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Abstract 

 
The aim of this essay is to examine the attitudes towards publication of short stories, carried 

by the employees of Bokförlaget Forum, a randomly chosen Swedish publishing house. The 

study seeks to investigate the causes behind and consequences of the attitudes, as well as their 

generality. Through qualitative interviews, carried out with five of the company’s employees, 

the short story is defined as a problematic genre, mainly due to its low commercial success. 

The conclusions drawn from the interviews are put into a historical perspective, where the 

developments of the short story-genre, as well as that of the modern Swedish book market, are 

discussed. By putting Forum into the context of Pierre Bourdieu’s theories about cultural 

fields, the company’s behaviour in connection to the short story is further analyzed. The main 

finding of the study is that the Swedish short story of today is viewed as a difficult, high 

qualitative literary genre. A commercial publishing house like Forum therefore has an 

impossible task when trying to win success by launching short stories. Due to the genre’s low 

expected gains the publishers of Forum only accept short story manuscripts with an extremely 

high literary quality, and thus reinforces the role of the short story as a “difficult” genre. The 

study defines this profile as the consequence of a combination of increased commercialism 

and dislocation of power in the book market, altered publishing conditions for short stories, 

and an experimental literary label that clings on.  
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1. Inledning 
 

1.1. Novellen och bokförlagen 

Uppfattningen att bokförlagen är negativt inställda till att ge ut noveller är idag närmast 

standard. ”[...] [F]örläggarna gnuggar inte händerna av förtjusning: varför kan inte de unga 

begåvade författarna skriva säljande romaner istället?”, skriver till exempel chefredaktören 

Madeleine Grive i sin ledare i tidskriften 00-tals temanummer om den svenska novellen.1 

Bilden återkommer ständigt när novellkonstens ställning ska debatteras: förläggarna ser 

novellen som en osäljbar och ofärdig roman, som endast ges ut på nåder, och då med den 

talangfulla författarens framtida romaner i åtanke. Hur sann är egentligen bilden? Varför är 

bokförlagsbranschen så ovillig att ge ut noveller, och vilken betydelse har det för novell-

genrens möjligheter? 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att genom ett exempel, Bokförlaget Forum, göra ett stickprov 

på den svenska bokförlagsbranschens inställning till att ge ut noveller, och att undersöka 

orsaker till och följder av denna attityd. 

- Vilken inställning har de anställda på Bokförlaget Forum till novellutgivning? 

- Är det rimligt att anta att denna inställning är generell för den svenska bokförlags-

branschen? 

- Vad kan denna inställning bero på? 

- Vad har inställningen för konsekvenser för novellgenren? 

 

1.3. Metod och avgränsning 

För att ta reda på vilken inställning till novellutgivning som råder på Bokförlaget Forum har 

jag genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med fem anställda på företaget. De intervjuade 

personerna är speciellt utvalda för att genom sina olika yrkesroller kunna ge ett så brett 

perspektiv på de attityder som finns på förlaget som möjligt. De består av två förläggare, 

varav en även är redaktionschef, en förlagsredaktör, en person som arbetar med PR och 

information, samt en förlagsrepresentant. Bokförlaget Forum är ett godtyckligt valt exempel, 

men har samtidigt visat sig vara speciellt intressant för undersökningen i och med sin breda 

utgivning av både smalare högkvalitativ litteratur, och mer marknadsvänlig underhållnings-

litteratur.  

                                                
1 Madeleine Grive, ”Det svenska novellundret ”, 00-tal, årg. 2, 2002:11, s. 2. 
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Frågorna som de anställda fått svara på berör olika aspekter av utgivning, antagning och 

marknadsföring av noveller. Novellens litterära status, genrens framtida möjligheter och 

bokförlagens ansvar är andra ämnen som de intervjuade fått ta ställning till. Frågorna har till 

stor del formulerats utifrån de fakta som framkommit i den brittiska undersökningen ”The 

Short Story in the UK”, samt de ofta generaliserade bilder av förlagens inställning till 

novellen som existerar i media och forskning kring genren. Samtliga intervjuer registrerades 

genom inspelning på kassettband, och har sedan skrivits ut ordagrant. Ofullständiga ord, 

pauser, tonlägen, skratt och liknande har inte återgivits, eftersom det inte har någon större 

relevans för intervjuernas syfte. I några fall har ljudupptagningen på bandet varit bristfällig, 

vilket då har markerats i utskriften. Inget väsentligt har enligt de intervjuade fallit bort i dessa 

fall. 

Valet av forskningsintervjuer som metod baseras på att målet är att undersöka 

förlagsmedarbetarnas egna erfarenheter och inställning till att ge ut noveller. Att tidigare 

svensk forskning inom ämnet saknas är också en bidragande orsak.2 Uppsatsen är en 

kombination av en beskrivande och en förklarande, teorikonsumerande studie.3 I analysen av 

intervjuerna används en variant av ad hoc-analys, det vill säga ett ostandardiserat och 

eklektiskt tillvägagångssätt att skapa mening. De intervjuades svar jämförs med varandra, 

likheter och kontraster noteras och mönster söks för att sedan förklaras i ett teoretiskt 

sammanhang.4 Intervjuresultaten ställs dels mot ett historiskt perspektiv och dels mot 

litteratursociologiska teorier med relevans för ämnet.  

I uppsatsen praktiseras en diakron syn på novellgenren, så som den beskrivs av Marie 

Lund i Novellen. Struktur, historie og analyse.5 Ordet ”novell” förstås som ett brett begrepp i 

ständig historisk förändring, och innefattar allt från kortprosa i stil med den klassiska tyska 

novellen, till den amerikanska ”short storyn”. I undersökningen görs i allmänhet ingen 

skillnad mellan svensk och översatt novellkonst. Tidsmässigt ligger fokus på de senaste två 

decennierna, men i resonemanget kring orsakerna bakom bokförlagets attityd till novellen tas 

även ett längre historiskt perspektiv upp.  

 

1.4. Tidigare forskning och litteratur  

I Sverige finns ingen tidigare forskning som berör bokförlagens inställning till utgivning av 

noveller, och överhuvudtaget finns mycket lite relevant forskning att tillgå. Uppsatsen ska 

                                                
2 Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, red. Peter Esaiasson (Stockholm 2002), s. 
281 f. 
3 Ibid., s. 33-43. 
4 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997), s. 184 f. 
5 Marie Lund, Novellen. Struktur, historie og analyse (Viby 1997), s. 111 f. 
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därför ses som ett första introducerande försök inför möjliga vidare studier i ämnet. Eftersom 

bokförlagens intressen till stor del styr vilken litteratur som når läsarna är en förståelse för 

deras syn på novellgenren viktig om man ska kunna föra ett resonemang om novellens 

ställning och möjligheter på bokmarknaden. 

Då liknande svenska exempel saknas fungerar den brittiska undersökningen ”The Short 

Story in the UK” från 2004 som en viktig jämförande källa för studien. Det bör påpekas att 

undersökningen, som genomförts på uppdrag av Arts Council England, Scottish Arts Council 

och New Writing North, inte är helt neutral utan en del av en kampanj med det tydliga syftet 

att skapa intresse kring novellgenren.6 Fakta om novellgenrens historiska utveckling är 

huvudsakligen hämtad från Bo Bennich-Björkmans essä ”Förutsättningar för kort 

fiktionsprosa på den litterära marknaden i Sverige 1850-1914” och Barbro Ståhle Sjönells 

föredrag ”Novellens pånyttfödelse i Sverige”. En rad olika litteratursociologiska texter, främst 

hämtade ur antologin Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, samt Svenska 

Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningens rapport Bokbranschen i Sverige. 

Utvecklingen mellan 1973 och 2003, står för beskrivningen av den svenska bokbranschens 

moderna utveckling. För att belysa resultatet av forskningsintervjuerna används även Pierre 

Bourdieus teorier om det litterära fältet och dess funktioner i Konstens regler. Det litterära 

fältets uppkomst och struktur. Intervjuerna är utformade med stöd från två metodböcker, 

Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun, samt Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 

 

2. Utgångspunkter 
 

2.1. Utgivningsstatistik 

Att finna konsekvent och överskådlig statistik över utgivningen av noveller i Sverige är svårt. 

Någon officiell statistik förs inte, och de kartläggningar som gjorts är ofta osäkra och bygger 

på motstridiga uppfattningar om hur novellgenren ska definieras, samt vilka uppgifter som ska 

registreras.  

En sökning på antalet utgivna svenska novellböcker, med klassifikationen Hc.016, i den 

nationella biblioteksdatabasen Libris samt i Kungliga Bibliotekets databas National-

bibliografin, ger dock en snabb och någorlunda översiktlig bild av utgivningsläget. Eftersom 

skönlitteraturen i Libris och Nationalbibliografin uppdelas efter ursprungligt utgivningsland, 
                                                
6 ”History of the Save Our Short Story Campaign”, Story, http://www.theshortstory.org.uk/aboutus/history.php4, 
2007-05-09. 
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inkluderar sökningen inte utgivna noveller översatta till svenska. I allmänhet redovisar 

Nationalbibliografin ett lägre antal utgivna novellsamlingar, men trendmässigt ger data-

baserna samma bild. Novellutgivningen framstår under de två decennierna 1986-2006 som 

någorlunda konstant, och rör sig i regel mellan 45 och 55 publicerade svenska novellböcker 

per år. Tre uppenbara höjdpunkter går att urskilja, åren 1989-1990, 1998-2000 och år 2005, då 

Libris registrerat omkring 60 och Nationalbibliografin omkring 55 utgivningar. Resultatet 

överensstämmer delvis med Barbro Ståhle Sjönells uppskattning av novellutgivningens 

utveckling i Sverige mellan åren 1973 och 2001, baserad på uppgifter från Gunnar Lundins 

Svenskt novellregister, som gavs ut till och med 1995, biblioteksdatabasen Libris och Svensk 

bokförteckning, en tryckt föregångare till Nationalbibliografin. Ståhle Sjönell utläser ett 

sjunkande antal utgivna noveller mellan 1973 och 1987, och ser därefter även hon en höjd-

punkt i utgivningen omkring 1989-1991. Dock registrerar Ståhle Sjönell nästa utgivningstopp 

inte omkring millennieskiftet, utan i mitten av 1990-talet, vilket hon kopplar ihop med den så 

kallade ”novellboomen”.7 I min snabba undersökning av Libris och Nationalbibliografin 

framstår dock siffrorna för åren kring 1995 som förhållandelsevis blygsamma. 

Att novellgenrens plats på bokmarknaden är undanskymd bekräftar en sökning på böcker 

med klassifikationen Hc.01, det vill säga svenska noveller och romaner. Medan den svenska 

novellutgivningen enligt Libris och Nationalbibliografin rör sig kring ett femtiotal utgivna 

novellsamlingar per år, ligger den registrerade samlade skönlitteraturen i novell- eller 

romanform totalt på omkring 500. 

 

2.2. Den negativa förlagsbranschen 

I den litterära tidskriften 00-tals temanummer om den svenska novellen från 2002 diskuteras 

novellkonstens liv efter den nittiotalistiska ”novellboomen”. Den optimistiska framtids-

visionen om genrens uppsving dominerar bland skribenter och tillfrågade novellister, men den 

samsas med en tydlig oro för sabotage. Vem som är skurken i dramat är uppenbart – de 

uttråkade kritikerna till viss del, men allra mest – bokförlagen. Förlagsbranschen beskrivs som 

konservativ8 och motvillig till novellkonsten, ständigt tjatande efter romaner.9 De förläggare 

som 00-tal intervjuar bekräftar bilden, Norstedts Svante Weyler beskriver till exempel 

novellen om en övning, och kontrasterar den mot den mer färdigbyggda romanen.10  

                                                
7 Barbro Ståhle Sjönell, ”Novellens pånyttfödelse i Sverige. Föredrag på Nobelbiblioteket den 4 April 2003”, s. 5 
f. 
8 Beata Arnborg, ”Kortprosans formtopp”, 00-tal, årg. 2, 2002:11, s. 47. 
9 Ibid., s. 42 samt Grive, s. 2. 
10 Arnborg, s. 44. 
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Uppfattningen om bokförlagen som negativa till novellkonsten är utbredd, och varken 

reserverad för 00-tal, media i allmänhet eller 2000-talet. Marie Lund nämner samma 

tendenser i handboken Novellen. Struktur, historie og analyse från 1997, där hon konstaterar 

att novellen idag upplevs som en debutantgenre, ”lettere at mestre end romanen”.11 Att den 

tematiska novellsamlingen blir allt mer populär menar Lund kan vara en medveten strategi 

från bokförlagens sida – ju mer novellen liknar romanen, desto bättre säljer den.12 Lars Åke 

Augustsson diskuterar i en artikel i Expressen från 1993 orsakerna till novellgenrens 

underläge, och intervjuar representanter från tre svenska bokförlag: ”Är förlagen alltför ogina 

och ger ut noveller bara under motstånd?”13 I företalet till novellantologin Noveller nu. En 

svensk antologi från 50-tal till 70-tal från 1978 beskriver Vivi Edström och Per-Arne 

Henricsson novellmarknaden som allt sämre, och visar därmed att novellens problematiska 

publiceringsförhållanden inte är något dagsfärskt.14 

 

2.3. Bokförlaget Forum 

 

2.3.1. Förlaget och dess novellutgivning 

Bokförlaget Forum startades 1943, och är en del av Bonnierförlagen AB. Förlagets bas var 

från början en ambitiös klassikerserie, och i övrigt riktade man in sig på översatt skönlitteratur 

och fackböcker.15 Redan från första början var förlagets utgivning en bred blandning av högt 

och lågt, smalare litteratur och bästsäljare.16 Dagens Forum är ett trendmedvetet allmän-

utgivande förlag, med målet att hålla en genomgående hög kvalitet i alla genrer. Man ger idag 

ut både svensk och utländsk skönlitteratur, biografier och memoarer, populärvetenskap, fack-

böcker och presentböcker. Den årliga utgivningen ligger på omkring 125 nya titlar, av vilka 

lite mer än hälften är skönlitteratur.17 Företaget har 39 anställda, bland annat fyra förläggare, 

ett antal biträdande förläggare, tretton förlagsredaktörer, tre anställda som på olika sätt jobbar 

med PR, samt tre förlagsrepresentanter. Bokförlaget har fem imprints, bland annat 

Bokförlaget DN och Minotaur.  

Under åren 1997 till 2007 har Forum, enligt en uträkning byggd på uppgifter publicerade 

på företagets hemsida, gett ut omkring 640 skönlitterära titlar. Av dessa var endast 21 
                                                
11 Lund, s. 72. 
12 Ibid., s. 73 
13 Lars Åke Augustsson, ”Behövs en samling för novellen? Lars Åke Augustsson pläderar för en försummad 
genre”, Expressen 30/7 1993. 
14 Vivi Edström och Per-Arne Henricsson, Noveller nu. En svensk antologi från 50-tal till 70-tal (Stockholm 
1978), s. 8 f. 
15 Jan-Erik Pettersson, ”Femtio år med Bokförlaget Forum”, Svensk Bokhandel,  årg. 42, 1994:20, s. 12. 
16 Ibid., s. 14. 
17 ”Om förlaget”, Bokförlaget Forum, www.forum.se, 2007-05-09. 
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novellsamlingar eller annan kortprosa, nyutgåvor av äldre titlar ej medräknade. På grund av 

den låga siffran är det svårt att utläsa några tydliga trender i novellutgivningen, förutom att 

den är just återhållsam. Någon större ökning eller minskning av antalet utgivna novell-

samlingar under decenniet går inte att se, utan det ligger någorlunda konstant på omkring en 

till tre novellböcker per år. Av de 21 utgivna novellsamlingarna var 6 svenska och 15 

översättningar, vilket proportionellt överensstämmer med förlagets övriga utgivning. Novell-

samlingarnas försäljningssiffror rör sig i allmänhet omkring 1000-2000 sålda exemplar, med 

ett par undantag där författarens välkända namn återspeglas i en högre siffra. Enligt uppgift 

från en av Forums förläggare räknar förlaget med att behöva sälja ungefär 1500-2000 

exemplar av en novellsamling för att satsningen ska gå ihop ekonomiskt. De förväntade 

försäljningssiffrorna för en roman är minst dubbelt så höga.18 

 

2.3.2. Presentation av de intervjuade 

Viveca Peterson är förläggare och redaktionschef på Forum. Som förläggare ansvarar hon för 

den engelskspråkiga litteraturen, främst skönlitteratur, samt nordisk och holländsk litteratur. I 

rollen som redaktionschef är hon administrativt ansvarig för den redaktionella processen, och 

tillsammans med förlagschefen utgivningsansvarig.  

 

Karin Linge Nordh är förläggare med huvudansvar för svensk skönlitteratur på förlaget. Hon 

arbetar även i vissa fall som redaktör.  

 

Karl Nordlander är förlagsredaktör på Forum och arbetar med utländsk skönlitteratur. Som 

redaktör redigerar han text, kontrollerar översättningar, skriver baksidestexter och reklam-

texter. Tidvis har han även utfört lektörsuppdrag åt förlaget. Att vara lektör innebär att mot 

betalning läsa en bok och skriva ett utlåtande om den till förlagets utgivningsgrupp. 

 

Annelie Eldh är PR- och informationsansvarig på Forum. I sitt yrke informerar hon medierna 

om förlagets nyutgivning, om böcker och författare. Hon arrangerar intervjuer och författar-

besök. 

 

Anna-Lena Engdahl är en av tre förlagsrepresentanter på företaget. Hon arbetar med att sälja 

in Forums böcker hos bokhandeln, och har både små butiker och stora kedjor som sina 

kunder. I hennes distrikt i Mellansverige ingår cirka 100 återförsäljare. 

                                                
18 Egen uppskattning baserad på inofficiella uppgifter från förlaget.  
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3. Presentation av samtalsintervjuerna 

 

3.1. Intervjusituationen 

Samtalsintervjuerna med Forums anställda byggde på en rad fasta frågeställningar, utformade 

för att vara relevanta för de anställdas olika yrkesroller. Utrymme fanns dock för att anpassa 

frågornas ordningsföljd och tyngdpunkt efter de intervjuades svar. Intervjuerna inleddes med 

uppmaningen till de intervjuade att utifrån egna erfarenheter beskriva Bokförlaget Forums 

inställning till novellutgivning. Den öppna inledningen gav möjlighet att se vilka av ämnets 

aspekter de anställda själva fann viktiga, och frågans ospecifika karaktär ledde till spontana 

och värdefulla svar, där de intervjuade formulerade företagets och de anställdas attityder, 

associerade vidare kring ämnet och själva identifierade olika problem.  Under intervjuns 

fortskridande ställdes allt mer direkta frågor, vilka dels ledde till flera viktiga ställnings-

taganden,19 men också till några fall där de intervjuades svar uppenbart påverkats av frågan, 

och deras reliabilitet därför kan ifrågasättas.20 

Intervjusvaren kan i allmänhet beskrivas som både utförliga och relevanta. I flera fall 

förekom de intervjuade de planerade frågorna, och tog självmant upp olika problematiska 

aspekter. Vid de tillfällen då svaren var oklara tolkades de och klargjordes under intervjun 

(t.ex. ALE 3). En oväntad och intressant följd av intervjuerna var att de intervjuade vid flera 

tillfällen tycktes komma till insikt om förhållanden de tidigare inte lagt märke till (t.ex. AE 

14). 

 

3.2. Den personliga smaken och det ekonomiska perspektivet  
 

[...] [B]åde förläggare och redaktörer på Forum tycker om att läsa noveller och har inget emot 
novellkonst som sådan. Men i bokbranschen finns det väldigt mycket fördomar mot noveller. 
Bokhandlarna har en inställning att noveller är osäljbara, bokklubbarna ännu mer tycker att 
noveller, det går inte att sälja. Och det här har smittat av sig på bokförlagen [...].21 

 

Alla de fem intervjuade poängterar den positiva grundinställning till novellen som finns hos 

förlagets medarbetare. Forums PR- och pressansvariga Annelie Eldh, liksom förlags-

representanten Anna-Lena Engdahl, säger båda att de hoppas att utgivningen av noveller ska 

fortgå (AE 34, ALE 9), och Engdahl betonar flera gånger sin egen passion för novellkonsten 

                                                
19 Se t.ex. Intervju med Annelie Eldh, 20/3 2007, AE 22. Hädanefter ges hänvisningar till intervjun i form av 
förkortningen ”AE” i den löpande texten. 
20 Se t.ex. Kvale, s. 145 f., samt Intervju med Anna-Lena Engdahl, 23/3 2007, ALE 26. Hädanefter ges 
hänvisningar till intervjun i form av förkortningen ”ALE” i den löpande texten. 
21 Intervju med Karl Nordlander, 20/3 2007, KN 1. Hädanefter ges hänvisningar till intervjun i form av 
förkortningen ”KN” i den löpande texten. 
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(t.ex. ALE 5). ”[...] [D]e flesta som jobbar på förlaget har ju någon typ av litterär bakgrund, 

väldigt många är litteraturvetare, så det är självklart att vi tycker att novellen är intressant som 

konstform och angelägen att ge ut”, förklarar förläggaren och redaktionschefen Viveca 

Peterson.22 De intervjuade förmedlar viljan att ge en motvikt till bilden av förlagsbranschen 

som befolkad endast av skoningslösa ekonomer – men samtidigt tar de alla självmant upp den 

problematiska ekonomiska aspekten. Att noveller är svårsålda är det första de anställda på 

Forum tänker på när de får associera fritt kring förlagets förhållande till genren, och de 

inledande påpekandena om medarbetarnas intresse kontrasteras mot hur den ekonomiska 

verkligheten ”krockar” med den positiva grundinställningen (t.ex. VP 1). Förlagsredaktören 

Karl Nordlander ser bokhandelns och bokklubbarnas negativa inställning som orsaken till att 

förlagen är pessimistiska i sin novellutgivning (KN 1), och förläggaren Karin Linge Nordh 

beskriver det som att köparna har en ”barriär” mot genren.23 Att novellen framtvingar en 

konflikt mellan personliga och ekonomiska intressen framkommer i samtliga intervjuer (t.ex. 

KLN 45, VP 35). 

De intervjuades åsikter skiljer sig något åt beroende på vilken yrkesroll de har. Linge 

Nordh är den enda av de fem intervjuade som direkt definierar Forums inställning till att ge ut 

noveller som ”ganska restriktiv” (KLN 1), utan att, mer än kortfattat, framhålla det andra, mer 

positiva perspektivet. Att Linge Nordh personligen uppskattar novellen framkommer senare i 

intervjun (KLN 44), och i det inledande resonemanget redovisar hon därför, kanske mer än de 

andra, företaget Forums åsikter. Enligt Linge Nordh styrs novellutgivningen på företaget i 

grunden av ”krass ekonomi” (KLN 9), vilket hon menar är en följd av att ”Forum har, till 

skillnad från till exempel Albert Bonniers, inte riktigt det här kulturbärande ansvaret, utan vi 

har väl en lite mer kommersiell inriktning” (KLN 1). De två intervjuade förläggarna, Peterson 

och Linge Nordh, lägger överhuvudtaget mer tyngd på det ekonomiska perspektivet, och 

förklarar konkret hur detta leder till att så få novellsamlingar publiceras. Ekonomin finns 

självklart med även hos Eldh och Engdahl, men tar inte lika stor plats. I kontrast till Linge 

Nordhs syn på Forums inställning till novellen som ”restriktiv” står till exempel Eldhs 

definition av den som ”väldigt positiv, med tanke på hur svårt det är att ge ut noveller” (AE 

1). Skillnaden tyder egentligen inte på någon splittring i åsikter, utan visar istället att de båda 

intervjuade lägger fokus olika. Linge Nordh betonar de ekonomiska svårigheterna, som gör 

utgivningen återhållsam, medan Eldh lyfter fram det positiva med de exempel på utgivna 

                                                
22 Intervju med Viveca Peterson, 3/4 2007, VP 1. Hädanefter ges hänvisningar till intervjun i form av 
förkortningen ”VP” i den löpande texten. 
23 Intervju med Karin Linge Nordh, 30/3 2007, KLN 16. Hädanefter ges hänvisningar till intervjun i form av 
förkortningen ”KLN” i den löpande texten. 
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novellsamlingar som faktiskt finns. Ett citat från förlagsredaktören Nordlander belyser hur 

graden av ekonomiskt ansvar påverkar medarbetarnas syn på novellen: ”Jag [...] behöver 

egentligen inte befatta mig med den ekonomiska bedömningen, med marknadsbedömningar 

och med kalkyler. Så att jag känner inte den här typen av fördomar, utan jag tycker att det är 

väldigt roligt med noveller och jag bejakar god novellkonst var jag hittar det.” (KN 1) 

 

3.3. Forums novellutgivning 

Novellsamlingar står för en ”väldigt liten” del av Forums samlade skönlitterära utgivning, det 

är de två intervjuade förläggarna överens om (KLN 3, VP 7). Att man den senaste tiden haft 

åtminstone en eller ett par utgivna novellböcker per år menar Peterson bara är en tillfällighet 

(VP 8). Enligt Peterson är novellmanuskript också en mycket liten del av det material hon 

bedömer i sitt arbete, medan Linge Nordh uppskattar att det rör sig om så mycket som 40 % 

av de manus hon läser (VP 6, KLN 2). En tänkbar förklaring till denna skillnad kan vara att 

Linge Nordh är förläggare för svensk skönlitteratur, och därför tar del av många tidigare 

opublicerade författares verk: ”[N]är det gäller förstlingsverk [...] så är det ju väldigt ofta 

noveller, därför att många författare, eller blivande författare, verkar tycka att det är en 

enklare form att börja med [...].” (KLN 2) Peterson, som har ansvar för utländsk litteratur, 

läser istället många texter som redan är utgivna på andra språk, och följaktligen, eftersom så 

få novellsamlingar når utgivning, färre novellmanus. Anmärkningsvärt nog är förhållandet 

omvänt när det gäller de faktiskt utgivna novellsamlingarna, under de sju år som Linge Nordh 

arbetat som svensk förläggare på Forum har förlaget gett ut tolv översatta novellsamlingar, 

men bara en enda svensk. En förklaring kan naturligtvis vara att de texter som Peterson läser i 

regel redan har passerat en bedömning, och därför i högre grad än de manus Linge Nordh 

läser, är lämpliga för utgivning. Utgivningen fördelat på språkområde motsvarar dock inte alls 

de kriterier som PR- och informationsansvariga Eldh menar gör det lättare att marknadsföra 

en novellsamling: ”[...] det är alltid lättare att lansera svenska författare än översättningar.” 

(AE 17) 

Linge Nordhs bild av Forum som ett mer kommersiellt än kulturbärande bokförlag 

stämmer till viss del in även på de övriga intervjuades uppfattning. Nordlander konstaterar att 

det ibland känns som att det enda ansvar dagens svenska förlagsbransch känner är det mot 

sina aktieägare, och menar att en genre som novellen därför ofrånkomligt kommer i kläm (KN 

28). Men Nordlander är liksom Peterson samtidigt noga med att framhäva att Forum är ett 

brett förlag, Forum ”vill vara ett förlag som spänner över precis hela linjen” (VP 16) och ge ut 
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det bästa i varje genre (VP 17). Nordlander jämför med litteratursociologen Robert Escarpits 

teorier om de två litterära kretsloppen, det bildade och det populära,24 och förklarar att 

förlaget ger ut olika typer av litteratur av olika anledningar: 

 

När vi ger ut [...] språkligt avancerad och psykologiskt avancerad novellkonst så väntar vi oss ju 
inte att det ska bli bestsellers av det. Medan väldigt mycket av den romankonst vi ger ut, den 
förväntar vi oss och hoppas att de ska bli bestsellers. Och en del ger vi ut bara för att tjäna pengar, 
där finns det alltså inga kulturella eller litterära ambitioner. (KN 10) 

 

Självklart är det inte omöjligt att vara ett kommersiellt bokförlag och samtidigt ha litterära 

ambitioner. Men att kunna ge ut svårsålda litterära novellsamlingar samtidigt som man har 

”tuffa vinstkrav” (KLN 14) på sig är svårt att få ihop. Smala titlar kan på ett litet förlag med 

lägre vinstkrav och en mindre utgivningslista bli relativa säljsuccéer, medan de på Forum 

räknas som lågprioriterade (VP 49, KLN 13): ”[...] [V]i är vinstdrivande företag och vi kan 

inte ägna oss åt välgörande ändamål, även om man gärna skulle vilja det.” (KLN 7) Istället är 

novellutgivning för förlaget  ”svårt” (t.ex. AE 14), ”jättetufft” (KLN 34), en ”risktagning” 

(KLN 4), något man måste ”våga” sig på (VP 5). Som Peterson förklarar, ”med noveller är det 

ju så att det är väldigt, väldigt få av dem som blir några säljsuccéer, eller kanske ens blir 

sådana som går ihop” (VP 1). Ändå ger Forum ut novellsamlingar. 

 

3.4. Varför ger Forum ut noveller? 

”Vi vill naturligtvis ge ut kvalitativ skönlitteratur, men om vi inte tror på att det ska kunna bli 

ett författarskap som på lång sikt ska kunna ge vinst, så tar vi oss inte an den typen av 

författare”, säger Linge Nordh som kommentar till förlagets återhållsamma novellutgivning 

(KLN 1). Förutsättningen för att Forum ska anta och ge ut en novellsamling är alltså att den, 

även om man inte omedelbart kan räkna med någon betydande ekonomisk vinst, i framtiden 

ska bidra till företagets lönsamhet, till exempel genom att man på så sätt säkrar rätten till 

författarens framtida, förhoppningsvis lika välskrivna romaner (t.ex. KN 19). Fyra av de fem 

intervjuade, inklusive de båda förläggarna, tar självmant upp resonemanget. Peterson fram-

håller att sättet att resonera är ”väldigt vanligt” (VP 2) i förlagsbranschen, och Linge Nordh 

går så långt som att säga att den förväntade uppföljande romanen är ”det tyngst vägande 

skälet” (KLN 4) att ta sig an en novellförfattare. Linge Nordh, Peterson och Eldh använder 

alla samma novellsamling, Henrik Nilssons Nätterna, Verónica (2006) som exempel: 

                                                
24 För definition se: Robert Escarpit, Litteratursociologi (Stockholm 1970), s. 86-110.  
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[V]i tyckte att det var en sådan fantastisk kvalitet på dem, alltså rent litterärt, att vi kände bara, 
att vi ville verkligen ge ut de här novellerna. Och dessutom, så i det fallet hoppas vi ju verkligen 
på att det skulle kunna bli ett författarskap som kommer att leva vidare, att han kanske kommer 
att utvecklas till att skriva en roman nästa gång. Det är ju den typen av bedömningar man gör. 
(KLN 3) 

 

Skillnaden i lönsamhet gör att romanen i huvudsak föredras framför novellen på Forum. ”[...] 

[F]ör att vår utgivningsgrupp ska anta en novellsamling så krävs det nog egentligen mer 

positiva lektörsutlåtanden än det krävs för en roman”, konstaterar Nordlander (KN 16), och 

Eldh bekräftar att förlagsvärlden alltid väntar på ”de stora, goda romanerna” (AE 35). I teorin 

finns på Forum inga skillnader i hur novell- respektive romanförfattare behandlas när det 

gäller ekonomi och kontrakt, eftersom man använder sig av en standardiserad royaltysats för 

författaren. I praktiken innebär det dock ett lägre förskott för en novellsamling, eftersom den 

beräknas sälja i mycket mindre upplaga än en roman (VP 36, KLN 29). Att novellförfattare 

med tiden överger novellformen och övergår till att skriva romaner är inte ovanligt. 

Nordlander menar att valet av form främst beror på vilket ämne författaren vill närma sig (KN 

18), men Linge Nordh (KLN 32) och Peterson ser andra, ekonomiskt förankrade anledningar:  

 

[...] [D]els tror jag att det är det där att förlaget vill att de ska skriva en roman. Och så ser de ju 
också det att de får ju en större publik. Jag menar, alla författare vill ju bli lästa, det är ju den 
största drivkraften, förutom att man vill skriva [...]. Och de får ju en större publik, oftast, när de 
skriver romaner. (VP 38) 

 

Peterson förkastar bilden av novellen som övning eller ofärdig roman (VP 40), men Linge 

Nordh tror att den för många författare fungerar som en sådan (KLN 33). Att de båda 

förläggarna bär på spår av samma syn märks framför allt på hur de båda förklarar att de letar 

frön till blivande romaner i novellmanusen de läser (KLN 17, VP 39), men ibland också 

omedvetet i det språk de använder. Linge Nordh säger till exempel att förlaget hoppades att 

Henrik Nilsson skulle ”utvecklas” till att skriva en roman (KLN 3) och att novellen ”kanske 

inte är så stor utmaning” (KLN 2).  

I de fall då utgivningen av en novellsamling inte direkt går att motivera med möjligheten 

till framtida romaner får ett icke-kulturbärande förlag som Forum finna andra möjligheter till 

lönsamhet. Peterson och Nordlander tar upp fall då förlaget enligt dem själva känt att en 

novellsamling ”måste” (KN 4, VP 5) ges ut, trots att man varit medveten om att den inte 

kommer att sälja. Lösningen på problemet att som bokförlag – och speciellt kommersiellt 

inriktat sådant – kunna ge ut svårsåld, kvalitativ litteratur, kan dels vara möjligheten till 

ekonomiskt utgivningsstöd, men också en annan typ av långsiktigt tänkande. Genom att ge ut 
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litterära novellsamlingar vinner förlaget goodwill och status, och kan på så sätt locka till sig 

andra intressanta – och mer lönsamma – författare (KLN 11). Viljan att ge ut svårsåld novell-

konst är god på Forum, men utgivningsbesluten är inte ren ”välgörenhet” utan motiveras alltid 

på ett eller annat sätt av en beräkning om en framtida vinst för företaget. 

 

3.5. Mottagandet i media och bokhandelsbranschen 

Flera av de intervjuade medarbetarna på Forum uttrycker frustration över svårigheten att nå ut 

med novellsamlingar. Återförsäljarna, det vill säga främst bokhandel och bokklubbar, upplevs 

som motvilliga och allmänt negativt inställda till genren. Engdahl, som lanserar förlagets 

böcker i bokhandeln, beskriver hur hon uppmanar handlarna att våga satsa på novellen (ALE 

23), men trots entusiastiska försök oftast möts av ett redan orubbligt beslut: ”[...] man lyssnar 

inte, man vet att det här säljer inte.” (ALE 4) Peterson påpekar att det visserligen finns 

enstaka bokhandlare som av eget intresse kan vara positivt inställda till novellkonsten: ”Men 

[...] när det kommer till de där stora [...] bokhandelskedjorna som ska göra centrala inköp, så 

har ju novellerna inte så stor chans.” (VP 54)  

För en novellsamlings möjlighet till framgång är medias uppmärksammande mycket 

viktigt enligt de intervjuade: ”[...] i novellsamlingens fall skulle jag säga att recensioner är A 

och O.” (KLN 35) Peterson och Engdahl framhåller TV som det absolut mest slagkraftiga 

mediet när det gäller att skapa uppmärksamhet kring böcker, men enligt Engdahl tas noveller 

sällan upp av TV:s recensenter (VP 29, ALE 29). Eldh (AE 30) och Nordlander tycker att 

förlaget ofta orättvist kritiseras av media: ”[D]e stora tidningarnas kultursidor [...] håller på 

och gnäller så himla mycket över att förlagen inte ger ut smal och svår litteratur, men när vi 

gör det, så recenserar de den inte.” (KN 31) 

I allmänhet framstår dock media i de intervjuades ögon som mer positivt inställda till 

novellkonsten än bokhandelsbranschen (KLN 34). Eldh, som arbetar med att skapa intresse 

för Forums utgivning i media, påpekar dock att yttre omständigheter, som vem författaren är, 

kan ha stor betydelse för vilket mottagande en viss novellsamling får. Hon räknar upp en rad 

faktorer som hon menar bidragit till att Henrik Nilssons novellsamling Nätterna, Verónica 

(2006) fått ett sådant genomslag i media: författaren kommer från Sverige, är kulturjournalist 

med kontakter i branschen, hade ett starkt tema i boken kring staden Lissabon, och skrev 

”väldigt bra” noveller (AE 16). Att bokhandlarnas inköpsbeslut går att påverka på samma sätt, 

genom yttre faktorer som novellböckernas utformning och uttryck, håller förlags-

representanten Engdahl dock som tveksamt (ALE 10), möjligen skulle noveller skrivna av en 
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person med hög kändisstatus vara lättare att sälja. Annie Proulx novellsamling Berättelser 

från vidderna (2000), som filmen Brokeback Mountain senare baserades på, gick upp i 

försäljningssiffror när Forum år 2006 återutgav den med ny titel och filmomslag, men 

Engdahl menar att det jämförelsevis ändå ”är lättare för en roman som har blivit filmad att få 

skjuts, än vad det är för en novellsamling” (ALE 16). Peterson avslöjar att förlagets försök att 

öka försäljningen av novellsamlingar genom att använda mer ”säljande” omslag snarare lett 

till förvirring, bokhandeln har varit kritiska eftersom de blivit osäkra på bokens kvalitet (VP 

27). Båda förläggarna tar dock yttre faktorer i beaktande när de överväger att anta ett manus. 

Liksom Eldh tycker Peterson att novellsamlingar som är uppbyggda kring ett tema kan vara 

en fördel (VP 23), och Linge Nordh lyfter fram författarens betydelse i försöken att skapa 

intresse kring en bok: ”[...] det är en förskjutning från [...] fokus på boken till fokus på 

författarskapet, till författaren, så man blir någon slags, lite av en kändis.” (KLN 36) 

Varken Engdahl eller Eldh tycker själva att de arbetar annorlunda med en novellsamling 

än med annan skönlitteratur (AE 12, ALE 5). Att novellens svårsåldhet ändå påverkar sättet 

att lansera den inför återförsäljare och media framkommer dock så småningom, dels i den 

vokabulär Engdahl använder när hon presenterar en novellsamling (ALE 17), men också i 

Eldhs beskrivning av hur hon planerar utländska författarbesök: 

 
[...] om vi antar en författare för första gången, med en novellsamling, och det är en utländsk 
författare. Då tar vi inte hit han eller hon [...] första gången med boken. [...] [S]en så kanske det 
kommer en roman, och då kan man tänka sig ett författarbesök, när liksom, författarskapet är på 
gång litegrann. Skulle det sedan komma en novellsamling till, så tar man inte hit författaren när 
novellsamlingen kommer och så utan då väntar man tills [...] det kommer en roman faktiskt. (AE 
13) 

 

3.6. Varför är novellen så svårsåld?  

Hur kommer det sig att novellen är så mycket mindre attraktiv på bokmarknaden än romanen? 

”Jag tycker att det borde finnas alla möjligheter för noveller att nå ut till en bred publik, 

speciellt med tanke på hur samhället ser ut. Ja, men att vi har så lite tid, man ofta läser i korta 

bitar på tunnelbanan, bussen och så vidare” säger Linge Nordh (KLN 5). Hennes uppfattning 

delas av två av de andra intervjuade (ALE 5, AE 3), men förläggarkollegan Peterson håller 

inte med. Peterson menar tvärtom att novellen snarare kräver ännu mer koncentration än 

romanen (VP 44), och får medhåll av Nordlander: ”[...] det är ju en större ansträngning kanske 

att läsa noveller än att läsa en roman, eftersom man får starta om för varje ny novell som 

börjar.” (KN 12) Åsikterna om vad som är orsaken till att köparna sviker novellkonsten skiljer 

sig även i övrigt åt, Engdahl funderar till exempel på om läsarna känner att de inte får 
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tillräckligt för pengarna (ALE 7), medan Linge Nordh tror att problemet kan vara att det vid 

en lansering är svårare att ge en helhetsbild av en novellsamling (KLN 5). 

Novellens främsta problem förefaller dock i intervjuerna vara att dess form blivit 

synonym med en viss typ av litteratur – den svåråtkomliga. Peterson förklarar att ”det finns en 

slags [...] högtidlig nimbus kring novellsamlingarna, att detta är finlitteratur. [...] [D]et är 

litterärt, och då kanske man själv då tycker att ’det där är inte för mig’” (VP 19). När de 

intervjuade får beskriva novellens målgrupp är det den vana läsaren, akademikern, den 

språkligt och litterärt intresserade som framträder (t.ex. VP 31, KLN 26, AE 7). Novellen 

betraktas, eller antas bli betraktad, som smal, litterär, krävande, kvalitativ och tung. På Forum 

tillhör i stort sett alla utgivna novellsamlingar denna typ av litteratur – Linge Nordh 

konstaterar att hon under sin tid på Forum inte sett till ett enda novellmanus som kunnat 

beskrivas som underhållningslitteratur (KLN 24).  

 Varför förekommer novellen endast som finlitteratur? Romanen kan ju, som Nordlander 

påpekar, vara ”allt från nobelpristagarklass till det slaskigaste, slabbigaste i prosaväg” (KN 5). 

Nordlander själv tror att novellen blivit mer litterär i och med att antalet veckotidnings-

noveller minskat (KN 7), medan Linge Nordh hänför det till novellens form: ”[...] man är 

mycket mer formmedveten som novellförfattare, man jobbar nog väldigt, väldigt noga med 

varje ord och varje mening och strukturen och så vidare. Och om man då vill skriva 

underhållning så väljer man nog inte den formen helt enkelt.” Underhållningsförfattarna 

skriver inte noveller, säger Linge Nordh – och novellpubliken läser inte underhållnings-

litteratur (KLN 24, 25). Cirkelresonemanget binder kvalitén på texten till formen, trots att 

Linge Nordh själv nämner fenomenet veckotidningsnovellen, som ju varken är litterär eller 

läses av den typiska ”novellpubliken”. Peterson tror att en orsak till den finlitterära stämpeln 

novellen har kan vara ”att författare kanske också ställer krav på sig själva, att när de skriver 

noveller ska de vara på ett visst sätt.” (VP 21)  

Men vem ställer kraven från början? De båda förläggarnas svar avslöjar hur deras eget sätt 

att bedöma manusskript tvingar fram en novellkonst med höga litterära anspråk: 

 
JH 34: Kräver du mer av ett novellmanus än ett romanmanus? 
 
VP 34: Nej, nej det skulle jag säga att man inte gör. [...] Eller också gör man det omedvetet, 
därför att det måste ju ha en riktigt hög kvalitet, för att man ska ge ut det, eftersom man vet att 
försäljningen oftast är blygsam. Så måste man definitivt få en [...] medial uppmärksamhet ifrån 
goda recensioner och så. 

 

Även Linge Nordh framhåller att hon kräver mer av novellen, för att anta ett novellmanus 

måste hon vara övertygad om att det är ”otroligt bra” och definitivt kommer att få goda 
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recensioner (KLN 18). Otillfredsställande försäljningssiffror orsakar alltså en situation där 

förläggaren endast antar de allra bästa novellmanuskripten – och på så sätt bidrar till att göra 

novellen till en exklusiv genre som den ovana läsaren har svårt att ta till sig. 

Novellgenrens höga litterära kvalitet skapar en positiv grundinställning hos kritikerna (VP 

10), och gör det också möjligt att genom novellutgivning öka förlagets status i branschen 

(t.ex. KN 28, VP 16). Samtidigt bidrar den till stor skepsis hos återförsäljare och köpare. 

Engdahl har ett knep för att ta bort något av den negativa klang som hon menar att noveller 

har i bokhandeln: ”Jag brukar säga ’korta berättelser’ när jag säljer in. Jag undviker ’noveller’ 

utan [...] säger då ’en underbar samling korta berättelser’, det är lättare.” (ALE 17) Eldh 

upplever också att det finns en skillnad i litteraritet mellan ”berättelser” och ”noveller”, men 

uppfattar det som att Forum oftast använder sig av termen ”noveller” (AE 24), och betonar, 

precis som Peterson, att förlaget är tydligt med vad det är för typ av böcker det lanserar (VP 

24, AE 22). Peterson bekräftar dock att bruket av begreppet ”berättelser” istället för 

”noveller” ibland används för att undvika den höglitterära stämpeln, och för att kunna nå ut 

bredare med en bok (VP 13). Hon påpekar också att ”berättelser” eller ”betraktelser” kan 

användas för att beskriva en viss samling korta prosatexter som helt enkelt inte är så litterära, 

och tar Nick Hornbys 31 låtar (2003) som exempel (VP 12). I och med att ”noveller” förstås 

som en viss typ av avancerad, finlitterär kortprosa, begränsas alltså de texter som tillåts 

inneha beteckningen.  

 

3.7. Novellens framtid 

I synen på novellens framtid är de intervjuade slående överens. Samtliga betraktar novellens 

situation på dagens bokmarknad som relativt konstant – Eldh tycker att noveller varit 

svårsålda så länge hon kan minnas (AE 4), Nordlander säger detsamma om förlagens press på 

författarna att skriva romaner (KN 19), och Peterson tycker sig inte ha sett någon förändring i 

antalet utgivna noveller under de tjugoåtta år som hon arbetat på Forum (VP 9). 

Annonseringarna om att novellens storhetstid är på väg menar Peterson är något som kommer 

och går, och någon ”novellboom” har hon själv aldrig märkt av (VP 8, VP 45). Nordlander 

och Linge Nordh är också tveksamma till att tala om en nittiotalets ”novellboom”, och antyder 

uppfattningen om ett massmedialt skapat fenomen (KLN 41, KN 20). I framtiden tror 

majoriteten av de intervjuade att utgivningen kommer att fortsätta att se ut ungefär som den 

gör idag (t.ex. VP 41, KLN 39). Någon novellens död tror ingen på, även om Linge Nordh 

befarar att det inom branschen kommer att bli ”allt mer bestsellerism och allt mer fokus på 

hela tiden att man ska vara säljande” (KLN 39). Att allt färre noveller publiceras i dagspress 
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och litterära tidskrifter ser Nordlander, Linge Nordh och Peterson alla som negativt, eftersom 

denna typ av publicering tidigare varit ett sätt för unga skribenter att utvecklas och etablera 

sig (KLN 43, VP 43, KN 20). Nordlander spår att allt mer novellutgivning i framtiden istället 

kommer att ske på nätet (KN 20), och även Peterson poängterar vikten av Internet och att 

förlaget har börjat använda sig av forum som bloggar för att söka nya talanger (VP 37). 

Ingen av de tillfrågade tycker att det från förlagets sida finns något egenvärde i att försöka 

öka antalet novellsamlingar på marknaden. Däremot delar de flesta Petersons åsikt att ”det 

finns många bra böcker som inte når ut till tillräckligt många läsare, på det sättet skulle man 

väl kanske vilja att det fanns en större öppenhet för att läsa noveller” (VP 46). Var ansvaret 

för novellens status ligger finns olika åsikter om. Nordlander tror att bokförlagen, så länge de 

går bra ekonomiskt, kommer att fortsätta att ge ut smalare litteratur som novellsamlingar. Han 

menar att utpekandet av bokförlagen som skurken i dramat är konstigt, och vill istället lägga 

fokus på media: ”Egentligen är det kritikernas uppgift att lyfta fram novellerna. De skulle 

kunna känna ett ansvar för att ge novellkonsten mer uppmärksamhet.” (KN 25) Förläggarna 

Peterson (VP 48) och Linge Nordh menar dock båda att mycket av ansvaret för att skapa 

intresse kring novellsamlingen ändå ligger hos bokförlagen: 

 
[...] allting är ju samverkande faktorer, det är det ju verkligen. [...] [N]är vi ger ut noveller och vi 
märker att det inte finns någon efterfrågan så är det klart att vi skyller mycket på köparna. För att 
vi ger ju ut noveller, och vi har väldigt svårt att nå ut. Och då kan man ju tänka ”jamen, är det vi 
som lanserar dem fel?”, det är klart att man måste ställa sig själv de frågorna. [...] Jag vet inte, vi 
är väl alla skyldiga till det i så fall. (KLN 48) 

 
Exakt hur man skulle kunna påverka novellens värde och popularitet i positiv riktning har de 

intervjuade inte svaret på. Novellens problematiska svårsåldhet tycks göra förlagets 

medarbetare omotiverade att spekulera, och det enda som enligt de intervjuade själva skulle 

ha någon påverkan på förlagets utgivning av noveller vore om köparnas beteende ändrades: 

”[...] om man märkte att det fanns ett större intresse för det så är det klart att jag skulle [...] 

bedöma manusen annorlunda.” (KLN 49) Att någon i branschen skulle ta initiativ till några 

räddningsaktioner för novellen ser de intervjuade som tveksamt. Linge Nordh menar att ”i så 

fall skulle det behövas något slags samlat grepp från hela branschen”, och tänker sig en 

manifestation för novellen, exempelvis att man satte fokus på genren under en viss säsong 

(KLN 6). Nordlander föreslår ett August-pris till årets bästa novellsamling, vilket får gensvar 

hos de övriga intervjuade (KN 26). Engdahl tror att det handlar om att få bokhandlarna att 

våga satsa på novellen, att ”försöka, att göra någonting roligt, något häftigt, fylla ett skylt-

fönster med novellsamlingar eller, visa upp det” (ALE 23). Om man inte satsar så säljer man 
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ingenting, menar Engdahl (ALE 24), ett råd som kanske även Forum och dess konkurrenter 

bland förlagen skulle kunna ta till sig? 

 

3.8. Sammanfattning 

Bland de anställda på Forum finns en positiv grundinställning till novellistiken. Denna 

kompliceras dock av att novellen är svår att sälja, och följden av förlagets vinstkrav blir att 

novellkonsten på olika sätt särbehandlas. Bland annat ställs högre krav på genren när det 

gäller litterär kvalitet, och färre resurser läggs på dess marknadsföring. De anställda på Forum 

kopplar samtliga ihop novellen med hög kvalitet och svåråtkomlighet, och förlagets utgivna 

novellsamlingar hör alla till denna typ av ”finlitteratur”. På grund av sin svårsåldhet hamnar 

novellen ständigt i underläge i jämförelse med romanen. Det är till exempel vanligt på 

förlaget att novellsamlingar antas för att man senare vill få tillgång till en författares roman-

manus, och en novellförfattare har sämre chanser än en romanförfattare att bli inbjuden på 

författarbesök. Forum är ett kommersiellt förlag, men det är viktigt för de anställda att 

förlaget behåller en bred litterär profil. Utgivning av svårsålda novellsamlingar motiveras med 

utsikten om långsiktiga vinster, genom ökad litterär status eller i framtiden lönande 

författarskap. Återförsäljarnas och läsarnas motvillighet till novellistiken betraktas som den 

huvudsakliga orsaken till förlagets sparsmakade novellutgivning. Media ses i allmänhet som 

något mer positiva till genren. Novellgenrens högkvalitativa rykte anses på förlaget orsaka 

både köparnas svek, och litteraturkritikernas intresse för den. Novellutgivningen och genrens 

ställning är i de intervjuades ögon relativt konstant, och antas fortsätta vara det i framtiden. 

Att instifta ett prestigefyllt pris till årets novell antas vara en möjlighet att öka genrens 

popularitet, men ett ändrat köpmönster är det enda som på allvar skulle kunna påverka 

förlagets novellutgivning.  

 

4. Analys av intervjuresultatet 
 

4.1. Intervjusvarens validitet 

Även om individuella åsikter och tolkningar färgar de intervjuades svar, finns en övergripande 

koherens mellan dem. Att förlagets relation till novellkonsten är problematisk är centralt i 

samtliga samtalsintervjuer, vilket talar för att denna syn är representativ för den allmänna 

inställningen på Forum. Vid analysen av de anställdas attityder är det naturligtvis viktigt att 

skilja mellan den inställning de intervjuade velat förmedla, och den inställning de omedvetet 

givit uttryck för, till exempel genom ordval eller de ämnen de spontant fokuserat på. 
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Majoriteten av de intervjuade var till exempel initialt mycket måna om att framhäva Forums 

positiva grundinställning till novellen, att man från förlagets sida försökte och ville satsa på 

novellen, samtidigt som det senare i intervjuerna framkom att man i verkligheten agerade 

betydligt mer återhållsamt. Men samtidigt som viljan hos de intervjuade att dementera den 

stereotypa bilden av den vinsthungriga kommersiella förlagsbranschen uppenbarligen fanns 

där, gav de intervjuade i allmänhet ett så öppet och ärligt intryck i sina svar att det inte går att 

hävda någon större diskrepans mellan intention och faktum. De intervjuade väjde inte för 

ämnen som ledde till en mindre fördelaktig bild av förlaget, utan tog istället självmant vid 

flera tillfällen upp sådana aspekter. 

 

4.2. Bara Forum – eller hela förlagsbranschen? 

Intervjuerna med Forums anställda bekräftar den bild av förlagsbranschen som bland annat 

förmedlas av tidskriften 00-tal. Förlaget är restriktivt i sin novellutgivning, föredrar helst 

romaner och ger uttryck för en förväntan på författarna att ”utvecklas” (KLN 3) till att närma 

sig romankonsten. 00-tals beskrivning av bokförlagen saknar dock nyanser och förklaringar. I 

samtalsintervjuerna framkommer en fördjupad bild av en kommersiell förlagsbransch där de 

anställda ofta tvingas ta beslut som strider mot deras personliga smak, där novellens svår-

såldhet leder till bedömningar som gör genren ännu mer svårsåld, och där ingen tycks veta 

vem som bär ansvar för situationen. Det finns ett avstånd mellan de utomståendes syn på 

förlagets handlande och de anställdas sätt att resonera, vilket till exempel märks på de 

intervjuades okomplicerade medgivande att antagandet av ett novellmanus ofta är ett sätt att 

senare få rättigheterna till författarens romaner. Visst tyder uttalandet på både distans och 

självkritik, men det visar också att beteendet inte ses som lika problematiskt av förlaget som 

det exempelvis antyds göra av 00-tals Beata Arnborg.25 För Forum kan detta sätt att resonera 

snarare vara positivt, en möjlighet att trots höga vinstkrav kunna ge ut den svårsålda novellen. 

På samma sätt kan försäljningsgrepp som att betona tematiken i en novellsamling lika gärna 

som att beskrivas som ett fult knep, för att lura kunderna att tro att novellsamlingen är en 

roman, istället ses som nödvändig och ”smart marknadsföring” (KLN 20). Förlagets bild av 

novellen som svårsåld är inget påhitt, utan en följd av en egen erfarenhet som går att avläsa 

direkt från novellsamlingarnas försäljningssiffror. Det är utifrån detta faktum som de anställda 

agerar.  

I den  brittiska undersökningen ”The Short Story in the UK”, som bland annat innefattar 

samtalsintervjuer med femton anställda på en rad olika bokförlag, framkommer de 

                                                
25 Arnborg, s. 42. 
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bakomliggande faktorerna till bokförlagens restriktiva novellutgivning bättre än i medias 

stereotypa bilder, och även här överensstämmer resultatet väl med Forums inställning. De 

brittiska förlagsmedarbetarna beskrev även de novellen som svår att ge ut,26 och bokhandeln 

som negativ till att köpa in novellsamlingar.27 Vid antagning av novellsamlingar beskrevs 

kvalitetsanspråken precis som på Forum som höga,28 och beteendet att anta en novellsamling 

för att på så sätt säkra rätten till författarens kommande roman hade alla de större brittiska 

bokförlagen erfarenhet av.29 De intervjuade var överens om att tematiska novellsamlingar och 

novellantologier generellt sett var lättare att sälja,30 även om tematik inte nödvändigtvis var 

ett krav för att få en novellsamling antagen. Råd till författarna att hellre skriva romaner än 

noveller, eller mer tematiska novellsamlingar, förekom dock,31 ett direkt beteende som inte 

gick att återfinna på Forum, men vars värderingar återspeglas i det svenska förlagets 

förväntningar på författarna. Yttre faktorer som författarens rykte och omslagets utformning 

sades även av de brittiska förlagsmedarbetarna ha stor betydelse för en novellsamlings 

möjligheter.32 

Den inställning de anställda på Forum ger uttryck för motsvarar den förmedlad av med-

arbetare på de större förlagen i den brittiska undersökningen. De större förlagens försäljnings-

siffror för noveller var precis som på Forum sämre än för romaner, uppskattningsvis en 

tredjedel eller fjärdedel av romanförsäljningen. För de mindre brittiska förlagen kunde novell-

samlingar däremot höra till företagets bästsäljande titlar. Förskottet för en novellsamling var 

på de större förlagen mycket sämre än för en roman av samma författare, medan de på de 

mindre förlagen tenderade att ligga på ungefär samma nivå.33 Mycket lite energi lades enligt 

de intervjuade i ”The Short Story in the UK” på att marknadsföra noveller, istället arbetade 

man med att skapa publicitet på andra sätt, vilket återspeglar Forums bild av marknads-

avdelningens svårigheter (t.ex. KLN 11). Tidskrifter och novellantologier hölls fram som 

viktiga forum för att sprida och stödja novellkonsten, och majoriteten av de intervjuade var 

överens om att instiftandet av ett prestigefyllt litterärt pris vore det bästa sättet att förbättra 

novellgenrens ställning, vilket även sågs som en möjlighet av flera av Forummedarbetarna.34  

                                                
26 ”The Short Story in the UK”, Story, 
http://www.theshortstory.org.uk/aboutus/The_Short_Story_in_the_UK_Report.pdf , s. 17. 
27 Ibid., s. 20. 
28 Ibid., s. 16. 
29 Ibid., s. 17. 
30 Ibid., s. 20. 
31 Ibid., s. 17. 
32 Ibid., s. 20. 
33 Ibid., s. 17. 
34 Ibid., s. 18 samt s. 21. 
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I några fall ger Forums medarbetare en ännu mer pessimistisk syn på novellutgivning än 

de brittiska förlagsmedarbetarna, till exempel märks romanens önskvärdhet framför novell-

samlingen tydligare på Forum. En orsak kan vara skillnader mellan den svenska och den 

brittiska förlagsvärlden. I Storbritannien förmedlas till exempel majoriteten av alla manuskript 

till förlagen via litterära agenter, som sållar bort mycket av det som anses svårsålt.35 Systemet 

med agenter är, åtminstone ännu, inte utbrett i Sverige, och förläggarna på Forum möts 

därmed av och får ta ställning till fler novellmanuskript än sina brittiska kolleger. En annan 

viktig skillnad mellan de båda länderna har att göra med den problematiska genredefinitionen. 

En anglosaxisk ”short story” är inte för alla automatiskt detsamma som en svensk ”novell”,36 

vilket kan påverka förlagsmedarbetarnas inställning till genren. I ”The Short Story in the UK” 

nämner de intervjuade till exempel både ”literary” novellsamlingar och sådana som är mer 

inriktade på ”mass market”37 medan ”novell” på Forum alltid är detsamma som finlitteratur.  

Förutom samtalsintervjuer innehöll ”The Short Story in the UK” bland annat även en 

konsumentundersökning, ett intressant komplement till de intervjuade förlagsmedarbetarnas 

upplevelser. Resultatet av denna visar att det är mer en tillfällighet än ett medvetet val att 

läsarna inte köper noveller. En av fem tillfrågade föredrog helt enkelt längre texter. En av sex 

menade att noveller var svårare att läsa än de böcker de vanligtvis läste, vilket ökade till en av 

fyra när man ställde en mer ledande fråga.38 En relativt hög siffra, men ändå en antydan om 

att novellen kanske inte tvunget ses som svåråtkomlig av läsarna. Ungefär hälften av de som 

inte läste novellböcker läste ändå oregelbundet noveller i tidningar och tidskrifter, och de som 

köpte novellsamlingar gjorde det av samma anledning som de köpte annan skönlitteratur, för 

att de råkade se boken i affären eller för att den var billig.39 En majoritet av de läsare som 

läste sällan till ganska ofta ville läsa mer, och 55% av dessa uppgav tidsbrist som det främsta 

skälet till att de inte gjorde det. Endast 15% trodde dock att läsning av noveller skulle kunna 

vara en lösning på problemet,40 vilket motsäger den på Forum förekommande synen på 

novellen som den perfekta formen i stressamhället. 

Man bör inte dra alltför stora slutsatser utifrån likheterna mellan den stereotypiska bilden 

av bokförlagsbranschen i 00-tal, resultatet från ”The Short Story in the UK” och den 

inställning till novellkonsten som råder på Forum. För att verkligen ta reda på om 

inställningen på Forum är representativ för hela den svenska förlagsbranschen behövs en 

                                                
35 Ibid., s. 16. 
36 Lund, s. 65. 
37 ”The Short Story in the UK”, s. 20. 
38 Ibid., s. iv f. 
39 Ibid. 
40 Ibid., s. v. 



   21 

svensk motsvarighet till den brittiska undersökningen. Däremot är det rimligt att anta att 

likheterna mellan resultaten inte är fullständigt slumpartade, utan att där finns en generell 

tendens. Själva intygade de intervjuade på Forum vid ett flertal tillfällen att de betraktade sina 

uttalanden som långt ifrån unika för företaget (t.ex. VP 1, KLN 4, ALE 8). 

 

4.3. Hur blev det såhär? 

 

4.3.1. Från storsäljare till svår och exklusiv 

De svenska förlagens inställning till novellen har inte alltid varit restriktiv. I Sverige fick 

novellgenren sitt första stora genombrott under romantiken, och hade under 1800-talet, 

speciellt mot slutet av århundradet, en verklig storhetstid. Noveller publicerades i stora 

upplagor i en mängd olika forum, i bokförlagens novellserier, i litterära tidskrifter, jul-

publikationer och folkkalendrar.41 Novellen var åtråvärd för förlagen, lätt att anpassa, sälja 

och placera, och innebar för författarna ett smart ekonomiskt drag då de kunde publicera och 

få betalt för samma text flera gånger.42 Bakgrunden till novellgenrens gynnsamma situation 

var de goda publiceringsförhållanden som rådde för kortprosan, och som enligt Bo Bennich-

Björkman i ”Förutsättningar för kort fiktionsprosa på den litterära marknaden 1850-1914” 

orsakades av två statliga åtgärder som infördes under 1800-talet. Den första var stämpel-

skatten och den medföljande portofriheten, som innebar att postverket gratis distribuerade 

tidningar och tidskrifter för vilka särskild skatt hade betalats.43 Då dessa var utmärkta forum 

för novellpublicering innebar stämplingssystemet inte bara ett uppsving för tidsskrifts-

branschen, utan även för novellgenren. Författare och förläggare lärde sig snabbt att utnyttja 

de nya spridningsvägarna. Den andra statliga åtgärden, en begränsning av tidningarnas och 

tidskrifternas rätt att fritt utnyttja varandras material, gjorde dessutom novellförfattande till en 

ekonomiskt gynnsam sysselsättning,44 och under 1800-talets sista decennier var novellistiken 

en populär prestigegenre, som utövades av de allra främsta författarna.45 På 1940-talet hade 

genren åter ett uppsving, med en rad hyllade författare som alla hade novellen som sin främsta 

form, men sedan 1950-talet har uppmärksamheten kring novellen dalat, ”framför allt har den 

levat i skuggan av romanen”, menar Ståhle Sjönell.46  

                                                
41 Ståhle Sjönell, 2003, s. 2. 
42 Barbro Ståhle Sjönell, Att ge ut noveller. Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 2 maj 2001 
(Stockholm 2001), s. 17 samt s. 3 f. 
43 Bo Bennich-Björkman, ”Förutsättningar för kort fiktionsprosa på den litterära marknaden i Sverige 1850–
1914”, i Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman (Lund 1998), s. 202. 
44 Ibid., s. 206 f. 
45 Ståhle Sjönell, 2003, s. 2. 
46 Ibid., s. 3. 
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Varför blev den folkliga och åtråvärda novellen plötsligt finlitterär och svårsåld? Från 

genrens svenska historia går vikten av goda publiceringsförhållanden att avläsa, och att allt 

färre tidningar och tidskrifter idag publicerar noveller är säkerligen en av anledningarna. 

Redan 1978 konstaterade Edström och Henricsson att ett snålare klimat rådde i tidskrifts-

världen, och att ”en rad möjligheter att publicera noveller, som en äldre generation av 

författare hade, nu i det närmaste försvunnit”.47 Augustsson skriver i sitt upprop för novellen 

från 1993 att de tidskrifter och tidningar där noveller ändå publiceras är för smala, och 

efterlyser framförallt en bredare exponering, med noveller publicerade i stora dagstidningar 

och prestigefyllda tidskrifter. I tidskriften ser Augustsson novellens perfekta forum: ”här 

borde den kunna vinna läsare genom sina unika kvaliteter att bjuda på fantasi bland alla fakta, 

här borde konstnärlig originalitet snabbt kunna demonstreras utan omvägen över andras 

presentationer och recensioner.”48 Idag, nästan femton år efter Augustssons artikel, och 

dubbelt så länge sedan Edström och Henricsson gav ut Noveller Nu, är noveller ännu mer 

sällsynta till och med i smalare litterära tidskrifter, vilket flera av de intervjuade på Forum 

beklagade: ”det är en väldigt bra plantskola”, menar Peterson. (VP 43)  

Att publiceringsförhållanden kan ha en direkt påverkan för en viss typ av litteraturs 

blomstring märks inte bara på novellens historia, utan även vid en jämförelse mellan olika 

länders novellproduktion. USA framhålls ofta som ett föregångsland när det gäller novell-

utgivning, i ”The Short Story in the UK” rapporteras till exempel att de intervjuade i stor 

utsträckning jämförde det brittiska utgivningsklimatet med det nordamerikanska, som de 

menade hade ett generösare utbud av forum för novellpublicering.49 Vid intervjuerna med 

medarbetarna på Forum bekräftade både Peterson och Linge Nordh bilden av de amerikanska 

förlagen som framgångsrika i sin novellutgivning (VP 3, KLN 5), samtidigt som Nordlander 

framhöll att ”[v]äldigt mycket av det bästa som översätts är nordamerikanskt” (KN 29). Att 

hävda en koppling mellan goda publiceringsförhållanden och kvalitativa och framgångsrika 

novellsamlingar torde inte vara allt för vågat: ”[D]en amerikanske novelle har altid haft for-

holdsvis gode afsætningsmuligheder i tidsskrifter, magasiner og aviser, hvilket har været med 

til at animere den korte prosafortælling”, skriver Lund i Novellen.50  

En annan förändring som kan ha orsakat novellgenrens förvandling är modernismens intåg 

under 1900-talets första del – novellistikens uppsving på 1940-talet hänger ihop med de 

modernistiska författarnas upptäckt av novellens experimentvänliga form. Att förläggarnas 

                                                
47 Edström och Henricsson, s. 8. 
48 Augustsson. 
49”The Short Story in the UK”, s. vii. 
50 Lund, s. 64. 
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egna höga krav på genren, en konsekvens av dess låga försäljningssiffror, förstärker novellens 

finlitterära identitet framgår av intervjuundersökningen. Men vid någon punkt har en spricka 

uppstått i novellgenren, och kanske är det just till fyrtiotalets modernistiska novellistik som 

novellgenrens stämpel som svår och litterär bör spåras – från och med 1950-talet är dess 

ställning ju förändrad. Underhållningsnoveller, det vill säga noveller utan högre litterära 

ambitioner, existerar än idag, och noveller ges fortfarande ut i veckotidningsform. Men denna 

typ av ”Allers-noveller” (KLN 24) har lite att göra med den sorts kortprosa som de 

intervjuade på Forum menar med ”noveller”, och den kommer heller inte ut i bokform.  

 

4.3.2. Bokbranschens utveckling mot ökad kommersialism 

Samtidigt som novellen har blivit allt mer exklusiv, har bokbranschen, precis som Linge 

Nordh konstaterar (KLN 39), blivit allt mer kommersiell. ”[B]okkulturens mönster och villkor 

[har] förändrats mer radikalt sedan 1970-talet än under de föregående 150 åren sedan bokens 

och pressens industriella revolution omkring 1830”, hävdar Hans Hertel i ”Boken i medie-

symbiosens tid”.51 För den svenska bokbranschen innebar 1970, året då bokpriserna släpptes 

fria, starten på omvälvande förändringar. Sedan 1843 hade branschen styrts av ett 

kommissionssystem, initierat av de svenska förläggarna med målet att skydda deras egna 

intressen. Att ge sig in i bokhandelsyrket var, åtminstone i teorin, endast möjligt för den som 

först blivit utsedd till kommissionär av medlemmarna i den organisation som idag heter 

Svenska Förläggareföreningen. För de utvalda kommissionärerna innebar systemet å andra 

sidan en viss trygghet. Det byggde i grunden på idén om fasta priser, en bok hade samma pris 

hos alla återförsäljare som var en del av kommissionssystemet, och alla kommissionärer 

utrustades med ett brett utbud av titlar.52 När systemet på grund av påtryckningar och 

inkonsekvens slutligen avskaffades, förändrade det bokhandelns förutsättningar i grunden, 

och innebar, som Johan Svedjedal förklarar i sin historieskrivning över kommissionssystemet, 

”ett bokens samhälle där återförsäljarna kunde beställa hem de mest attraktiva titlarna och 

sedan marknadsföra dem till extrapris, just på det sätt som hela systemet hade konstruerats för 

att förhindra”.53  

De värsta farhågorna om hur de fria priserna skulle påverka den smalare litteraturen har 

enligt P. Jonas Sjögren i Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningens 

                                                
51 Hans Hertel, ”Boken i mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars 
Furuland och Johan Svedjedal (Lund 1997), s. 211. 
52 Johan Svedjedal, ”Kommissionssystemets epok – svensk bokbransch 1843-1970 ”, Bokbranschen i Sverige. 
Utvecklingen mellan 1973 och 2003. Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska 
Förläggareföreningen (2003), s. 8 f. 
53 Ibid., s. 12. 
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rapport från 2003 inte besannats.54 En bromskraft är de statliga regleringar och skyddsåtgärder 

som fortfarande påverkar marknaden,55 men i diskussionen om de statliga åtgärderna är det 

dock viktigt att skilja på syfte och faktisk konsekvens: ”Det statliga litteraturstödet är en 

garanti för att vi har en bibehållen bred utgivning av allmänlitteratur, men bara så att den 

kommer ut av trycket, inte så att den verkligen når konsumenterna”, påpekar Stefan Mählqvist 

i ”Bokmarknadens nya moguler”.56 Mählqvist hävdar istället att marknaden präglas av en 

stegrande bestsellerism, och ser liksom Hertel den globala trenden av företagsfusioner och 

bortrationaliseringar som det stora hotet mot ett brett litterärt utbud, 57 och följaktligen mot en 

smal genre som dagens novell.  

Förändringarna på bokmarknaden skapar behov av nya sätt att beskriva litteraturens 

kretslopp. En klassisk modell som Escarpits teori om de båda litterära kretsloppen var ”redan 

på 1970-talet [...] i praktiken oanvändbar i skandinaviska sammanhang” enligt Hertel.58 

Istället för Escarpits uppdelning av litteraturen i ”det bildade” och ”det populära” krets-

loppet59 skapar litteratursociologerna nu nya modeller, med utgångspunkt i dagens medie-

situation. Lars Furuland lanserar bokklubbarnas breda blandning av titlar och nya vägar att nå 

läsarna som ”det tredje kretsloppet”,60 och menar att förlags- och bokklubbsbranschens ökade 

fokus på trender, massmedia och stjärnstatus har flyttat ansvaret för bokval och bokköp allt 

närmare den litterära institutionens centrum.61 Sjögren går ännu längre och ser följden av den 

svenska utvecklingen med fria bokpriser som att makten fråntagits även förläggarledet. De 

som idag styr, enligt Sjögren, är återförsäljarledet med bokhandel och bokklubbar,62 vilket 

överensstämmer med de åsikter de intervjuade på Forum ger uttryck för. Centrala inköp och 

intensiv marknadsföring av ett begränsat, bästsäljande sortiment har blivit standard både för 

bokklubbar, lågprishandelns varuhus och de större bokhandelskedjorna,63 något som inte 

skulle ha varit möjligt i Sverige före 1970. Maktförskjutningen i den litterära processen är en 

del av kommersialiseringen av branschen, och en förklaring till de svårigheter de anställda på 

Forum förknippar med novellutgivning. Förlagen är idag utlämnade åt återförsäljarnas urval, 

                                                
54 P. Jonas Sjögren, ”Från branschavtal till fri marknad”, Bokbranschen i Sverige. Utvecklingen mellan 1973 och 
2003. Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen (2003), s. 14. 
55 Svedjedal, s. 12. 
56 Stefan Mählqvist, ”Bokmarknadens nya moguler”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. 
Lars Furuland och Johan Svedjedal (Lund 1997), s. 489. 
57 Ibid., s. 475 samt Hertel, s. 202 ff. 
58 Hertel, s. 207. 
59 För definition se: Escarpit, s. 86-110. 
60 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars 
Furuland och Johan Svedjedal (Lund 1997), s. 44 f. 
61 Ibid., 46. 
62 Sjögren, s. 14. 
63 Mählqvist, s. 474. 
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och för den som försöker lansera litterära novellsamlingar är det ofta en hopplös situation. 

Konsekvensen, menar Hertel, blir att bokförlagen satsar på säkra kort.64 Till dessa hör idag 

inte novellsamlingen.  

 

4.3.3. Det litterära fältets struktur som förklaring till Forums relation till novellen 

Genom att applicera sociologen Pierre Bourdieus teorier om de kulturella fälten65 på Forum 

och novellen, är det möjligt att nå ytterligare förståelse för förlagets stundtals problematiska 

förhållande till novellgenren. Dagens litterära fält beskrivs av Bourdieu i Konstens regler. Det 

litterära fältets uppkomst och struktur som en naturlig följd av historiska förändringar, och 

fältets egenskaper är i sin tur tvungna konsekvenser av dess autonomi, speciella struktur och 

regler. En av dessa egenskaper är den dubbla förståelse av begreppet ”kapital”, ekonomiskt 

och symboliskt, som råder inom fältet: ”Producenternas strategier fördelas mellan två 

ytterligheter [...]: den fullkomliga och cyniska underkastelsen under efterfrågan och den 

absoluta självständigheten gentemot marknaden och dess krav.”66 Producenterna på den 

litterära marknaden, det vill säga bokförlagen, uppdelas i två grupper. De som ser litteraturen 

som vilken vara som helst, och som genom korta produktionscykler söker snabba ekonomiska 

vinster, och de som istället styrs av oegennyttiga syften och visionen om ett kulturbärande 

ansvar, som genom sin utgivning fokuserar på framtiden och söker långsamma kulturella 

investeringar. I praktiken finns inget förlag som helt och fullt tillhör en av de båda polerna – 

någon form av kvalitativ bedömning föregår även de mest krasst ekonomiska beslut, och ett 

smalt bokförlag måste också finansieras, ofta genom att tidigare exklusiva titlar växer till stor-

säljande klassiker. Men den tudelade logiken präglar ändå den litterära marknaden.67  

Av Forums försäljningssiffror och medarbetarnas upplevelser framgår att förlaget har 

svårt att lyckas med sina satsningar på novellgenren, trots en klar ambition att ge ut även 

smalare litteratur. Den bredd i utgivningen som Forum värnar om kan dock i själva verket 

vara själva roten till problemet. Vid en första anblick ger de intervjuades svar skenet av att 

förlagets novellutgivning, till skillnad från mycket av dess övriga utgivning, bygger på en 

oegennyttig motivation, där den enda vinst man beräknar att få är symbolisk, att vinna i status. 

Men i fallet Forum handlar utgivningen av noveller inte om några långsiktiga investeringar på 

så sätt att man förnekar det ekonomiska intresset och ”uppfattar [...] omedelbar framgång som 

                                                
64 Hertel., s. 221 
65 För en sammanfattning se t.ex. Donald Broadys inledning i: Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära 
fältets uppkomst och struktur (Stockholm/Stehag 2000), s. 9-28. 
66 Bourdieu, s. 215. 
67 Ibid., s. 215 ff. 
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något suspekt”,68 och utgivningsbesluten kan heller inte beskrivas som riskfyllda69 utan är 

noga övervägda och baserade på beräkningen om en i slutändan förväntad ekonomisk vinst. 

Forums profil överensstämmer istället väl med de kriterier Bourdieu menar karakteriserar de 

kommersiella förlagen. Det är ett av de större bokförlagen på den svenska förlagsmarknaden, 

det ger ut över hundra titlar om året, arbetar mycket med marknadsföring och har ”tuffa vinst-

krav” (KLN 14) som tvingar de anställda att satsa på säkra titlar – till exempel fler utländska, 

redan beprövade, novellmanus än svenska debutanter. Istället för att finansieras av litterära 

”fonder”70 lever förlaget på sina bestsellers.71 Bourdieu hävdar att de stora förlagens höga om-

kostnader och krav på hög omsättning ofta ”på ett mycket direkt sätt bestämmer förlagens 

kulturpolitik, framför allt urvalet av manuskript”,72 något som återspeglas i intervjun med 

Linge Nordh, som skulle bedöma manuskripten annorlunda om köparna efterfrågade en viss 

typ av litteratur (KLN 49). En hypotetisk ökad utgivning av noveller vore alltså på Forum i 

grunden ett rent kommersiellt beslut.  

En av egenskaperna hos det litterära fältet är enligt Bourdieu att det är uppbyggt i 

homologier, där producenter, kritiker och publik kan delas upp i olika grupper. Strukturen 

garanterar succé och förståelse för den producent som funnit sin plats i strukturen och 

levererar sin tilldelade publik det den förväntar sig. Men samtidigt gör den alla norm-

brytanden, till exempel ett kommersiellt profilerat förlags försök att lansera avant-garde-

litteratur, till oundvikliga misslyckanden.73 Den finlitterära stämpel som den svenska novell-

samlingen har idag gör att den lyder de regler som gäller för den smala och exklusiva 

litteraturen – den har den positiva egenskapen att kunna ge ett bokförlag långsiktig vinst och 

litterär status, men den kan aldrig på ett kommersiellt inriktad bokförlag bli en bästsäljare.  

Vilken typ av logik som ska styra ett bokförlag är ingenting de anställda själva kan välja. 

Förlagets profil och ekonomiska krav sätter reglerna, agerandet blir därefter. En bok blir 

självklart heller inte sämre eller bättre beroende av vilka grunder den givits ut på. Men med 

Forums tydliga profil som kommersiellt bokförlag, styrt av det ekonomiska kapitalets logik, 

får förlaget enligt Bourdieus teorier svårt att lyckas med lanseringar av smalare litteratur som 

novellsamlingar. Med detta perspektiv går det att nå en förståelse för förlagets beteende och 

resultatet av dess satsningar - det bryter helt enkelt mot fältets regler. Att ett litet, idealistiskt 

styrt förlag tycks ha lättare att göra succéer av novellsamlingar (KLN 13, VP 49) beror 

                                                
68 Ibid., s. 225. 
69 Ibid., s. 219. 
70 Ibid., s. 221 
71 Ibid., s. 220. 
72 Ibid., s. 222 f. 
73 Ibid., s. 243-251, särskilt s. 249. 
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mycket på förväntningar – det tillhör helt enkelt en annan homologiskt uppbyggd grupp än det 

breda och kommersiella förlaget Forum. 

 

5. Slutdiskussion 

 
Novellen har inte alltid varit svårsåld, och den har heller inte alltid varit synonym med fin-

litteratur. Men som studien visar har en kombination av ändrade publiceringsförhållanden, 

maktförskjutning och ökad kommersialism i bokbranschen, samt en smal och experimentell 

stämpel som hängt sig kvar, målat in novellformen i ett hörn och skapat den kluvna 

inställning till genren som bland annat går att finna på Bokförlaget Forum. Novellen måste 

dock inte vara smal, den har potential att även vara vara ”det slaskigaste, slabbigaste” (KN 5) 

i sin genre, och attraktiv både för vinsthungriga återförsäljare och textslukande nöjesläsare. 

Att målgruppen för en annan sorts novellkonst finns märks till exempel på Forums 

framgångar med Nick Hornbys kortprosa i 31 låtar (2003) (nära 5000 sålda exemplar), på 

veckotidningarnas lättsmälta noveller, liksom på den breda och blomstrande 

novellutgivningen i USA. Den smala, svåra novellistiken skulle visserligen inte sälja bättre 

även om det gavs ut populärlitterära och storsäljande novellsamlingar – det är bara att jämföra 

topplistans deckare och underhållningsromaner med den experimentella och svåra 

romankonsten för att det ska stå klart. Men även om en viss typ av litteratur alltid kommer att 

vara svårsåld finns det en poäng i ett brett litterärt utbud, i att inte låsa fast vad som egentligen 

inte behöver vara mer än ett textformat vid en speciell typ av litterärt uttryck.  

Hur en förändring ska kunna ske är dock en komplex fråga. Forummedarbetarnas bild av 

novellgenrens ställning som relativt statisk upprepas på flera andra håll. De problem som 

Edström och Henricsson på sjuttiotalet, och Augustsson i början av nittiotalet, tar upp är de 

samma som diskuteras idag. Att liksom Ståhle Sjönell74 och tidskriften 00-tal tala om en 

1990-talets ”novellboom” framstår dessutom i ljuset av de intervjuades reflektioner och 

utgivningssiffrorna från Libris och Nationalbibliografin som tveksamt. Nittiotalets svenska 

mediehype över novellen har istället stora likheter med det sena åttiotalets ”The short story 

revival” i USA, som Lund beskriver i Novellen: ”hvis der var en renæssance, var den i hvert 

fald kort. Kritikere kalder nu ”The short story revival” for en pseudo-begivenhed, der ikke 

havde noget som helst at gøre med en litteraturhistorisk bevægelse eller en faktisk kvalitets-

forøgelse i det litterære materiale.”75 Den senaste svenska ”novellboomen” värd namnet bör 

                                                
74 Ståhle Sjönell, 2003, s. 3. 
75 Lund, s. 63 f. 
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istället identifieras som 1940-talet, och sedan dess har genren haft en längre, oförändrad ned-

gång i popularitet. 

För ett rikt kulturliv och för den smala litteraturens överlevnad, dit majoriteten av dagens 

svenska novellistik hör, är blandekonomin, som Hertel betonar, av största vikt,76 och nya 

forum som internet och ”Print on demand” ökar också möjligheterna att hålla liv i det 

exklusiva.77 Några av de åtgärder som föreslås i ”The Short Story in the UK”, instiftande av 

prestigefyllda litterära pris och antologier, statligt stöd till tidskrifter som publicerar noveller, 

samt nya sätt att marknadsföra och presentera genren,78 är konkreta och bra sätt att gradvis nå 

målet. Men för novellformens skull krävs framför allt, precis som Linge Nordh säger, en 

samling kring novellen (KLN 6), ett samspel mellan författare, förläggare, kritiker och 

handel.79 Det behövs ett gemensamt nytänkande i branschen, en förändring av novellens 

publiceringsförhållanden, och en vilja till breddning av genrens profil. För att branschens 

aktörer – återförsäljarna, som i det nya litterära kretsloppet har makten, och de kommersiella 

bokförlagen, som hindras i sin utgivning av dagens typ av noveller av det litterära fältets 

regler – ska se värdet i att lägga ner tid och engagemang på en olönsam genre som novellen, 

måste de övertygas om att den har möjlighet till en större marknad. Teorin att novellens 

exklusiva profil kan vara ett problem har hittills saknats i debatten, den tas till exempel inte 

alls upp i tidskriften 00-tal, där ”novellen” uteslutande är finlitterär. En medvetenhet om 

orsaker och konsekvenser kring novellgenrens ställning måste därför skapas – varför inte 

genom en omfattande svensk version av ”The Short Story in the UK”? 

Samtalsintervjuerna med de fem anställda på Bokförlaget Forum ger en klar bild av 

förhållandet mellan förlaget och novellen, ett förhållande som det finns skäl att anta har 

generella drag. I intervjuerna framträder två huvudtendenser som de dominerande hoten mot 

en utveckling och större spridning av novellgenren: dess finlitterära stämpel, samt den ökade 

kommersialismen i bokbranschen. Med dessa förutsättningar i bagaget borde en konstruktiv 

och kreativ diskussion om novellens framtid vara både angelägen och möjlig. 
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77 Furuland, s. 42 f. 
78 ”The Short Story in the UK”, s. 38 f. 
79 Furuland, s. 39. 
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