfall. Jag hade gärna här 
sett en liknande redovisning, där ÅW, för vederhäf-
tighetens och tydlighetens skull, utgått från 5 400 
och sedan i tur och ordning räknat bort olika kate-
gorier enligt den avgränsningslista som redovisats 
på s. 22f.

Det finns vissa problem med författarens använ-
dande av sin urvalsmetod. Å ena sidan säger hon: 
Det går ”inte att med säkerhet säga att Svensk bok-
katalog eller Svensk bokförteckning täcker all den 
lyrik som utgivits i Sverige” (21), och vidare: ”Hur 
stort mörkertalet är […] är omöjligt att säga.” (21) 
Senare säger ÅW angående sin egen undersöknings-
period: ”Det är omöjligt att säga hur stort bortfal-
let är […]”. (26) Å andra sidan är ÅW både före och 
efter detta konsekvent i sitt kategoriska påstående 
att det publicerats exakt 3 848 förstagångsutgivna 
diktsamlingar för vuxna på svenska titlar under pe-
rioden. På detta finns många exempel. Man kan 
anta att det delvis handlar om en språklig fråga – 
det är enklare att skriva (och förstå) ”de 3 848 dikt-
samlingar som utgavs” än ”de 3 848 diktsamlingarna 
i undersökningsmaterialet” eller ”de 3 848 diktsam-
lingar som är registrerade i Nationalbibliografin 
under undersökningsperioden”, men att fastslå an-
talet utgivna diktsamlingar till det precisa antalet 
3 848 är helt enkelt inte med sanningen överens-
stämmande. ÅW säger själv (26) att hon i LIBRIS 
hittat titlar utgivna på småförlag eller eget förlag 
som inte finns i Nationalbibliografin.

I kapitel 2 diskuterar ÅW svensk bokutgivnings-
statistik och de problem som finns behäftade med 
de tillgängliga uppgifterna. Hon visar hur olika ty-
per av statistik är uppbyggd på olika urval och med 
olika syften, vilket försvårar jämförelser mellan de 
olika studiernas resultat. ÅW slår även fast att det 
bara är nationalbibliografin som kan anses vara full-
ständig. Med den utgångspunkten hävdar ÅW att 
det inte har funnits några pålitliga sifferuppgifter 
om svensk bokutgivning (i synnerhet poesi) sedan 
mitten av 1970-talet. Angående Nationalbibliogra-
fin konstateras helt kort att den statistik som Kungl. 
Biblioteket presenterar inte är tillräckligt detalje-
rad för att särskilt undersöka lyrikutgivning. Men 
statistiken från Förläggareföreningen är inte heller 
tillräckligt bra, eftersom den bara innefattar med-
lemsförlagen och därmed missar en del av den år-
liga utgivningen. Ett annat problem är att de olika 
organen inte sorterar sin statistik på samma sätt 
sinsemellan och inte heller så som tidigare forsk-
ning har gjort, varför den befintliga löpande statis-
tiken inte är möjlig att använda som underlag för 
forskning som ska kunna ta vid där tidigare forsk-
ning stannat. Allt detta är visserligen tidigare känt 
av de invigda, men ÅW har tagit på sig uppgiften 
att en gång för alla belägga detta med hänvisningar 
till de relevanta källorna och har gjort det på bästa 
tänkbara sätt.

I kapitel 3 inleder ÅW med en översikt över vad 
som hände med lyrikutgivningen och bokmarkna-
den i Sverige under slutet av 1960-talet, den period 
till vilken man brukar förlägga den s.k. förlagskri-
sen, då allt fler titlar publicerades, men i allt mindre 
upplagor. ÅW kommenterar även hur lyrikutgiv-
ningen fick ett uppsving under mitten av 1970-
talet och pekar på att litteraturstödet torde ha haft 
en avgörande betydelse för denna utveckling. Och 
här ställer ÅW frågan om de samtida tidningarnas 
kommentarer är riktiga? ”Ökade utgivningen i så 
hög grad på bara några år, att beskrivningen kunde 
svänga från lyrisk nedisning till bokflod?” (52)

Efter detta går ÅW in på resultaten av sin under-
sökning och det som måste sägas vara avhandling-
ens centrala del. Under åren 1976–1995 publicera-
des totalt 3 848 diktsamlingar med ny, svensk lyrik 
i Sverige, hävdar ÅW som tidigare nämnts. Och det 
är sedan utifrån detta hon analyserar, kommente-
rar och diskuterar. Till att börja med konstaterar 
ÅW, att något färre titlar (1 875 st.) publicerades 
under den andra tioårsperioden jämfört med den 
första (1 973 st.). Men detta kan ha att göra med 
materialsituationen (bokkatalog vs bokförteck-
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ning). Det finns ingen tydlig utveckling under pe-
rioden, säger ÅW. Den årliga utgivningen varierar 
mellan 174 och 214 titlar, men ligger mest relativt 
stabilt mellan 180 och 200. Det visar sig också att 
lyrikutgivningen under de tioårsperioder som ÅW 
undersökt är mycket större än den tidigare varit. 
Fördubblingen av utgivningen mellan perioderna 
1966–1975 och 1976–1985 verkar så stor, att ÅW 
känner sig föranledd att göra en kontroll med LI-
BRIS-material, som innehåller all lyrik, alltså även 
sådan som inte var förstagångsutgiven, men finner 
även då en kraftig ökning.

En viktig aspekt av denna jämna och historiskt 
sett stora utgivning är litteraturstödets betydelse, 
menar ÅW, som till och med säger att ”det som 
framför allt karakteriserar [undersökningsperi-
oden] är det statliga litteraturstödet”. (58) Men 
dels hade ökningen börjat redan före stödets in-
förande, dels är det ett efterhandsstöd, så förlagen 
måste ändå ta en viss risk vid utgivningen, så frågan 
är hur stor betydelsen egentligen var. Med hjälp av 
en tidigare undersökning utförd av Bengt Holm-
ström gjord 1977 efter första året med litteratur-
stöd, säger ÅW att det verkar som att stödet hade 
betydelse för en ökad utgivning till en början. Den 
omfattande utgivningen längre fram under perio-
den kan inte ha varit ”lika starkt relaterad till stö-
det”, säger ÅW (59), som gjort några stickprov och 
det tycks då som att lyriksamlingarnas andel av de 
stödda titlarna i kategorin ny svensk skönlitteratur 
minskat från 1975/76 till 1994/95.

Bengt Holmström konstaterade 1977 att litte-
raturstödet var för generöst ”eftersom undermå-
liga och mediokra produkter inkräktar på det ut-
rymme, som borde förbehållas böcker med litterärt 
värde”. (52) Hos Holmström framgår även att det 
för ny svensk skönlitteratur för vuxna ursprungli-
gen fanns en gräns för hur många titlar som kunde 
få stöd per år (400 st.).

När ÅW jämför hur stor andel av stödet inom 
kategorin ny svensk skönlitteratur för vuxna som 
gått till lyrik (59) och säger att stödet har mins-
kat betydligt, jämför hon olika saker. Siffrorna för 
1984/85 och 1994/95 gäller antalet stödda lyriktit-
lar av totala antalet stödda titlar inom kategorin 
respektive budgetår, medan siffrorna för 1975/76 
gäller antalet stödda lyriktitlar 75/76 av antalet för-
stagångsutgivna lyriktitlar 1975 och 1976. En mer 
konsekvent jämförelse skulle vara 104 lyriktitlar av 
383 stödda inom kategorin skönlitteratur 1975/76 
(Holmström, 36), dvs. 27 procent att jämföra med 
25 procent 1984/85 och 19 procent 1994/95. På-

ståendet att ”lyrikens andel av stödet har minskat 
betydligt sedan det infördes” (59) skulle därmed 
kunna ifrågasättas.

Längre fram i avhandlingen påstår ÅW ånyo att 
litteraturstödet kan kopplas till att utgivningen 
höll en konstant nivå under perioden trots att för-
lag kom och gick. ÅW beskriver hur det skedde 
vissa positionsskiften under hennes undersök-
ningsperiod. Små lyrikutgivande förlag blev fler. 
Mindre, tillfälliga utgivare blev också fler, vilket 
ledde till att de reguljära förlagens andel av utgiv-
ningen minskade under perioden. Men samtidigt, 
säger ÅW, stärkte de tre stora förlagen sina positio-
ner, genom att många av de medelstora förlagen 
försvann – gapet mellan de tre stora och de när-
mast följande förlagen blev större. Som orsak till 
denna utveckling framhåller ÅW återkommande 
införandet av litteraturstödet som en förutsättning 
för att de mindre förlagen skulle kunna klara av att 
överleva – stödet fyllde i de luckor som storförla-
gen använde bästsäljarnas överskott till. Till detta 
lägger hon att den tekniska utvecklingen gjort det 
mycket lättare och billigare för små förlag att pro-
ducera böcker. Hypotesen är att mängden manus 
samt utgivningspotentialen är konstant och att ma-
nusen hittar sin utgivare. Nivån skulle skapas av 
litteraturstödet, men tyvärr avstår ÅW från att be-
lägga detta: ”Stödets fördelning på enskilda förlag 
sedan dess införande finns det inte utrymme för att 
undersöka inom ramen för denna studie, men tro-
ligt (min kurs.) är att litteraturstödet har bidragit 
till” den hypotes som förklarats ovan. ”Med stödet 
har mindre förlag kunnat överleva med lyrik på ut-
givningslistan” utan bästsäljareffekten som de stora 
förlagen tar hjälp av och ”sannolikt” (min kurs.) har 
stödet ”varit en av förutsättningarna för omstruk-
tureringen inom lyrikområdet”. (102)

I likhet med Tage Danielsson tycker jag att det 
är synd att ÅW på grund av de rådande konjunk-
turerna inte riktigt har ansett sig ha råd med några 
riktiga sanningar, utan att hon har låtit sig nöja med 
sannolikhetskalkyler. ÅW gör en rad påståenden 
om litteraturstödets stora betydelse för lyrikutgiv-
ningen under perioden där hon egentligen inte vet 
hur det ligger till, men där hon anger hur det möj-
ligen skulle kunna vara. Jag menar att ÅW inte har 
tillräckligt med underlag för att kunna uttala sig 
om litteraturstödets betydelse. Man skulle behöva 
uppgifter om andelen lyrik bland stödansökningar, 
andelen lyrik bland stödda titlar, andelen fiktions-
litteratur inom stödkategorin ’skönlitteratur’ och 
andelen lyrik av förstagångsutgiven skönlitteratur, 
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för att komma på fast mark. Dessutom skulle man 
ha behövt flera kontrollpunkter än de tre som nu 
används och undersöka titlarnas stödsummor (som 
är beroende av sidantalet). Trots de här bristerna, 
eller kanske just på grund av dem, ser jag detta – 
omstruktureringen av bokbranschen, och en an-
tydan om en mycket intressant orsak till att detta 
kunde ske – som det mest intressanta resultatet i 
hela avhandlingen. Dessutom hade det varit väl-
digt spännande om ÅW fullföljt litteraturstöds-
spåret och gett sig i kast med den intressanta frågan 
om man kan påstå att omstruktureringen innebar 
en förhöjd litterär kvalitet. De förlag som försvann 
och de som kom istället, vad hade de för nivå på ly-
rikutgivningen egentligen och vad hade de för ut-
givning vid sidan av?

I slutet av kapitel 3 ställer sig ÅW frågan om ök-
ningen av lyrikutgivningen är anmärkningsvärd 
sedd i perspektiv mot övrig utgivning av skönlit-
teratur. Utifrån sina jämförelser med resultaten av 
andra undersökningar som studerat utgivningen 
av skönlitteratur under 1900-talet hävdar ÅW att 
lyriken inte verkar ha varit lika konjunkturkäns-
lig som annan skönlitteratur. Vidare visar det sig 
också att utgivningen av lyrik under ÅWs under-
sökningsperiod varit mycket större än vad Förläg-
gareföreningens siffror visat. Orsakerna är flera. 
Förläggareföreningen redovisar endast sina med-
lemsförlags utgivning och i statistiken samredovi-
sas lyrik och dramatik medan original och nyutgiv-
ning inte särredovisas. ÅW beräknar att Förlägga-
reföreningen bara täcker en tredjedel eller fjärde-
del av utgivningen, det ”finns en stor mängd små-
förlag och egna förlag som inte syns i föreningens 
statistik. Det är utgivare av detta slag som står för 
merparten av utgivningen av ny, svensk lyrik.” (62) 
Förläggareföreningens statistik utgör därmed inte 
något lämpligt underlag för den som är intresse-
rad av att närmare granska den totala svenska ly-
rikutgivningen.

ÅW påstår att ”lyriken inte var lika känslig för kon-
junktursvängningarna på bokmarknaden som fik-
tionsprosan” (60) genom att jämföra hur utgiv-
ningen av lyrik ökat med hur utgivningen av ro-
maner och noveller ökat mellan femårsperioderna 
1936–1940 och 1971–1975. Lyriken ökade med näs-
tan 49 procent, medan fiktionsprosa ökade 34,5 pro-
cent. Men om man i stället väljer en annan femårs-
period som startpunkt för jämförelsen, nämligen 
1926–1930, visar det sig att lyriken ökat mindre (29,4 
procent) än fiktionsprosan (38,7 procent). Jag vill 

inte påstå att det omvända förhållandet råder, att 
fiktionsprosa skulle vara mindre konjunkturkäns-
ligt, utan bara att metoden inte håller för att dra 
någon slutsats.

Dessutom kan det anföras att det saknas en re-
dovisning av hur ÅW genomfört överslagsberäk-
ningar utifrån nationalbibliografin av hur mycket 
mer fiktionsprosa som gavs ut jämfört med lyrik 
under perioden 1976–1995. (63) Det skulle ha va-
rit intressant att få veta hur denna överslagsberäk-
ning gått till för att kunna ta ställning till vilket san-
ningsvärde de beräkning har som gjorts med dessa 
överslagsberäkningar som bas. Har LIBRIS an-
vänts? Har katalogen och förteckningen använts? 
Gäller det all skönlitteratur eller förstagångsutgi-
ven eller vad?

I kapitel 4 presenteras de lyrikutgivande förla-
gen under ÅWs undersökningsperiod. Antalet ut-
givare summeras på till 1 507 stycken och delas in 
i ”reguljära och institutionella utgivare” (576 st.), 
”bokmaskiner och namngivna egenförlag” (172 st.) 
och ”övriga egenutgivare” eller ”privatpersoner” 
(759 st.). (65) De indelas sedan i tre förlagsgrup-
per: 1) de tre största reguljära förlagen (Bonniers, 
Norstedts, W&W) tillsammans kallade ”stora ly-
rikutgivare” som gav ut 622 titlar 2) ”mindre och 
medelstora lyrikförlag och –utgivare” (433+140 
förlag) som gav ut 1 843 titlar och 3) ”lyrikutgivning 
på eget förlag” (931 st.) gav ut 1 383 titlar. (68f ) ÅW 
konstaterar att detta innebär en kraftig ökning av 
antalet utgivare från 1965–70 till 1991–1995 från ca 
150 till 468 inklusive egenutgivare med reservation 
för att siffrorna från 1960-talet inte innefattar alla 
stencilförlag etc. Av de 3 848 titlar som ÅW räknat 
var 365 utgivna av Bonniers, 149 av Norstedts och 
108 av W&W. Näst störst utgivare var dock För-
fattares bokmaskin med 240 titlar. Sedan följer en 
omfattande genomgång av lång rad förlag, deras 
förhistoria och särskilt deras öde under den aktu-
ella 20-årsperioden.

I det tidigare resonemanget om litteraturstödets 
betydelse beskrivs hur viktigt det varit för vissa för-
lag: ”Flera (min kurs.) har påpekat [litteraturstö-
dets] vikt för förlagens utgivning av lyrik och smal 
prosa, och några (min kurs.) av dem menar att stö-
det är direkt avgörande […]. Andra (min kurs.) me-
nar att det är ett välkommet stöd […].”(59) I för-
lagspresentationerna återkommer sådana hänvis-
ningar. Lennart Frick på Fripress ”är en av de många 
(min kurs.) förläggare på mindre förlag som har 
framhållit litteraturstödet som avgörande för för-
lagets utgivning”. (85) ÅW beskriver hur Setterns 
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lyrikutgivning minskade under perioden: ”Detta 
var resultatet av en medveten förändring, orsa-
kad av minskat statligt stöd. [– – –] Settern utgör 
alltså ett exempel (min kurs.) på ett mindre förlag 
som var beroende av litteraturstödet för att kunna 
upprätthålla en utgivning av smal skönlitteratur.” 
(92) ”Som konstaterats har litteraturstödet i flera 
fall framhållits som avgörande för verksamheten.” 
(102) Vilka är de flera fallen? Settern och Fripress? 
ÅW har dåliga belägg för det minskade stödet till 
Settern. Det hade krävts en närmare granskning av 
Setterns utgivning för att kunna uttala sig om huru-
vida Settern hade skäl att beklaga sig eller inte.

I de här resonemangen används Bourdieube-
greppet ’dominans’ på ett förenklat sätt: ”De förlag 
som ofta dominerar debatten och litteraturforsk-
ningen” (69); ”De tre förlagens dominans […] är 
en spegling av deras starka position inom fiktions-
prosautgivningen.” (70); ”många av förlagen har 
helt enkelt den betydelse inom lyrikutgivningen 
som är att förvänta om dess storlek relateras till ut-
givningen av fiktionsprosa” (70). Alltså de domi-
nerar för att de har en stor utgivning, men är det 
ett tillräckligt mått på för att tala om dominans? 
Jag menar att man måste ta hänsyn till många fler 
faktorer, som exempelvis förlagens intäkter, deras 
utrymme i media, karaktären på de författare som 
förlagen gav ut samt till hur respektive förlags fik-
tionsprosautgivning såg ut under perioden.

Beskrivningen av storleken på förlagens utgiv-
ning är inte helt konsekvent och ibland inte så pre-
cis som man skulle önska. Framför allt hade det va-
rit bra med tydligare uppgifter om förlagens totala 
utgivning. Om Forum sägs att förlaget hade en ”för 
sin storlek relativt blygsam” utgivning av ny, svensk 
lyrik. (84) ’Storlek’ i vilket avseende? Jämfört med 
andra förlags utgivning, deras skönlitterära utgiv-
ning, antalet anställda på andra förlag, deras om-
sättning eller vad? Om Gedins sägs att ”andelen 
ny, svensk lyrik var […] hög för ett förlag av denna 
storlek”. (86) Var det så? Det hade varit intressant 
att se en sammanställning över andelen lyrikutgiv-
ning på de olika förlagen. Om Gedins samlade ut-
givning i snitt var 20–25 titlar per år och förlaget 
gav ut 30 titlar ny, svensk lyrik under de nio år som 
deras utgivning faller in i undersökningsperioden 
blir det 3,3 lyriktitlar per år. 3,3 delat med 22,5 = 14,8 
procent. Jämför det med: ”Lyriken utgjorde vid 
denna tid [1976–1977] ungefär en sjättedel [16,7 
procent] av [Zindermans] totala utgivning, vilket 
är en hög andel.” (87) ”I förhållande till dess stor-
lek [10–20 titlar per år] har [ellerströms] haft en re-

lativt stor utgivning av förstagångsutgivna lyriktit-
lar av svenska författare under perioden [22 titlar].” 
(90f ) 15 titlar per år i 13 år, varav 22 ny, svensk ly-
rik = 22 / 195 = 11,3 procent. ”Artemis utmärker sig 
med en förhållandevis stor utgivning av ny, svensk 
lyrik.” (96) Artemis gav ut 35 titlar ny, svensk lyrik 
på de nio år de ingår i undersökningsperioden med 
ett snitt på 17,5 utgivna titlar per år, vilket blir 22,2 
procent. ’Stor utgivning’ av ny, svensk lyrik blir det 
alltså när andelen ligger ett stycke över 10 procent. 
Men det framgår aldrig hur stor utgivning Forum 
hade och om den var jämförelsevis blygsam, och 
framför allt sägs inget om hur de tre stora förlagens 
låg till – hur stor andel av deras totala utgivning ut-
gjordes av ny, svensk lyrik?

ÅW gör en jämförelse mellan ellerströms och 
Tre böcker som givit ut lika många nya, svenska ly-
riktitlar under perioden (22 st.) och förvånas över 
detta förhållande ”med tanke på ellerströms rykte 
som lyrikutgivande förlag”. (91) Men Tre böcker 
gav ju ut så många fler titlar sammanlagt per år än 
ellerströms – i snitt 30 titlar per år – (88), vilket 
innebär att Tre Böckers lyrikutgivning bara utgör 
6,1 procent. Dessutom måste man ta hänsyn till 
vilka lyriktitlar som förlagen ger ut när man ana-
lyserar ett förlags rykte som lyrikutgivare, och inte 
bara mängden titlar.

Samma problem i resonemanget uppstår lite 
längre fram när ÅW definierar de förlag som spe-
cialiserade som hade ”en omfattande lyrikutgiv-
ning, både i förhållande till sin egen bokutgivning 
och till lyrikutgivningen i stort” och så räknas Ca-
vefors, Fripress, Gedins, Inferi, Rallarros och Skri-
varförlaget upp. (101) Det hade varit bra om detta 
visats med siffror. Därefter räknas ”de tongivande 
medelstora lyrikutgivarna […] vid periodens bör-
jan” upp. (102) Tongivande är här liktydigt med 
”de med störst utgivning”. Några av dem försvann. 
Men istället grundades nya förlag ”som blev bety-
delsefulla lyrikutgivare”. Och betydelsefull blir här 
alltså lika med storutgivare. Av de uppräknade till-
hör Fripress inte de 20 förlag som hade störst utgiv-
ning under 20-årsperioden, och inte till de 10 för-
lag med störst utgivning under någon av 10-årspe-
rioderna. Hör Fripress verkligen hemma här, med 
den definition av tongivande och betydelsefull som 
ÅW verkar ha? Fixeringen vid antal har här några 
gånger lett resonemangen i fel riktning och de kva-
litativa aspekterna har inte i tillräckligt grad vägts 
in i slutsatserna.

ÅW säger att de tre stora förlagens andel av ut-
givningen sjönk med en halv procentenhet mellan 
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de två tioårsperioderna. Det stämmer inte. Deras 
andel ökade med 0,4 procentenheter. (77) Detta 
har dock ingen direkt påverkan på argumentatio-
nen, annat än att det bör stå att Bonniers ensamma 
svarade för att blev en ökning sammanlagt. ÅW 
har tidigare sagt att det finns en del som tyder på 
att den minskning i utgivning som anas mellan de 
två tioårsperioderna kan vara beroende av att det 
saknas en del egenutgivare i materialet för de sista 
åren. Samtidigt säger ÅW att det finns ”en vikande 
trend hos vissa större förlag” (62), vilket bekräf-
tas av tabell 1 (66) och förlagsbeskrivningarna, där 
det framgår att de tio förlag som gav ut flest första-
gångsutgivna titlar 1976–85 gav ut 598 titlar, medan 
tioitopp 1986–95 gav ut 511 titlar, vilket i princip 
motsvarar hela tappet mellan första tioårsperio-
den och andra tioårsperioden. Detta kommente-
ras dock inte av ÅW.

ÅW fortsätter kapitlet med en redogörelse för 
hur det såg ut ”i andra led i den litterära processen” 
(112) under undersökningsperioden, och presen-
terar uppgifter om manustillströmning, upplagor 
och försäljning. Här har ÅW inte gjort lika grund-
liga egna undersökningar. Angående diskussionen 
av försäljningssiffrorna (116) måste man ifråga-
sätta värdet av stickprovsstudien. Statistiken som 
används grundas på uppgifter om försäljningen av 
70 titlar från tre förlag av de sammanlagt 3 848 tit-
larna i undersökningsmaterialet. Slutsatser om ten-
denser över tid dras utifrån nedslag i tre punkter på 
tidsaxeln. Eftersom det rör sig om få titlar per år för 
två av förlagen kan försäljningen av enskilda titlar 
ge stort utslag.

När det gäller böckernas upplaga och försäljning 
kan ÅW berätta att upplagan var ca 1 000 ex. på re-
guljärt förlag, men mindre hos exempelvis bokma-
skiner och egenutgivare. Försäljning mycket be-
gränsad, ett par hundra ex. Uppgifter om försälj-
ningen under tre år i början, mitten och slutet av 
perioden från de tre stora förlagen tyder på att för-
säljning backat något, men underlaget är inte rik-
tigt tillräckligt för att säga något definitivt. ÅW sä-
ger att böckerna blivit dyrare under perioden och 
att prisökningen på böcker är större än ökningen 
av KPI under samma period. Detta går tyvärr inte 
att med hjälp av nothänvisningarna att kontrollera 
på ett tillfredsställande sätt.

Därefter går ÅW in på böckernas utstyrsel och 
omfång och inleder med en diskussion om den 
tekniska utvecklingen för bokproduktion. Offset-
tryckning, ordbehandlingsprogram och datorer 
har steg för steg underlättat för småförlag att kon-

kurrera på någorlunda jämlika villkor med storför-
lagen och för egenutgivare att få böcker till stånd. 
Under perioden blev en allt större andel av utgiv-
ningen gjord med hårdpärm. Argumentet att böck-
erna blev mer tekniskt avancerade huvudsakligen 
tack vare att egna och mindre förlag fick råd och 
möjlighet att göra bättre och grafiskt mer tillta-
lande böcker (123), är tveksamt. Storförlagen står 
för största delen av ökningen av hårdpärm fram till 
1990. Diktsamlingarna ökade i pris, men priset har 
ju inte bara med tryckkostnaderna att göra. Vi har 
fått högre kostnader för marknadsföring etc., den 
andelen har tagit över i bokpriset.

I kapitel 5 behandlas litteraturkritik och ÅW dri-
ver tesen att vilket förlag som ger ut en diktsam-
ling har betydelse för hur stor bevakningen av blir 
i dagspressen. Studien är gjord på 36 av undersök-
ningens ca 2 000 författare och deras 197 verk. Re-
sultatet av denna delundersökning visar att böcker 
från stora förlag får fler recensioner och fr.a. i större 
utsträckning recensioner i de fyra rikstidningarna. 
ÅWs slutsats är att ”de större förlagen har större 
möjlighet att marknadsföra sin utgivning, men får 
också på grund av sin position och prestige större 
uppmärksamhet i form av fler recensioner” (137). 
Men, lägger ÅW till, de kan också genom sin attrak-
tionskraft även dra till sig de bästa manusen.

Urvalet för denna studie är mycket begränsat 
och man frågar sig varför det blivit just 36 förfat-
tare. En fördelning på 14, 16 och 6 författare skulle 
motsvara proportionerna mellan antalet författare 
i respektive förlagskategori, men var finns uppgif-
terna om hur många författare som kan föras till 
respektive kategori? Och vad räknas som recen-
sioner? Är det rättvisande att räkna debattartiklar 
som recensioner? ÅW redovisar att Bonniers hade 
relativt stor andel av recensionsmaterialet i BLM 
under 1960-talet (127), men detta måste ju vägas 
mot något, exempelvis så som ÅW beskriver att 
Krister Gustavsson gjort (128) – för att kunna be-
svara frågan om något förlag är över- eller under-
representerat. Tyvärr finns en hel del frågetecken 
kring denna delundersökning och resultaten är inte 
helt övertygande.

I kapitel 6 behandlas författarna till undersök-
ningsperiodens lyriksamlingar som kollektiv. Här 
beskrivs och analyseras klart och tydligt hur kvin-
nor gjorde stort genomslag under perioden. An-
delen kvinnor bland författarna till originalutgi-
ven svensk lyrik ökade kontinuerligt, och även om 
männen fortfarande var i majoritet i slutet av pe-
rioden skedde ett historiskt genombrott för kvin-
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nor som skriver lyrik. Framför allt stod kvinnorna 
för föryngringen. ÅW pekar dock på att det finns 
en tendens till homosocialt mönster: män publice-
rar män. ÅW hävdar att det främst var män på de 
ledande posterna på förlagen. Kvinnornas genom-
brott gjordes på de tre storförlagen.

Beträffande ålder säger ÅW att de svenska po-
eterna överlag blev äldre och att det finns ett klart 
samband mellan författarnas ålder och den typ av 
förlag som gav ut deras diktsamlingar. Enkelt ut-
tryckt – ju större förlag, desto yngre författare. 
Många som gav ut böcker på eget förlag debute-
rade vid hög ålder. Verken framstår som bokslut 
över ett livs skrivande för byrålådan. De reguljära 
förlagen däremot, säger ÅW, satsar på unga förfat-
tare med intentionen att följa hela författarskapet. 
Därmed sker en ständig föryngring på dessa för-
lag. Bland egenutgivarna ökade medianåldern un-
der perioden med tio år. På de tre stora förlagen 
var det framförallt de fem sista åren som innebar 
en föryngring.

I kapitel 7 görs en närstudie av tre författarskap 
som ska representera tre författartyper. ÅW talar 
om den lokala eller regionala amatörförfattaren, 
den yrkesverksamma nationella författaren och del-
tidsförfattaren. De tre är Yngve Aldhagen, Else-
Britt Kjellqvist och Bruno K. Öijer. Aldhagen för-
sökte få sina dikter utgivna på etablerade, natio-
nella förlag, men blev refuserad. Han fortsatta att 
verka som skribent, men blev kvar på lokal/regio-
nal nivå. Kjellqvist blev publicerad i prestigetid-
skrifter och debuterade på Bonniers. ÅW hävdar att 
efter förlagsbyte minskade presskritikens intresse 
för hennes diktning och hennes fackförfattarskap 
blev mer uppmärksammat. Öijer började med sten-
ciltidskrifter och från att ha varit något av svensk 
lyriks enfant terrible har han nått en mycket stark 
position i fältet.

Men hur har de tre enskilda författarna valts ut? 
Är de verkligen representativa för de olika typer 
som ÅW delar in författare i: yrkesförfattare – hel-
tidsförfattare – deltidsförfattare. Hur vet vi det? 
Om Öijers författarskap säger ÅW till och med att 
det är ”tämligen unikt”. (203)

I definitionen av de olika typerna glider ÅW 
mellan att utgå från förlagstillhörighet till att utgå 
från inkomstförhållande: det nämns inget om skri-
vandets intäkter i definitionen av amatörförfattare, 
det nämns i andra hand i definitionen av deltidsför-
fattare, men kommer fram som huvudsaklig defini-
tion av yrkesförfattare. Bruno K. Öijer betraktas av 
ÅW som yrkesförfattare från 1985 då han får garan-

terad författarpenning. Men hur var det dessförin-
nan då? Hade han några andra inkomster?

ÅW förutsätter att författare kan välja vilket för-
lag de vill bli utgivna på (127, 209): Öijer ”lät pu-
blicera” dikter i vissa tidskrifter. (194) Som om han 
själv kunde välja precis var och när de skulle publi-
ceras. ÅW verkar helt bortse från grindväktarna på 
tidskrifterna. Det är också viktigt för tidskriftsre-
daktörerna att positionera sig. De väljer att ta in så-
dant som ger dem den profil de önskar. Man måste 
också fråga sig hur aktiv en författare är vid förlags-
byten. Hur mycket tvingas författare till byten – 
hur självvalt är det? (186–187, 209) Kan Kjellqvists 
nyinriktning ha att göra med att hon kom snett i 
80-talsmodernismen?

I avhandlingens sista ordinarie kapitel drar ÅW 
samman sina resultat och slutsatser. Utifrån denna 
sammanfattning ställer ÅW frågan varför så många 
titlar ges ut inom en litteraturkategori som så up-
penbart inte är ekonomiskt gångbar. Svaret blir att 
det beror på att sådan litteratur som lyrik bär på ett 
symboliskt värde, eller med Bourdieus termer sym-
boliskt kapital, som är viktigt för förlagens position 
i det litterära fältet. Som utgivare av den prestige-
fyllda lyriken kan förlagen locka till sig nya förfat-
tare och en viss sorts publik, få recensioner i dags-
pressen och på så sätt upprätthålla sitt anseende. 
För flera av de små förlagen är detta helt avgörande 
och ibland den enda erhållna belöningen. För de 
stora förlagen handlar det om gungor och karu-
seller. Ekonomin erhålles genom stor bokklubbs-
försäljning av prosafiktion. ÅW menar att det är 
tack vare litteraturstödet som även små förlag kla-
rar att ge ut lyrik.

Som tidigare nämnts menar jag att de svar ÅW 
lämnar på frågorna om litteraturstödet haft någon 
betydelse och hur har det i så fall påverkat utgiv-
ningens omfattning och om det publicerades och 
såldes mer eller mindre lyrik under 1990-talet än 
under det turbulenta 1970-talet, inte har tillräck-
lig bärkraft. Jag hade önskat en mer övertygande 
förankring i källmaterial som ÅW inte haft tillgång 
till. Å andra sidan öppnar detta dörrar för fortsatt 
forskning.

Erik Peurell




