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PreSentAtIon Av FörFAttArnA



 Svenska Förläggareföreningens beslut att skapa en 
branschstatistik för trettio år sedan utgick från 

förvissningen om att branschen stod inför viktiga för-
ändringar. Det var därför av stor betydelse att syste-
matisera informationen om utvecklingen så att alla 
kommentarer och försök till analyser skulle få ett till-
förlitligt material att utgå från. Branschen höll just på 
att komma ur den förlagskris som kulminerat några år 
tidigare. Strukturomvandlingen till fria priser, som 
formellt börjat gälla 1970, hade påbörjats. I Johan 
Svedjedals bakgrundsbeskrivning i den rapport vi nu 
presenterar framgår vilka faktorer som varit avgöran-
de för bokbranschens framväxt och hur scenen såg ut 
när den stora förändringsprocessen tog sin början.

Det är lätt att konstatera att oerhört mycket har 
hänt under dessa trettio år. Förändringarna kan iakt-
tas på nästan alla områden, i förlagens uppbyggnad 
och sätt att arbeta, i försäljningskanalernas utveck-
ling, i bokhandelns struktur och betydelse, i bokklub-
barnas tillväxt och stagnation, i distributionens ratio-
nalisering, i författarnas försök att anpassa sig till en 
mera marknadsorienterad roll. Åtskilligt i denna 
utveckling kan utläsas ur trettio års branschstatistik, 
som Kristina Ahlinder kommenterar i ett kapitel, men 
mycket av förändringarna går inte att redovisa i siff-
ror. 

Enligt Bengt Brodin, som i ett avslutande kapitel 
försöker se in i framtiden, har vi ytterligare betydelse-
fulla förändringar framför oss. Vi ser med tillfredsstäl-
lelse att varken han eller någon annan av denna rap-
ports författare formulerar något som verkar nedslå-
ende eller hotfullt. Här finns knappast någonting av 
de onda aningar om en ny teknik, som skulle slå ut den 
gammalmodiga boken, som grasserade för några år 
sedan. I Ulla Carlssons redogörelse för läsvanornas 
utveckling bekräftas inte heller alls den hotbild med 
tilltagande läsokunnighet som ofta hålls fram. Tvärt-
om iakttas ett vitalt läsintresse i olika grupper, och det 
stämmer naturligtvis bra med den positiva försälj-
ningsutvecklingen. Det ger oss anledning att hoppas 
att vi kan anpassa oss till och dra nytta av den nya tek-
niken på ett mera sansat sätt, så att moderniseringen 
av bokbranschen blir meningsfull och kan ske utan att 
vi kastar gamla goda värden över bord. 

I själva verket tycks boken stå starkare än någonsin 

nu i slutet av den trettioårsperiod som belyses i denna 
rapport. Anledningarna kan vara många, och det är 
vår förhoppning att en del framgår här. Ska man söka 
en övergripande förklaring menar vi att den utgörs av 
en successivt utvecklad affärsmässig professionalise-
ring som varit nödvändig för framgångsrikt agerande 
i ett friprissystem. Det råder knappast någon tvekan 
om att det hårt reglerade system som rådde före 1970 
effektivt hindrade allt det som varit avgörande för den 
positiva utvecklingen: marknadsmässig kreativitet, 
förnyelse av utgivningsformer och lanseringsplane-
ring, effektivisering i försäljningskanalerna med bok-
handelns omvandling till modern fackhandel i spet-
sen.

Vi är medvetna om att detta inte är en okontrover-
siell deklaration. Inte sällan har den process vi värde-
rat positivt etiketterats som "kommersialisering" och 
bedömts som negativ från kulturpolitisk synpunkt. 
De som hävdat sådana synpunkter är inte bara skilda 
röster i den svenska debatten, utan också branschkol-
leger i andra länder –  sådana som behållit fastspris-
systemet och gör sitt yttersta för att försvara det. 
Deras argumentation liknar mycket den vi själva 
använde på 1960-talet och den har inte blivit mera 
övertygande. Numera vet vi ju faktiskt hur bokbran-
schen i ett land utvecklas under en längre tidsperiod 
med fria priser.

Föreställningen att ekonomiska och kulturella 
intressen i grunden är på kollisionskurs har alltid haft 
en viss utbredning. Att affärsmässighet generellt skul-
le vara ett hot mot kulturen kanske ingen på allvar 
hävdar, men ofta är man beredd att dra för långtgå-
ende slutsatser av det behov av stödåtgärder med kul-
turpolitiska förtecken som ändå finns. Som framgår 
av Thomas Rönströms kapitel har de funnit en form 
som i stort sett är rimligt avvägd. Inget kulturområde, 
inte heller böcker, klarar sig bra helt och hållet på 
marknadens villkor, men ingripandena utifrån bör 
utformas så att de så lite som möjligt ändrar dem. Byg-
ger man ut för stora och specialiserade system med 
subventioner, undantag och privilegier riskerar man 
att försvåra möjligheten att avläsa den genuina efter-
frågan som är den självklara förutsättningen för all 
affärsmässig verksamhet. 

En stor majoritet av alla dem som arbetar i bok-
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branschen har hamnat där på grund av sitt bokintres-
se, också de som fått som huvuduppgift att syssla med 
de ekonomiska delarna av verksamheten. Branschen 
uppvisar också en del idealister och entusiaster som 
söker trotsa ekonomiska realiteter och vill ge ut eller 
sälja fler och mer avancerade böcker än marknaden 
klarar av. Vi behöver dem som söker vidga gränserna 
och satsar på sådant som etablerade kolleger bedömt 
som omöjligt. Det kan visa sig att gamla sanningar 
inte alltid håller och att kalkyler som betraktats som 
orubbliga måste revideras. Men för det mesta gäller 
ändå att man måste utgå från övertygelsen att affärs-
mässighet och kulturambitioner harmonierar i en 
balans som innehåller ett antal givna poster.

Utvecklingen i bokbranschen under dessa trettio år 
har inte kunnat ske utan en del motsättningar och 
konflikter. I backspegeln kan man nog se dem som 
naturliga och i vart fall i huvudsak oundvikliga, och 
som framgår i P. Jonas Sjögrens redogörelser både på 
förlagssidan och inom återförsäljarleden har de i all-
mänhet lett framåt, mot bättre lösningar. En källa till 
diskussion var i flera år de snabbt växande bokklub-
barna, som tog för sig en allt större del av marknaden 
och därmed oroade bokhandeln. I Jonas Byströms 
bidrag redovisas kraften och snabbheten i bokklub-
barnas etablering, och det är knappast förvånande att 
man inom bokhandeln blev bekymrad. Men även 
varuhusens ökade intresse för att bygga upp effektiva 
bokavdelningar skapade problem. I takt med att dessa 
företeelser stabiliserades kunde bokhandeln åter stär-
ka sin ställning och övertyga både förlagen och 
omvärlden om att en stark fackhandel är grundläg-
gande i bokbranschen, nu som förr.

Den position bokhandeln har idag är mycket annor-
lunda i jämförelse med förhållandena för trettio år 
sedan. Marknadsandelen är mindre, men inflytandet 
och marknadsmöjligheterna väsentligt större. Den 
stegvisa frigörelse från förlagen som ägt rum med suc-
cessivt nedmonterade centrala avtal har under resans 
gång betraktats med blandade känslor och inte sällan 
bedömts som oroande. Det är dock ganska klart att 
denna frigörelse ökat incitamenten till starkare mobi-
lisering av resurser inom bokhandeln, till effektiv 
kedjebildning och andra samarbetsformer, till nya 
former för strategisk planering och strukturella för-

ändringar. Det har utan tvivel inneburit en klar makt-
förskjutning från förlagsledet till bokhandelsledet. 
Med det statistiskt fastställda facit vi har i branschens 
utveckling under de trettio åren kan båda parter vara 
eniga om att detta varit positivt. Ska man tro Bengt 
Brodin kommer processen att fortsätta.

Bokbranschen har naturligtvis som alla andra bran-
scher under de trettio åren påverkats av den allmänna 
utvecklingen i Sverige när det gäller företagsklimat, 
demografiska förändringar, disponibla inkomster, 
skattepolitik m m. Den viktigaste förändringen för 
just bokbranschen efter övergången till fria priser är 
säkerligen införandet av kulturmoms på böcker, det 
vill säga sänkningen från 25 till 6 % som gäller sedan 1 
januari 2002. Det spännande branschpolitiska arbete 
som föregick detta beslut beskrivs i ett kapitel av Kris-
tina Ahlinder. 

Den sänkta bokmomsen kommer att prägla bran-
schen och branscharbetet på flera sätt. Det fulla 
genomslaget på konsumentpriserna har av naturliga 
skäl kommit mest i fokus, men det kan inte råda någon 
tvekan om att en rad andra förändringar också succes-
sivt kommer att visa sig. Det förbättrade kostnadsläge 
för hela branschen som på detta sätt etablerats måste 
leda till dynamiska effekter – det kan röra sig om nye-
tablering, nya utgivningsformer, djärvare satsningar, 
bredare utbud i både utgivning och försäljning. Inte 
minst denna utveckling kommer snart nog att göra 
det svårare att mäta prisutvecklingen. Det innebär på 
intet sätt att branschens utfästelser att låta sänkning-
en av momsen gå vidare till bokköparna urholkas, 
bara att den på sikt tar sig olika uttryck.

Intresset för bokbranschen är stort, både i den all-
männa debatten och i det kulturpolitiska arbetet. En 
rad statliga utredningar har under de här trettio åren 
vridit och vänt på bokens villkor i Sverige, genomfört 
kartläggningar och kommit med förslag till åtgärder i 
stort och smått. De har alla i växlande grad stimulerat 
diskussionen och givit bidrag till kunskaperna om 
branschen. Men de har också övertygat oss alltmer om 
behovet av att ta eget ansvar för informationen om oss 
själva. Den här rapporten är ett uttryck för det, och vi 
ser det som en styrka att Svenska Bokhandlarefören-
ingen och Svenska Förläggareföreningen gör det 
gemensamt. De olika författarna har, som framgår vid 
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läsningen, givits utrymme för personliga reflexioner 
och kommentarer. 

Sammantaget speglar rapporten vad vi som organi-
sationer ställer oss bakom. Vi hoppas den skall vara till 
nytta för alla som vill veta något om bakgrunden till 
den svenska bokbranschens förhållanden i början av 
2000-talet. Det är en ljus bild vi tecknar, men det finns 
anledning att påminna om att den snabbt kan föränd-
ras om omständigheterna blir mindre gynnsamma. 
Bokbranschen är sårbar, och erfarenheterna visar att 
framgångar alltför lätt kan förvaltas så att de vänds till 
sin motsats. Den långsiktighet som är branschens bäs-
ta egenskap kräver alltid eftertanke. Vår rapport har 
som avsikt att vi kan dela den med så många som möj-
ligt. 

1 .  InlednIng    
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 när bokpriserna släpptes fria 1970 upphävdes ett 
sätt att ordna den svenska bokhandeln som 

hade fungerat i nästan 130 år, det så kallade ”kom-
missionssystemet”. Även om det hade förändrats 
åtskilligt inifrån under denna långa tid, hade det givit 
enhetlighet och stabilitet åt branschen. Det var ett 
sätt att ordna tän kan det och görandet i handeln med 
böcker, ett regelverk som med åren blivit så självklart 
för många i branschen att det var svårt att tänka sig en 
tillvaro utanför det. Det var branschens bank, lagbok 
och kyrka.

Innan kommissionssystemet infördes var bokhan-
deln i Sverige uppdelad på en mängd återförsäljare. 
Böckerna såldes av alla som hade anledning att han-
tera dem i sitt yrke, alla med sin särskilda inriktning 
och kundkrets. Visst fanns specialiserade bokhandlare 
som ägnade sig helt eller delvis åt försäljning av enbart 
böcker. Men jämte dem fanns flera andra som sålde 
böcker mer som en bisyssla – lärare, klockare, kyrko-
herdar, boktryckare, kringvandrande bokförsäljare 
och andra. Sverige var ett glest befolkat land, och följ-
den av splittringen i försäljarledet blev oundviklig. 
Varje försäljare av böcker fick ett begränsat kundun-
derlag och därmed dålig lönsamhet. I sin tur ledde det 
inte sällan till konkurser bland bokförsäljarna (eller 
förvirrad och försenad redovisning), vilket gjorde att 
förläggarna förlorade pengar när de inte fick igen sina 
fordringar. Ofta var försäljningen av en bok föga mer 
än en osäker fordran för förläggaren.

Samtidigt började hela marknaden för litteratur att 
expandera ordentligt under 1830-talet. Bakom utveck-
lingen låg djupgående ekonomiska förändringar i det 
svenska samhället som återverkade på bokens sam-
hälle. När Sverige sakta började utvecklas till en 
modern industrination var böcker en typ av varor som 
lockade allt fler. Någonstans mellan lyxartikel och 
förnödenhet blev de ett mer självklart inslag i mångas 
tillvaro, om än med en enorm övervikt för de högsta 
skikten i samhället.

Bokbranschen var helt enkelt en expanderande 
marknad, en sektor med stadigt ökande köpkraft och 
köpvilja. Allt var förknippat med politiska initiativ 
som gynnade läskulturen. Tryckfriheten (1809) och 
införandet av folkskolan (1842) var två symboliska 
händelser, folkbildningsinitiativ och tidiga försök att 

skapa folkbibliotek (sockenbibliotek) ett par andra 
viktiga strömningar. Från 1830-talet befann sig den 
svenska tryckkulturen i en uppåtgående spiral. Tid-
ningarna (med den radikala och roande Aftonbladet i 
täten) drog allt fler läsare, den moderna romanen slog 
igenom som medium för underhållning, upplysning 
och samhällsdebatt.

En växande marknad och ett dåligt fungerande 
återförsäljarled – förläggarna enades snart om att 
något borde göras. Deras lösning blev att skydda sina 
intressen genom att ge bokhandeln en ökad stadga. 
Därför grundade de 1843 den förening som först hette 
Svenska Förlagsföreningen, därefter under lång tid 
Svenska Bokförläggareföreningen och numera Svens-
ka Förläggareföreningen. Den organiserade alltså 
bokförläggarna, men syftet var egentligen att styra 
handeln med böcker genom att införa ett mer strikt 
system för vilka som skulle få sälja böcker och under 
vilka villkor. Förläggareföreningens syfte var inte så 
mycket att organisera förlagen som att organisera 
bokhandeln.

Grundtanken var enkel: samla så mycket som möj-
ligt av bokförsäljningen hos en viss person med ett 
säkert kundunderlag. På det sättet får bokhandeln 
bättre ekonomisk bärkraft. Förläggarna slipper för-
luster, orsakade av konkurser. Köparna har lättare att 
hitta böckerna eftersom alla finns på samma ställe. 
Och det går att förenkla rutinerna för utsändande av 
böcker, returer och redovisning.

Allt detta ordnades genom kommissionssystemet, 
som innebar att medlemmarna i förläggareföreningen 
gemensamt utsåg återförsäljare. Den som ville öppna 
bokhandel på en ort skickade in ansökan till fören-
ingen, som hade att bedöma om den sökande var 
affärsmässigt pålitlig och om kundunderlaget var till-
räckligt. Föreningen kunde också utlysa kommissio-
närs  platser till ansökan och sedan välja den mest läm-
pade bland de kandidater som anmälde intresse. Det 
var ett patriarkaliskt system där förläggarna bestämde 
och bokhandlarna lydde – men där de som var en del 
av systemet hade många favörer.

Bokförläggarnas återförsäljare kallades kommissio-
närer, men ordet kommissionär hade en mer inne-
bördstät betydelse än bara auktoriserad återförsäljare. 
Affärstekniskt byggde hela systemet nämligen på vissa 
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fördelar för kommissionärerna, skapade för att ge dem 
ekonomisk bärkraft. Förutom etableringskontrollen 
(som gav varje bokhandlare en viss ensamrätt) innebar 
systemet goda villkor för kredit till bokhandlarna. I 
princip skulle de bara redovisa försäljningen en gång 
per år, vilket betydde att de inkomster de hade från 
böcker under ett visst år inte behövde betalas in till 
förläggarna förrän under våren året efter. Systemet 
innebar också fri returrätt för bokhandlarna – böcker 
som inte gick att sälja kunde alltså skickas tillbaka till 
förläggarna. Returrätten var i sin tur förbunden med 
strävan att skapa en sortimentsbokhandel, en fullsorte-
rad bokhandel där hela utgivningen från alla medlem-
mar i förläggareföreningen skulle finnas tillgänglig – 
eller åtminstone kunde finnas tillgänglig. (Kommis-
sionärerna hade därtill rätt att grunda filialer, som 
inte behövde ta hem alla böcker.) Skälet var att förläg-
garna ville se till att alla deras böcker skulle finnas att 
köpa över hela landet (om de bedömde att de var sälj-
bara). Bokhandlarna hade skyldigheten att ta emot 
och saluföra alla böcker som förläggarna skickade till 
dem, förläggarna rättigheten att skicka ut hela sin 
utgivning. 

Grundvalen för hela systemet var fasta bokpriser, 
alltså att en viss bok skulle kosta lika mycket, oavsett 
var den såldes. Bokhandlarna var alltså förbjudna att 
konkurrera med prisvapnet. De fasta priserna var 
kommissionssystemets A och O. Utan dem kunde ju 
andra bokhandlare specialisera sig på de mest lönande 
titlarna och genrerna (läroböcker, succéromaner, 
praktiska handböcker), sälja dem med rabatt och ta 
stora kundgrupper från kommissionsbokhandeln. De 
fasta priserna var, menade branschen, det galler som 
skulle hindra farliga vilddjur att sprida förödelse i en 
bokbransch som inte gillade djungelns lag.

Kommissionssystemet var en etablerad affärsmo-
dell från olika branscher som arbetat med ensamrätt 
och privilegier. Det påminde om apotekens sätt att 
fungera, ungefär som om böckerna varit medikamen-
ter för själen: ett begränsat antal försäljningsställen, 
auktoriserade innehavare och fasta priser. Med åren 
blev det en sanning, omhuldad av åtminstone förläg-
garna, att apoteket och bokhandeln var de säkraste 
företagen på en ort. De bokhandlare som kämpade 
med dålig lönsamhet var dock sällan lika övertygade 

om enkelheten i sin uppgift. Och trots förläggareför-
eningens strävan att skapa ekonomiskt stabila återför-
säljare gick flera av dem i konkurs eller fick avveckla 
verksamheten av andra skäl.

Redan när kommissionssystemet kom till år 1843 
tycktes det egendomligt föråldrat. Etableringskon-
trollen var ju en  konkurrensbegränsning. Och den 
stred mot hela den juridiska och ekonomiska andan i 
en tid som ropade på frihandel och näringsfrihet – en 
tid som strävade mot en marknadsekonomi befriad 
från privilegier och gamla regleringar. Paradoxen med 
förläggareföreningen var, som Sven Rinman har 
påpekat i sin historik över dess tidiga år, att den var en 
monopolorganisation i näringsfrihetens årtionde. 

I praktiken fungerade etableringskontrollen aldrig 
fullt ut inom kommissionssystemet. Nätet av kom-
missionärer kompletterades nämligen med en mängd 
så kallade ”fria bokhandlare” – försäljare som inte var 
antagna som kommissionärer, men som ändå sålde 
böcker från medlemmarna i förläggareföreningen. 
Förläggarna agerade alltså med ett politiskt partis för-
måga att samtidigt driva två linjer som egentligen var 
oförenliga. Skälet var att de snabbt insåg att kommis-
sionärerna hade svårt att nå nya kundgrupper. Kom-
missionärerna tenderade att hålla sig till den givna, 
säkra kundkretsen, den som redan kom till bokhan-
deln. Men utanför denna bokvärldens kärnpublik föll 
stora delar av befolkningen. Där fanns de läsovana 
och de som inte hade råd med bokhandelns relativt 
dyra böcker. Där fanns de sociala skikt som inte 
besökte bokhandeln (som ofta blev strama boktem-
pel, platser dit exempelvis arbetare inte gärna vågade 
sig). Och där fanns människor i de glest befolkade 
delar av landet där en fast bokhandel inte bar sig. 

De fria bokhandlarna blev risktagare och upp-
täcktsresande på marknadskartans vita fläckar – 
åtminstone fungerade de så i de ideala fallen. Bland 
dem fanns alla slags existenser: bokhandlare som inte 
fått kommissionärsplats men ville arbeta upp en egen 
butik, kringvandrande försäljare av stora bokverk, 
postorderförsäljare, politiska och religiösa agitatorer, 
sangviniska försäljare som kunde sålt vad som helst 
men som kommit över ett lager böcker istället för tvål 
eller patentmediciner. 

Bredvid dem fanns också så kallade ”fria förlägga-
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re”, bokförläggare som inte fick vara med i förläggare-
föreningen och sådana som inte ville underkasta sig 
dess regler om fasta priser och skydd för kommissio-
närer. För den som sysslar med historisk statistik över 
bokutgivningen är det värt att minnas att många 
skrifter från sådana fria förläggare inte förtecknades i 
Svensk bokkatalog. Under 1900-talet utvecklades den 
till en svensk nationalbibliografi, som i princip skulle 
vara allomfattande. Men fram till början av 1900-talet 
var den i princip ett arbetsredskap för kommissionä-
rerna och medlemmarna i förläggareföreningen. Själ-
va definitionen av ”bokutgivningen” (det som för-
tecknas i Svensk bokkatalog) styrdes alltså omkring 
förra sekelskiftet av kommissionssystemets behov.

I gruppen av fria bokhandlare och fria förläggare 
fanns alla sorters bokmänniskor – från lågande bild-
ningsidealister till rena lurendrejare. Tillsammans lik-
nade de en bokvärldens främlingslegion, värvade av 
ärendet att sälja böcker där de var som mest svårsålda. 
Hur omfattande den ”fria försäljningen” var (alltså 
den som skedde utanför kommissionsbokhandeln) 
går inte att ange eftersom siffermaterialet är mycket 
bräckligt. Men det finns uppgifter som tyder på att 
den under mellankrigstiden var 20 à 30 %, kanske 
uppåt hälften av hela bokförsäljningen (förlagens 
direktförsäljning då inräknad). Bilden är alltså enty-
dig. Också under kommissionssystemets storhetstid 
flödade en mycket stor andel av bokförsäljningen via 
andra än kommissionärerna.

Frågan om hur de fria bokhandlarna skulle hante-
ras var laddad för medlemmarna i förläggarefören-
ingen. Man enades om att de fria bokhandlarna måste 
följa systemet med fasta priser (annars skulle de ju 
kunna rikta det förödande rabattvapnet mot en kom-
missionär), och om att de inte skulle få ha returrätt på 
osålda böcker. Men somliga förläggare inom fören-
ingen ogillade egentligen hela tanken på fria bok-
handlare. Var de inte ett hot mot stabiliteten i det 
kommissionssystem som föreningen hade byggt upp? 
Och var de sådana försäljare föreningen borde för-
knippas med? Frågorna spreds som förkastnings-
sprickor genom bokförläggareföreningen. 

En orsak till sprickbildningen var skillnaden mel-
lan vad som brukar kallas ”tryckeriförlag” och ”bok-
handelsförlag”, två typer av förlag som arbetar med 

olika kundgrupper och strategier. Tryckeriförlagen 
har växt fram ur en egen tryckeriverksamhet och ten-
derar att arbeta med förlagsalster som har en relativt 
trygg och given avsättning – statligt tryck, lärda serier 
och skolböcker är några typiska exempel. Bokhan-
delsförlagen är mer orienterade mot en anonym 
marknad, som visserligen är osäkrare (en bok kan 
misslyckas helt) men samtidigt har stor potential att 
växa. Praktiska handböcker, populärvetenskap och 
romaner är några av bokhandelsförlagens viktiga gen-
rer.

Spänningen mellan tryckeriförlag och bokhandels-
förlag märktes allt tydligare inom förläggareförening-
en under 1800-talet. Den syntes bäst i debatterna 
kring det som kallades ”kommissionärsskydd”, olika 
åtgärder för att stärka kommissionärernas ensamrätt 
och därmed försvaga de fria bokhandlarna. Läget för-
värrades av personliga motsättningar mellan två av de 
ledande inom förläggareföreningen, Norstedts chef 
G.B.A. Holm och Albert Bonnier. Norstedts och Bon-
niers var de största förlagen, de kulturellt och ekono-
miskt dominerande rösterna i branschdebatten. Sam-
tidigt var firmorna nästan idealtypiska representan-
ter för tryckeriförlagen och bokhandelsförlagen – 
Norstedts var förlaget för juristerna, ämbetsmännen 
och lärarna, Bonniers förlaget för romanförfattarna 
och samhällsdebattörerna. Holm var jurist och en 
stram ämbetsman, van att dominera och följa regel-
verk och prejudikat, medan Albert Bonnier ständigt 
var inriktad på att söka nya marknader, att göra sig 
bokläsare där inga tycktes finnas. Olikheterna blev en 
explosiv blandning. Den detonerade efter en konflikt 
kring Strindbergs författarskap och när röken hade 
skingrats 1887 hade bokförläggareföreningen splitt-
rats i två. Bonniers stod kvar i Svenska bokförläggare-
föreningen, medan Holm kom att leda en utbrytar-
grupp, formerad som Nya Bokförläggareföreningen.

Schismen inom föreningen pågick i tjugofem år, 
under större delen av tiden dock i väpnad neutralitet 
snarare än i öppen konflikt. Det dubbla systemet med 
kommissionärer och fria bokhandlare bestod, om än i 
mer reglerad form. När de bägge förläggareförening-
arna slogs samman igen 1912 hade branschen nått 
fram till det första avtalet som i detalj styrde förhål-
landet mellan bokhandlare och förläggare. ”Affärsreg-

2 .  KoMMISSIonSSYSteMetS  ePoK –  SvenSK  BoKBrAnSCh 1843–1970    

10



ler för bokhandeln” (i sin första version antagna  
fr o m 1913) gav ingående och bindande upplysningar 
om villkoren för leveranser, returer, rabatter, redovis-
ning, partiell ensamrätt m m. Reglerna var en före-
gångare till senare tiders fackbokhandelsavtal, späck-
ade av datum, procentsatser och undantag. Märkligt 
nog innebar affärsreglerna att kommissionssystemet 
för första gången sedan det införts fick ett detaljerat 
regelverk. Att det kom till berodde inte minst på att 
bokhandlarna under schismen hade organiserat sig i 
en egen intresseförening, vilket gjort dem till en mer 
jämbördig förhandlingspart.

Kommissionssystemet skapades i en tid när den 
tryckta boken var ett mediernas medium, en form 
som skulle rymma allt och uträtta det mesta. De tryck-
ta medierna hade ingen egentlig konkurrent under 
1800-talet och allt fler vände sig till dem. Men kultu-
ren fortsatte att vara läskultur också sedan de nya AV-
medierna hade slagit igenom under början av 
1900-talet – grammofon, film, radio. Skälen till att 
boken fortsatte sitt segertåg var flera. Ett var förläg-
garnas satsningar på olika slags billigböcker, ett annat 
folkrörelsernas ansträngningar för att göra fler delak-
tiga av kulturen. Boken förblev den förnämsta behål-
laren för den kunskap som var makt.

Tillväxten inom branschen går att fånga i flygfoton, 
bestående av olika sifferserier. När förläggarefören-
ingen grundades hade den 74 kommissionärer – när 
systemet upplöstes 1970 var motsvarande antal försäl-
jare (A-kommissionärer) 313. Siffrorna för bokutgiv-
ningen är osäkrare (principerna för det bibliografiska 
grundmaterialet har ändrats rejält under tiden), men 
man kan räkna med åtminstone en tiodubbling av 
antalet utgivna romaner från 1860-talet till 
1960-talet.

Automatisk var utvecklingen inte. Men bokmark-
naden befann sig fortfarande i en uppåtgående spiral, 
en utveckling där fler böcker kom ut, fler läste böcker 
och fler sålde böcker. Sett över hela den tid när kom-
missionssystemet fungerade skedde en fortlöpande 
demokratisering av bokens samhälle. Många förläg-
gare och bokhandlare (men långtifrån alla) insåg för-
delarna med att vända sig till nya och bredare kund-
grupper. Den svenska bokens historia under de senas-
te 150 åren är i mycket berättelsen om olika sorters 

billigböcker, sålda via en mängd kanaler, somliga via 
kommissionsbokhandeln, men många på annat håll. 
Häftesböcker, enkronasböcker, tjugofemöresböcker, 
avbetalningsverk, folkboksserier, pocketböcker och 
bokklubbsböcker utgör en lista i den historien. En 
annan består av återförsäljare: prenumerationsvärva-
re, kringvandrande bokförsäljare, ”skinnbandsbandi-
ter”, bokauktioner, tobakshandlare, Pressbyrån, 
direktförsäljning från förlag, dörrknackare, varuhus, 
postorder. En tredje lista kunde göras av alla de sor-
ters förläggare som letade efter nya kunder – roman-
kungar och folkbildare, läroboksspecialister och poli-
tiska agitatorer, religiösa affärsmän, konkursande 
idealister, blida revolutionärer och lättretliga demo-
krater.

Uppräkningen blir en summering i telegramstil av 
vitaliteten i den svenska bokbranschen. Ofta sprängde 
den sig fram utanför kommissionsbokhandeln. Men 
förutsättningen för de nya framstötarna var faktiskt 
den tröga och trygga kommissionsbokhandeln, det 
nät av butiker där nya böcker såldes till en publik som 
i mycket bar upp den litterära kulturen. Många av bil-
ligböckerna var nämligen återutgåvor. De rymde verk 
som redan hade burit sina investeringskostnader som 
original och nu återcirkulerades för andra, tredje eller 
fjärde gången.

Kommissionssystemet och affärsreglerna för bok-
handeln var regelverk skapade av branschen själv. De 
gjorde det delvis möjligt att sätta den fria konkurren-
sen ur spel, inte minst eftersom förläggare och bok-
handlare enades om att kalla alla försök till priskon-
kurrens för ”illojal konkurrens”, ett epitet som gav 
dem en dödskallestämpel för de statliga myndigheter 
som ibland försökte påverka branschens sätt att fung-
era. 

Branschens frivilliga begränsningar av konkurren-
sen klarade sig utan statliga ingripanden under lång 
tid. Det dröjde till början av 1900-talet innan Sverige 
fick en kulturpolitik för bokvärlden, men den betydde 
ganska litet för relationerna mellan förläggare och 
bokhandlare. Sverige anslöt sig till Bernunionen 
(1904), vilket betydde förbättrade villkor för förfat-
tarna, och den expansiva statliga politiken för folkbib-
lioteken (från 1905 och framåt) gjorde att en ny och 
växande marknad öppnades för förlagen. För perso-
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nalen i bokhandeln påverkades arbetsvillkoren av den 
nya sociallagstiftning som växte fram under 1930-talet 
– först då fick bokhandelsmedhjälparna tydliga 
anställningsnormer och reglerad arbetstid. Allt detta 
var politiska åtgärder som påverkade bokbranschen. 
Men i stort sett lämnades branschen ifred med kom-
missionssystemet, ett sätt att ordna affärsförhållan-
dena som för varje decennium blev allt mer av en ano-
mali. Visst hade kommissionssystemet förändrats 
rejält inifrån – bokhandlarna hade skiktats i A- och 
B-bokhandlare (det vill säga fullsorterade och sådana 
med ett mer begränsat sortiment), krediterna och 
returrätten hade inskränkts genom olika branschin-
terna regeländringar – men grunderna i systemet hade 
förblivit sig relativt lika. Fortfarande byggde det på 
etableringskontroll, fasta priser, kredit och fördelak-
tiga returregler. Systemet hade bestått medan det 
svenska samhället hunnit gå från gryende kapitalism 
till senkapitalism. 

Att kommissionssystemet överlevde berodde på 
branschens enighet kring det. Förläggarna, bokhand-
larna och författarna försvarade systemet genom sina 
föreningar mot alla slags statliga förslag om att 
inskränka det. Genom att hänvisa till bildnings- och 
kulturintressen lyckades man blockera statens fram-
stötar om att låta den fria konkurrensen gälla inom 
bokbranschen. Rädslan inom branschen för att syste-
met skulle falla var nog genuin – rädslan för det okän-
da.

Från början av 1950-talet levde branschen emel-
lertid på lånad tid. År 1953 infördes en ny lag om mot-
verkande av konkurrensbegränsning inom näringsli-
vet som bland annat förbjöd en tillverkare av en vara 
att bestämma vad den skulle kosta hos återförsäljaren. 
Om lagen genomfördes betydde det slutet på de fasta 
bokpriserna – och med dem skulle hela kommissions-
systemet rasa samman, eftersom fria priser skulle 
beröva kommissionärerna deras största affärsfördel, 
skyddet mot verkligt fri konkurrens. Runt hörnet 
skymtade nya villkor för branschen, ett bokens sam-
hälle där återförsäljarna kunde beställa hem de mest 
attraktiva titlarna och sedan marknadsföra dem till 
extrapris, just på det sätt som hela systemet hade kon-
struerats för att förhindra. 

Enigheten inom branschen var betydande – åtmins-

tone i officiella sammanhang – om att lagen om fri 
pissättning var en kulturfara, en ekonomisk vådlighet 
som hotade litteraturen och bildningen. Den hotade 
ju det kommissionssystem som hade burit upp den 
svenska bokbranschen under drygt hundra år. Bran-
schen var skicklig nog att få igenom flera dispenser, 
och skulle man tro somliga debattörer var de närmast 
en respirator som var det enda hoppet för en patient 
som annars skulle avlida. Men dispenserna blev allt 
svårare att motivera för staten gentemot andra 
näringsgrenar. År 1965 var det klart att förbudet mot 
fasta bruttopriser skulle införas i bokbranschen från 
och med den 1 april 1970.

Statens förbud mot fasta bokpriser betydde slutet 
för en lång epok i den svenska bokbranschens historia, 
även om branschen försökte kringgå friprisreformen 
genom olika sorters branschavtal. Effekterna av fri-
prissystemet skildras på andra ställen i den här skrif-
ten. Vilka de blir på lång sikt är knappast möjligt att 
överblicka ännu, inte minst eftersom vi befinner oss i 
en omställningsfas som är långt mer genomgripande 
än införandet av fria bokpriser. Villkoren för hela 
bokbranschen påverkas nu av det senaste stadiet i den 
datorisering som redan har präglat den under flera 
decennier – framväxten av Internet med dess nya for-
mer för publicering, distribution och försäljning av 
det skrivna ordet. 

Svårigheten att överblicka konsekvenserna av fri-
prissystemet har också ett annat skäl. Kommissions-
systemet upphävdes ju genom ett statligt beslut, avsett 
att skapa hårdare konkurrens på marknadsmässiga 
villkor. Paradoxen är bara att detta näringspolitiska 
beslut har följts av en allt mer energisk statlig kultur-
politik, avsedd att främja en litterär kultur som sägs 
hotas av marknadskrafterna. Den politiken bedrivs i 
form av stöd till förlagen, bokhandeln och författarna. 
Ofta sker det med avsikten att stödja just sådan littera-
tur som många befarade skulle hotas om bokbranschen 
drevs enligt fri konkurrens – den så kallade ”smala lit-
teraturen”, litteraturen från små förlag, böcker av för-
fattare utan större marknadsframgångar. 

För den som försöker jämföra tiden under kommis-
sionssystemet med tiden efteråt är det därför i prakti-
ken omöjligt att rensa materialet från sådana statliga 
åtgärder, vidtagna från 1970-talet och framåt. Än svå-



rare blir det eftersom olika aktörer i branschen har 
ingått olika sorters separata avtal med varandra, 
avsedda att skapa affärsmässiga fördelar för parterna 
genom rabatter, skyltning och annat. Så kan tiden 
efter kommissionssystemet ses som en epok när pri-
serna visserligen är fria, men nya skyddsåtgärder och 
regleringar har kommit till. Fria priser är inte samma 
sak som en fri marknad.

Framställningen om Svenska Bokförläggareföreningen och 
kommissionssystemet bygger främst på uppgifter i Sven Rin-
man, Svenska Bokförläggareföreningen 1843–1887. En histo-
risk översikt utarbetad med anledning av föreningens 100-års-
jubileum (Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen, 
1951) och Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokför-
läggareföreningen och svensk bokmarknad 1887–1943, vol. 
1–2 (Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen, 1993). 
Om avskaffandet av systemet, se t.ex. Rolf Yrlid, Litteraturens 
villkor, 3 [omarb.] uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1994).
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 det fanns många farhågor och förväntningar inför 
avregleringen av bokbranschen i Sverige den 1 

april 1970. Bokbranschen hade sedan 1953 haft dis-
pens i omgångar från lagen som förbjöd bruttopris-
sättning. Näringsfrihetsrådet beslutade 1965 att inte 
förlänga dispensen. Branschen fick fem år på sig att 
ställa om till den nya verkligheten. Mycket av det man 
oroade sig för visade sig inte inträffa, och en hel del 
förändringar som faktiskt har ägt rum hade knappast 
förutsetts.

Den 1 april 1970 brukar talas om som dagen då 
bokbranschen fick fria priser, det vill säga priserna i 
återförsäljarledet skulle inte längre fastställas av förla-
gen, utan detaljhandeln skulle själv svara för prissätt-
ningen. Men det var flera andra viktiga förändringar 
som inträffade samtidigt: Bokförläggareföreningen 
kunde inte längre bestämma vem som skulle få driva 
bokhandel, kommissionssystemet upphörde och med 
det förändrades returreglerna.

Sammantaget ledde denna avreglering till att mak-
ten i branschen förflyttades från förlagen – utgivarna 
– till återförsäljarledet, det vill säga bokhandel, bok-
klubbar och andra. För de förlag som är engagerade i 
klubbverksamhet är denna maktförskjutning inte lika 
påtaglig, men för andra mer kännbar. Dessutom har 
många förlag, inte minst på läromedelsmarknaden, 
ökat sin försäljning direkt till konsumenter/ använ-
dare. Eftersom boken är en monopolvara i den 
meningen att en given titel bara finns att köpa från en 
leverantör har förlagen trots maktförskjutningen 
fortfarande en starkare ställning än vad som gäller för 
producenter på många andra marknader.

vad var det man var så orolig för?

Inom branschen oroade man sig för att om fri prissätt-
ning infördes skulle de små förlagen få svårare att häv-
da sig på marknaden. Ännu allvarligare var oron när 
gällde bokhandeln. Med fria priser trodde man att en 
stor del av bokhandeln riskerade att slås ut. Istället 
skulle varuhusen och andra återförsäljare med begrän-
sat utbud ta över en stor del av den lönsamma delen av 
marknaden. Därmed skulle den smala, mer kvalifice-
rade, litteraturen få allt svårare att hitta köpare och 
läsare.

Framförallt var det ändå så att bokförläggare och 
bokhandlare kämpade för att slå vakt om sina privile-
gier, och att man stod skrämd inför de förändringar 
som skulle komma i och med att branschens skydds-
mur raserades. Men varken bokhandlare eller förläg-
gare var mer skrämda än att man tillbakavisade de 
förslag till uppmjukningar i fastprissystemet, som 
Nä ringfrihetsombudsmannen föreslog, och som hade 
kunnat leda till fortsatt dispens.

Det mest anmärkningsvärda är emellertid att, trots 
den oro branschens parter givit uttryck för och alla de 
spekulationer som förekommit, hände nästan ingen-
ting under de första fem till sju åren i den nya verklig-
heten. Priset kom i väldigt liten utsträckning att 
användas som konkurrensmedel, bokhandeln över-
levde, varuhusen ökade inte sin försäljning i befarad 
takt, den förlagskris som präglade det tidiga 1970-talet 
var inte ett småförlagsproblem och hade heller inget 
med de fria priserna att göra. Däremot kunde man 
notera andra företeelser som skulle komma att få 
betydelse för fortsättningen. De första bokklubbarna 
som sålde nyutgivna böcker till låga priser startades.  I 
handeln med kursböcker för studenter uppstod pris-
konkurrens. De första stegen mot de kommande ked-
jorna togs, både vad gäller mångfilialföretag och fri-
facksamverkan. Skolor, bibliotek och kommuner bör-
jade flytta sina inköp från bokhandeln till direkta köp 
från förlagen eller via nya typer av mellanhänder.

det första branschavtalet 

För att försöka motverka de utvecklingstendenser 
man var orolig för träffade förlag och bokhandel 
genom sina respektive föreningar ett avtal, som var 
starkt präglat av att båda parter så långt som möjligt 
ville bevara de gamla förhållandena inom ramen för 
de nya legala förutsättningarna. Parterna enades i 
januari 1969, och avtalet trädde i kraft den 1 april året 
därpå.

För att säkerställa att nyutgivna titlar skulle finnas 
att tillgå överallt infördes ett förfarande för nyheter, 
abonnemang, för vilket också gällde speciella och detal-
jerade rabatt-, kredit- och returregler. Abonnemanget 
omfattade all nyutgivning hos avtalsförlagen. Enligt 
avtalet skulle bokhandeln förbehållas en funktionsra-
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batt på 4% på nettovärdet av böcker köpta i fast räk-
ning. Med nettovärde avsågs vid denna tid cirkapris 
minus rabatter. Returer skulle inte dras av vid uträk-
ning av funktionsrabatten. Ett annat rabattbegrepp 
man rörde sig med var prestationsrabatt, det vill säga 
den rabatt som utgick lika för alla återförsäljare i enlig-
het med varje förlags försäljningsvillkor. Denna rabatt 
var relaterad till de cirkapriser förlagen hade åsatt sina 
böcker. Återförsäljare kunde visserligen frångå cirka-
priserna, men de hade naturligtvis en viss stabilise-
rande funktion. Ett skäl till cirkapriserna var också att 
de utgjorde grund för beräkning av författarnas roy-
alty.

Vidare stipulerade avtalet att bokhandeln skulle 
prioriteras vid realisation hos förlagen. Skolboksrabat-
teringen reglerades också, och man talade om kom-
munpartipris och cirkapris. 

Det sedan tidigare existerande Bokhandelsrådet, med 
uppgift att övervaka avtalet fick en ny sammansätt-
ning: två ledamöter från vardera parten (mot tidigare 
fyra) samt en av dessa vald neutral ordförande, som 
skulle vara lagfaren domare. Tidigare var en förläggar-
representant ordförande.

Avtalet reglerade vilka som skulle kunna tillträda 
överenskommelsen. Bokhandlare skulle ha ett bra sor-
timent, ha lämplig försäljningslokal, äga erforderlig 
fackkunskap, ha ekonomiska förutsättningar och 
beräknas hålla en rimlig minimiomsättning. Bokför-
läggare skulle ha fortlöpande utgivning, ha de nödvän-
diga ekonomiska förutsättningarna och vara beredda 
att föra en bokhandelsvänlig försäljningspolitik. De 
bokhandlare som tillträdde överenskommelsen var 
därmed bundna gentemot alla förläggare som tillträtt 
den, och vice versa. Detta gällde också i förhållande 
till parter som skulle kunna komma att tillträda 
 senare.

Dessutom fanns i avtalet bestämmelser om dess 
uppsägning, eventuell uteslutning av avtalspart samt 
övergångsbestämmelser för att reglera returer och 
avveckling av kommissionsskulder. Bokförläggare-
föreningen skulle också utreda frågan om ett finansie-
ringsinstitut. 

Till avtalet fogades ett Uttalande för att redovisa 
bakgrunden till vad man enats om. En stor del av utta-
landet upptogs av resonemang kring varför bokhand-

lare som anslutit sig till avtalet måste vara bunden 
gentemot alla tillträdande förlag. Någon tveksamhet 
bland förläggarna om att skicka abonnemangsexem-
plar till alla bokhandlare tycks inte ha funnits på det 
här stadiet.

Modifieringar i avtalet

Den 1 april 1972 gjordes vissa justeringar i branschav-
talet. Förändringarna gällde främst abonnemangets 
rabattering och därmed sammanhängande returvill-
kor. Hela paragrafen om skolboksrabattering för-
svann. Det senare berodde på att skolbokhandeln, 
genom att kommunerna och skolorna i ökande 
omfattning köpte direkt från förlagen,  snabbt hade 
flyttat från bokhandeln. 

det andra branschavtalet

Redan ett år senare, det vill säga den 1 april 1973, var 
det dags för större förändringar, vilka indikeras redan 
i avtalets rubrik. Det var inte längre tal om ”Överens-
kommelse rörande kommissionsbokhandel i Sverige”, 
utan rörande fackbokhandel. Med fackbokhandel för-
stods enligt avtalet den bokhandel som lagerförde 
minst 4 000 titlar av svensk allmänlitteratur (A-böck-
er; till skillnad från B- och C-böcker = läromedel), och 
som åtagit sig anskaffningsberedskap för övriga titlar 
från de avtalande förlagen.

I det nya avtalet hade den gamla formuleringen om 
att förlag som var anslutna till överenskommelsen 
skulle föra en bokhandelsvänlig försäljningspolitik 
ersatts med formuleringen att de skulle acceptera att 
fullgöra sina plikter enligt avtalet. Övriga krav på 
avtalstillträdande var oförändrade.

I det nya avtalet övergick man också från bruttopris 
till nettopris som bas för rabattering från förlag till 
återförsäljare. Dock fortsatte förlagen att åsätta böck-
erna ett cirkapris enligt en med bokhandeln överens-
kommen omräkningsfaktor om 1,66, vilket innebar 
en bokhandelsmarginal på cirka 40%. Avtalet om 
denna uppräkningsfaktor upphörde 1977, och därmed 
avvecklades i stort sett bruket av cirkapriser. Då hade 
redan överenskommelserna om författarhonoraren 
sedan flera år baserats på förlagsnettopriset.
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Villkoren för abonnemanget ändrades med tidens 
mått mätt ganska drastiskt. Kommissionsförfarandet 
upphörde, vilket innebar att såväl betalningstid som 
tiden fram till eventuell retur kortades. Bokförlagen 
valde själva vilken omfattning abonnemangen skulle 
ha, dock att bokhandeln förband sig att ta emot ett 
minimiabonnemang omfattande högst en tredjedel 
av förlagets hela utgivning. På abonnemangsexem-
plaren utgick 6% rabatt på nettopriset.

I den nya avtalet ändrades också beräkningsgrun-
den för funktionsrabatten, från och med nu kallad års-
omsättningsrabatt. Rabattsatsen var fortfarande 4%, 
men nu beräknad på nettoinköpen (inkl abonne-
mang) med avdrag för returer.

Även för returerna innehöll avtalet en del nyheter. 
Årsreturen fick omfatta alla böcker utgivna under de 
föregående två kalenderåren (med undantag för böck-
er som sålts med returförbehåll). För de returer som 
motsvarade högst 5% av föregående års nettoinköp 
sattes returavdraget till 11%. För returer därutöver var 
avdraget ytterligare 10%, det vill säga 21%.

 Parterna enades också om att en gemensam för-
teckning över samtliga av förlagen saluförda titlar 
skulle upprättas. I denna förteckning skulle titlar som 
ej var returberättigade eller returbegärda särskilt mar-
keras.

I de övergångsbestämmelser från det gamla syste-
met som fortfarande erfordrades reglerades bl a retur-
avräkningar. I samband härmed uppkom den ”ståen-
de krediten” för det saldo som eventuellt kvarstod på 
bokhandlares abonnemangskonto hos förlagen. Rän-
tan på den stående krediten sattes till 8%, och de bok-
handlare som så önskade ägde rätt att amortera kredi-
ten.

Motsättningarna skärps

Det nya avtalet sades vara resultatet av en strävan att 
effektivisera och förbilliga hanteringen för både för-
lag och bokhandel samt att förenkla administrativa 
rutiner.

Somliga bokhandlare var säkert glada över 
begränsningen i abonnemangsutskicken, medan de 
större bokhandlarna var missnöjda med att abonne-
mangen från en del förlag minskade. Ur bokhandelns 

perspektiv skärptes returreglerna, samtidigt som 
basen för beräkningen av årsomsättningsrabatten 
krympte.

Under senare delen av 1970-talet skärptes tonläget 
mellan förlag och bokhandel. Framförallt växte bok-
handelns missnöje med vad de upplevde som förla-
gens gynnande av bokklubbarna. Bokhandlarna tyck-
te att klubbarna fick otillbörligt höga rabatter, vilka 
handeln aldrig kunde komma i närheten av.

Från 1977 hade priskonkurrensen i handeln med 
böcker ökat. Detta sammanhängde med att cirkapris-
sättningen frångåtts, men också att bokhandeln tagit 
upp konkurrensen med klubbarna, trots de ogynn-
samma rabattförhållandena, och en lågprisprofil som 
lanserades av den framgångsrikt etablerade student-
ägda Akademibokhandeln. Efter en trög start i början 
på 1970-talet började man nu oroa sig för att pris-
spridningen på böcker blev för stor. Det fanns röster 
både inom och utom branschen som menade att det 
skulle vara obegripligt för bokköpare varför en titel 
kunde ha olika priser i olika butiker, medan det tydli-
gen var fullt begripligt varför ett kilo fläskfilé, ett par 
skor eller tre kubikmeter plank kunde variera i pris 
mellan olika försäljningsställen.

Bokhandlarna ville förändra avtalet bl a genom 
införande av en generalklausul, som skulle utrycka 
förlagens förståelse för bokhandelns speciella ställ-
ning och problem, nytt abonnemangssystem, upp-
mjukade returregler och högre årsomsättningsbonus. 
Förläggarna tyckte inte att dessa önskemål var för-
handlingsbara. Bokhandlarna sade därför upp avtalet 
per den 31 mars 1980.

Parterna stod långt ifrån varandra och lyckades inte 
på egen hand träffa en ny överenskommelse. Ett 
avtalslöst tillstånd var dock inte vad någon önskade, 
och därför gjorde Bokförläggareföreningen och Bopa-
kos boksektion (som Bokhandlareföreningen kallades 
under en period) en framställning till utbildningsde-
partementet. I januari 1980 förordnades en särskild 
utredare att bistå förläggarna och bokhandlarna i för-
handlingarna. Inför diskussionen om förhållandet 
mellan parterna var det nödvändigt att också se över 
det offentliga stödet till bokbranschen, varför den 
specielle utredaren i april även fick i uppdrag att utvär-
dera det statliga stödet till bokhandeln.
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Fackbokhandelsavtalet

I oktober 1980 lyckades man med den specielle utre-
darens hjälp sluta ett nytt avtal, giltigt från och med 
den 1 juli 1981. Utredaren fann att det nya avtalet 
bevarade viktiga delar av de kulturpolitiska bransch-
åtaganden, som låg till grund för det statliga bokhan-
delsstödet, och det kunde därför utgöra grund för 
fortsatta statliga insatser. Förslaget om statligt distri-
butionsstöd var en viktig förutsättning för den nya 
abonnemangsuppgörelsen.

Villkoren för att kunna ingå avtalet var i princip 
oförändrade mot tidigare för både bokhandel och för-
lag. En nyhet i avtalet var emellertid den generalklausul 
som sa att förlagen skulle beakta bokhandelns cen-
trala ställning som återförsäljare av böcker och inte 
missgynna bokhandeln i förhållande till andra kana-
ler. Bokhandlare skulle å sin sida verka för en bred och 
aktiv försäljning av de avtalande förlagens utgivning.

Abonnemangsvillkoren ändrades också. Förlagen 
bestämde abonnemangets sammansättning och 
omfattning. De var skyldiga att skicka ut minst 50% av 
sin utgivning av allmänlitteratur i abonnemang, och 
bokhandeln var skyldig att ta emot upp till 100% av 
nyutgivningen.

Förlagen lämnade 33% rabatt på abonnemangsex-
emplarens nettopris, vilket var en avsevärd höjning. 
Omkring två tredjedelar av denna rabatt fick förlagen 
emellertid tillbaka från staten för de titlar som erhållit 
statligt litteraturstöd.

Årsomsättningsrabatten var oförändrat 4% på års-
inköpen, inklusive abonnemang och rea, men med 
avdrag för returer. Returavdragen modifierades så att 
de minskade på små returer (under 5% av årsinköpen) 
men ökade på stora (över 10%). Det innebar en för-
bättring för bokhandlare som hade god lagerstyrning 
och gjorde försiktiga inköp, men en försämring för 
dem som varit för optimistiska i sina satsningar.

I noteringar till avtalet sades att den ordinarie rea-
lisationsförsäljningen först skulle erbjudas bokhan-
deln. Därmed gavs bokhandeln förtur till de begrän-
sade upplagorna (på främst varuhusens bekostnad). 
Det sades också att tilltryckning av titlar inte skulle 
förekomma för att tillgodose andra kanaler, annat än 
i de fall där titlarna tidigare ingått i andra kanalers 
ordinarie sortiment.

I och med 1980 års avtal utvidgades Bokhandelsrå-
det till att bestå av sju ledamöter, tre från vardera bok-
handel och förlag, samt en ordförande som inte fick 
vara kommersiellt knuten till branschen. Dessutom 
adjungerades Bokförläggareföreningens respektive 
Bopakos verkställande direktörer till rådet.

Det kan tyckas anmärkningsvärt att statens 
in blandning krävdes för att det skulle bli ett avtal, som 
båda parter önskade. Bokhandeln ville via avtal ha sin 
särställning bekräftad och samtidigt låta den stående 
krediten lämnas oamorterad. Förläggarna ville fram-
förallt bevara abonnemangssystemet för att säkerstäl-
la spridningen av sina böcker, samt via avtalet bevara 
regelsystemet som omgärdade returerna.

Bokhandeln går till  näringsfrihetsombudsmannen

Det är också uppseendeväckande att de konkurrens-
främjande myndigheterna inte agerade. NO blev 
ändå inblandad i en villkorsfråga då bokhandlarna 
anmälde Bonniers för att man tyckte att bokklub-
barna fick orimligt bra villkor i förhållande till bok-
handeln.

Anmälan ledde till en segdragen tvist, som slutade 
med en förhandlingsuppgörelse 1982. Enligt uppgö-
relsen skulle förlagens villkor till de olika kanalerna 
vara sådana att man kunde tala om ”pris efter presta-
tion”. Vidare skulle klubbarnas huvudböcker inte få 
vara mer än 25% billigare än bokhandelns cirkapris 
(som ju egentligen var avskaffat) och klubbarna skulle 
inte använda bokhandelns priser som jämförelse i sin 
reklam.

Fackbokhandelsavtalet justeras

Under 1980-talet justerades fackbokhandelsavtalet i 
flera omgångar. Det var framförallt abonnemangen 
som berördes.

1985 höjdes rabatterna på abonnemangsexempla-
ren. På litteraturstödda titlar utgick 50% rabatt på för-
lagsnettopriset, varav staten betalade 30 procenten-
heter, vilka kanaliserades delvis genom förlagen och 
delvis genom bokhandeln. Dessutom skulle minst 
50% av resten av utgivningen skickas ut i abonne-
mang, till 33% rabatt. Returreglerna ändrades något 
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till bokhandelns förmån, medan räntan på den ståen-
de krediten höjdes till diskonto plus 3%.

I den nya uppgörelse som träffades 1989 utvidgades 
abonnemanget till att gälla all utgivning från avtals-
förlagen, med undantag för böcker över en viss pris-
nivå och böcker uppenbarligen riktade till bestämda 
målgrupper. Rabattvillkoren var i princip lika med de 
som gällde tidigare. Bokhandeln åtog sig i samband 
med denna utvidgning att exponera och hålla tillgäng-
ligt det sortiment som omfattas av abonne mangs-
åtagandet, samt att i rimlig omfattning i förhållande 
till kundkretsens storlek och struktur åter anskaffa 
sålda titlar.

Fackbokhandelsavtalet försvinner

Under 1980-talet växte sig bokhandelskedjorna större 
och starkare, och med det följde krav på bättre villkor. 
Man ville dels ha bättre rabatter eftersom man köpte 
större volymer per ordertillfälle dels högre marknads-
föringsbidrag eftersom man via katalogerna mark-
nadsförde fler titlar till allt fler hushåll. Hos förlagen 
började man tycka att det var litet mycket att tillmö-
tesgå kedjornas växande krav på rabatter och mark-
nadsföringsbidrag, och samtidigt leva upp till de i 
fackbokhandelsavtalet överenskomna villkoren för 
årsomsättningsrabatt, abonnemang och returer.

På våren 1991 meddelade Bonniers att man inte 
längre tänkte vara ansluten till fackbokhandelsavta-
let. Förlaget ville dels förenkla försäljningsvillkoren, 
dels premiera de handlare som verkligen satsade på 
förlagets böcker. De nya villkor Bonniers presentera-
de innehöll därför bl a följande:
• Abonnemang i två storleksklasser, baserat på 

föregående års inköp. Cirka 125 bokhandlare kvalifi-
cerade sig för fullt abonnemang, resten skulle få 
halvt.
• Returrätt baserad på antal inköpta exemplar. Sex 

för de stora och fyra för de små gav full returrätt, kre-
diterat till nettoinköpspris. Vid inköp av färre exem-
plar fanns ingen returrätt.
• Marknadsföringsbidrag relaterade till inköpen, 

under förutsättning att handlaren (gruppen) verkli-
gen vidtog marknadsföringsåtgärder.

Försäljningsvillkoren innehöll också rabattskalor, 

betalningsvillkor (reaböcker skulle betalas 20 april, i 
stället för som tidigare 20 juni) och omköpsvillkor.

Årsomsättningsrabatten om 4% var försvunnen.
Bokhandelskåren var inte nöjd. Kedjeföreträdarna 

insåg nog att de skulle tjäna på affären. Marknadsfö-
ringsbidragen kompenserade mer än väl för den ute-
blivna årsbonusen. De obundna bokhandlarna däre-
mot förstod att de skulle ha svårt att tillgodogöra sig 
fördelarna, och en del kedjeanslutna butiker måste ha 
tyckt illa om att den bonus de inte längre skulle få 
direkt till sig i stället skulle betalas som marknadsfö-
ringsbidrag till kedjan centralt. Alla var upprörda över 
den kortade reabetalningstiden.

Bonniers nya policy kom inte som en blixt från klar 
himmel. Ändå verkade branschen i övrigt litet tagen 
på sängen. De flesta övriga förlag sa inledningsvis att 
de tänkte fortsätta som hittills. Snart började emel-
lertid fasaden rämna, och kring årsskiftet 1991/92 
upphörde fackbokhandelsavtalet att gälla, och tre oli-
ka försäljningsvillkorskonstellationer utkristallisera-
des.

De övriga förlagen i Bonniergruppen följde Bon-
niers exempel.

De fyras gäng: Norstedts, Rabén & Sjögren, Tiden 
och Natur och Kultur (och några mindre, dem närstå-
ende) följde Bonniers abonnemangsvillkor, men hade 
andra returregler (retur skulle inte accepteras av färre 
än tre exemplar, och gratisexemplaret skulle avräknas 
vid kreditering). Rabatter och marknadsföringsbidrag 
reglerades inte gemensamt.

Den s k 24-gruppen, med bl a Atlantis, Brombergs, 
Informationsförlaget och Ordfront, erbjöd i stället för 
abonnemang 50% rabatt på första inköpta exemplar, 
och ingen generell returrätt. 

Årsomsättningsrabatten var helt borttagen. Bok-
handeln var kritisk. Detta gällde både de fyras gäng 
och 24-gruppen. Mot de senare restes i det närmaste 
bojkotthot. Bråket om reabetalningarna ledde till att 
vissa förlag erbjöd en extra rabatt om 1 à 2% för den 
tidigarelagda betalningen.

Relationerna var under en tid ansträngda, men 
både förläggare och bokhandlare ville ju sälja böcker, 
och efter hand klingade konflikten av. ”Kassarabat-
ten” på rean var borta.
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Cirkapriser på pocketböcker

Ända sedan starten hade MånPocket, till skillnad från 
andra pocketförlag, haft påtryckta cirkapriser. På hös-
ten 1999 började flera andra förlag följa deras exempel. 
Man ville därigenom försöka se till att pocketpriserna 
inte sköt i höjden, även om man inte gjorde några för-
sök att förbjuda handeln att ta ut ett högre pris. 

Bokhandeln protesterade, dels därför man av prin-
cip tyckte att åtgärden var felaktig och markerade en 
återgång till den tid då förlagen bestämde bokhan-
delns marginal, dels därför att man var orolig att idén 
kunde sprida sig till andra böcker också. Det hela led-
de till att MånPocket anmäldes till Konkurrensverket 
som avskrev det. Bokhandlareföreningen gick dock 
vidare till Marknadsdomstolen, som dömde till Bok-
handlareföreningens fördel.

Cirkapriserna försvann från både MånPockets och 
andra förlags pocketböcker.

hur ser det ut idag?

Tio år efter fackbokhandelsavtalets upphörande ver-
kar det nästan vara glömt. Förlagen gör upp direkt 
med bokhandeln och med var och en av kedjorna om 
villkoren. Förlagen agerar efter  principen om pris 
efter prestation, framför allt när det gäller rabatter 
och marknadsföringsbidrag.

Tre av de förlag som 1992 utgjorde ”de fyras gäng” 
ingår idag i samma företag, P A Norstedt & Söner, 
som ägs av KF Media (jfr Akademibokhandeln) och 
deras grundvillkor ser ut så här:
• Fritt abonnemang på en stor del av utgivningen 

till alla som handlat för minst 400 Kkr året före. Abon-
nemang endast på en mindre del av utgivningen till 
dem som handlat för mellan 100 och 400 Kkr.
• Betalning: fri leveransmånad plus 20 dagar. På 

normalorder.
• Prestationsrabatter på mer än tio och mer än 25 

exemplar.
• Fri returrätt i januari, krediteras till F minus 8%.
• Marknadsföringsbidrag utgår med 8% till alla 

som har abonnemang. Bidraget disponeras för aktiv 
marknadsföring av förlagens  titlar och avräknas för 
vart och ett av förlagen inom gruppen.

Natur och Kultur har tre abonnemangsklasser, fri 

leveransmånad plus 50 dagar, och godkänner retur 
om tre exemplar eller fler per titel. 5% generell nyhets-
rabatt, ytterligare prestationsrabatt förhandlingsbar.

Bonnierförlagen har fortfarande två abonne mangs-
klasser men i övrigt inga generella villkor. Rabatter, 
betalningstid, marknadsföringsbidrag och returrätt 
görs upp vid varje ordertillfälle

I övrigt varierar försäljningsvillkoren, men 50% 
rabatt på första exemplaret är fortfarande vanligt som 
ersättning för det gamla abonnemanget. Rabatter och 
marknadsföringsbidrag är oftast förhandlingsbara. 
Idén bakom uppsägningen av fackbokhandelsavtalet 
har fått fäste. Den handlare som är villig att satsa i 
inköp och marknadsföringsåtgärder kan påräkna 
bättre villkor från förlagen än vad som kommer de 
mer passiva till del.

nya roller för branschföreningarna

Fackbokhandelsavtalet och de praktiska frågor kring 
dess tillämpning, som den dagliga verksamheten gav 
upphov till, sysselsatte tjänstemän både hos Bokhand-
lareföreningen och hos Förläggareföreningen. I den 
avtalslösa tillvaron efter 1992 försvann alltså uppgif-
ter för båda kanslierna. För Förläggareföreningen har 
motsvarande förändring också ägt rum i förhållande 
till Författarförbundet, med vilka det när detta skrivs 
våren 2003 inte heller finnas något centralt ramavtal.

Bland bokhandlarna har dessutom kedjeledning-
arna tagit över en del arbetsuppgifter, som tidigare 
var föreningskanslifrågor. I mitten på 1990-talet ver-
kade det till och med tveksamt om de stora kedjorna 
tyckte att det var någon mening med att ha en 
branschför ening. På senare tid har den attityden för-
ändrats, och representanter för kedjorna har tagit en 
mer aktiv del i styrelsearbetet.

Förläggareföreningens existens har inte varit ifrå-
gasatt på motsvarande sätt. Om medlemsservice som 
har med de centrala avtalen att göra inte längre behövs, 
finns det gott om andra frågor att arbeta med, och 
annan slags service som medlemmarna efterfrågar. 
Juridisk rådgivning och statistik t ex. I båda lägren 
finns också en ökad medvetenhet om branschfören-
ingarnas viktiga roll när det gäller opinionsbildning 
och kontakter med media, men kanske ännu viktigare 
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är kontakter med politiker i stat och i kommuner. För-
eningarna bidrar vidare till att skapa ett forum för dis-
kussioner om branschfrågor som inte naturligen han-
teras av kedjorna.

en skön ny värld?

Det vore uppenbarligen fel att kalla den nya tillvaron 
avtalslös. I stället för fackbokhandelsavtalet har bran-
schen fått massor med avtal mellan förlag och olika 
återförsäljarkonstellationer. Dessutom lämnas utrym-
me att göra upp om enskildheter från fall till fall. Å 
andra sidan fanns det ju vid sidan av fackbokhandels-
avtalen andra villkor/avtal som reglerade affärsvillko-
ren mellan förlag och handel, så skillnaden i antal avtal 
är inte så stor som man kunde tro.

Det faktum att bokmarknaden avreglerats och att 
ett generellt branschavtal saknas har ändå inneburit 
förändringar och förskjutningar av makt och möjlig-
heter.

Stora och resursstarka förlag har lättare att få sina 
böcker insålda till och exponerade i butikerna. De 
mindre förlagen har blivit mer beroende av att hitta 
säljmöjligheter på annat håll, gärna i form av bulkor-
der från företag, organisationer och andra bokintres-
senter. För somliga förlag har placering av större order 
blivit en förutsättning för att utgivning alls skall kom-
ma till stånd.

I återförsäljarledet har kedjorna och de stora aktö-
rerna lättare att tillgodogöra sig bra villkor än vad som 
gäller för de mindre och obundna. Detta innebär att 
kedjornas inköpare har ett större inflytande över vilka 
titlar bokhandeln skall satsa på när det gäller inköp 
och marknadsföring (kataloger, butiksexponering 
etc) än vad detaljhandeln tidigare hade, då alla titlar 
gick ut i abonnemang, och inköpsbesluten fattades av 
många fler som agerade oberoende av varandra. Detta 
har gjort det svårare för de titlar som inte anses ha en 
tydligt kommersiell potential att få en stor spridning i 
bokhandeln.

Ändå har bokhandelsnätet i allt väsenligt överlevt 
förändringarna, och på medlemmar i Bokhandlare-
föreningen ställs kravet att de skall ha beställnings-
service på de titlar de inte har i lager. Dessa levereras 
idag snabbare är förr.

Samtidigt har böcker gjorts tillgängliga på många 
fler ställen, genom många fler kanaler än tidigare. 
Exempel på detta är bokklubbar, stormarknader, ben-
sinmackar, flygplatser, livsmedelsbutiker, kiosker och 
tobakister. Den som inte besöker något av alla dessa 
försäljningsställen har ändå välsorterade bokhandlar 
tillgängliga från skrivbordet på jobbet eller arbetshör-
nan hemma genom internetbokhandarna. 
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 Avregleringen av bokmarknaden innebar inte den 
bokhandelsdöd många befarade. Bokhandelns 

andel av den totala bokförsäljningen har visserligen 
minskat något och antalet butiker som rubriceras 
bokhandel har blivit något lägre, men dessa föränd-
ringar är knappast anmärkningsvärda över en period 
på mer än trettio år då mycket annat i det svenska 
samhället och dess kommersiella struktur förändrats 
än mer drastiskt.

Bokhandelns marknadsandel

När den svenska bokmarknadens avreglering förs på 
tal, inte minst internationellt, kan man lätt få uppfatt-
ningen att före 1970 såldes alla böcker i Sverige genom 
bokhandeln. Så var definitivt inte fallet. Enligt pris- 
och kartellnämnden, SPK, svarade kommissionsbok-
handeln 1961 (alltså nästan tio år före de fria priserna) 
för 46% av bokförsäljningen, andra återförsäljare för 
drygt 11%, bibliotek och andra organisationer för näs-
tan 9%, och förlagens direktförsäljning utgjorde 34% 
av handeln med böcker. Förlagens direktförsäljning 
utgjordes av hemförsäljning, bokklubbar samt arbets-
plats- och postorderförsäljning. Försäljningen av skol-
böcker och till biblioteken gick i allt väsentligt genom 
bokhandeln. Dessa siffror förändrades inte nämnvärt 
under 1960-talet.

Den friare prissättningen innebar att hemförsälj-
ningen fick det betydligt svårare, och ångerveckans 
införande gjorde inte saken bättre för de företag som 
sysslade med detta slags  försäljning. Det innebar att 
det blev svårare att sälja större verk (t ex samlade 
skrifter av klassiska författare) och flerbandiga upp-
slagsverk. Bland dem som ändå fortsatte kan nämnas 
Focus Uppslagsböcker, som slutligen avvecklade sin 
säljarkår först 1990/91 och Bertmarks förlag, som 
fortfarande säljer sina årsböcker via hembesök och 
telefon.

Marknadens avreglering innebar också att kom-
muner, skolor och bibliotek började kräva allt högre 
rabatter på sina inköp. Redan under första hälften av 
1970-talet flyttades närmare 50% av skolboksförsälj-
ningen från bokhandeln direkt till förlagen eller till 
specialiserade mellanhänder. Detta var en kännbar 
förändring för många bokhandlare, och på den försälj-

ning som blev kvar krymptes marginalerna. Även bib-
lioteken ändrade sitt inköpsbeteende. En växande del 
av deras inköp kom att göras genom Bibliotekstjänst.

Som framgår på annan plats i denna skrift har bok-
klubbarna dramatiskt ökat sin marknadsandel sedan 
det tidiga 1970-talet.

Ändå svarar bokhandeln, enligt Förläggarefören-
ingens årliga statistik, fortfarande för ca 40% av den 
totala handeln med böcker i Sverige. Detta borde 
betraktas som en glädjande stark siffra. Skälen till att 
bokhandeln hävdat sig så väl, trots de betydande för-
ändringar som ägt rum, är att bokhandeln under den-
na period professionaliserats med avseende på kom-
mersiellt tänkande och ekonomisk styrning. Ett 
uttryck för det senare är också kedjornas framväxt och 
den därmed sammanhängande kraftfullare mark-
nadsföringen av och genom bokhandeln. Kedjorna 
har i viss utsträckning även inneburit en maktför-
skjutning från förlag till detaljhandel.

Bokhandelsbeståndets utveckling

Under efterkrigstiden har svensk detaljhandel (lik-
som detaljhandeln i många andra länder) genomgått 
en dramatisk utveckling. En stor mängd små lokala 
butiker har försvunnit och större enheter har skapats, 
ofta i kedjekonstellationer. Dagligvaruhandelns svå-
righeter i glesbygden är fortfarande ett akut problem, 
och de många köpcentra som växt upp under de senas-
te årtiondena är till förväxling lika med avseende på 
butiksbeståndet.

Jämfört med denna utveckling har förändringen i 
bokhandelsnätet varit både långsammare och mindre 
dramatisk. Detta beror naturligtvis på det skydd bran-
schen hade genom dispensen från bruttoprisförbudet, 
men också på en fortsatt strävan att hålla bokhandeln 
vid liv genom offentliga stödåtgärder. Dessutom har 
branschens aktörer uppvisat en flexibilitet i butiksin-
riktning bl a genom att introducera även andra varu-
grupper för att kunna hålla liv i bokförsäljningen.

Bokhandelsbeståndets utvecklingen kan alltså 
beskrivas i positiva termer trots att många kommuner 
idag saknar bokhandel. Vid årsskiftet 2002/2003 sak-
nade nittio av landets 289 kommuner eller 30% bok-
handel. Men ett mer relevant mått på tillgänglighet är 
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hur stor andel av befolkningen  som har tillgång till en 
bokhandel i sin hemkommun. Denna andel ligger på 
90% och har varit praktiskt taget oförändrad under en 
lång följd av år.

Med A-boklådor förstods bokhandlar som var 
anslutna till fackbokhandelsavtalet, och alltså åtagit 
sig att lagerföra minst 4 000 titlar av allmänlitteratur. 
B-boklådor hade med avseende på allmänlitteratur ett 
mindre sortiment. Begreppet servicebokhandel intro-
ducerades av Seelig 1981, och Servicebokhandlarför-
bundet var en fortsättning på det tidigare B-bokhand-
larförbundet, och dess medlemmar gjorde i princip 
alla sina bokinköp från Seelig. 

Sedan fackbokhandelsavtalet upphört att existera 
blir gränsdragningen mellan olika sorters bokhandlar 
litet besvärligare. 1997 års bokutredning (Boken i 
tiden, SOU 1997:141) innehöll följande uppgifter: 
Antal allmänbokhandlar beräknades vara 331 och 
antalet specialbokhandlar 190. Sedan 1983 hade alltså 
antalet allmänbokhandlar knappast förändrats alls 
(331 mot tidigare 336). Här torde dock ha skett en för-
ändring genom att några tiotal A-bokhandlar enligt 
1983 års definition, snarare var att betrakta som 
B-boklådor femton år senare. Denna förändring mås-
te betraktas som en viss uttunning av bokhandelsnä-
tet för allmänlitteratur.

Det är samtidigt viktigt att notera att antalet speci-
albokhandlar enligt dessa siffror ökat kraftigt i antal. 
Bland specialbokhandlar märks främst sådana som 
specialiserar sig på läromedel/kursböcker, religiös lit-
teratur, antikvariat med försäljning av nya böcker 
samt diverse ”hobbyintressen”.

Exakt hur bokhandelsbeståndet utvecklats sedan 
1996/97 finns ingen statistik på, men det finns ingen-
ting som talar för att det skett några stora förändringar.

Bokhandelsnätets täckningsgrad

Bokhandelsbeståndet är alltså inte jämnt fördelat över 
landet. Det är naturligtvis precis vad man kan vänta 
sig: bokhandeln finns där kunderna finns, och riktigt 
stora bokhandlar (som lagerför över 25 000 titlar, och 
har ett sortiment även av utländsk litteratur) är ett 
storstadsfenomen. Likaså finns specialbokhandlarna 
i de kommuner där allmänbokhandelstätheten är 

störst. Över hälften av landets specialbokhandlar 
finns i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Utredningen ”Boken i tiden” konstaterar att det 
behövs ett upptagningsområde om cirka 20 000 per-
soner för att det skall finnas förutsättningar att driva 
bokhandel på företagsekonomiskt sunda villkor. Det 
är därför knappast märkligt att vissa mindre kommu-
ner saknar bokhandel, särskilt i glesbygderna. Om tät-
orten i grannkommunen har en bokhandel är dock 
ingen stor skada skedd. Det finns emellertid också 
exempel på kommuner/orter där det borde finnas för-
utsättningar att driva bokhandel, men där det ändå 
saknas. Utredningen efterlyser ett aktivare entrepre-
nörskap, och förordar mer utbildning av potentiella 
handlare.

De kommuner som saknar bokhandel är oftast små 
och ofta finns de i glesbygd. Men hela 90% av befolk-
ningen i Sverige bor alltså i en kommun där det finns 
en bokhandel.

Sedan 1996 har ett nytt fenomen på marknaden 
bidragit till att ett brett boksortiment finns tillgäng-
ligt överallt i landet, nämligen internetbokhandlarna 
(mer om dessa i kapitel 6).

Bokhandelskedjor

Före 1970 fanns i Sverige ingen bokhandelsgruppe-
ring som kunde rubriceras kedja. Det fanns några 
exempel på att en ägare kunde ha flera butiker, t ex 
Almqvist & Wiksell. Förklaringen till att inga egent-
liga kedjor bildades var att branschens regelverk omöj-
liggjorde stordriftsfördelar i inköp, och bokhandeln 
spelade en begränsad roll i de marknadsförings insatser 
som gjordes utanför butikslokalerna.

Under 1970-talet växte emellertid flera kedjor av 
olika typ fram och under 1980- och 90-talen har de 
stärkt sina positioner.

Butikskedjor kan grovt sett indelas i två typer: 
mångfilialföretag och frifackkedjor.

Med mångfilialföretag avses ett antal butiker som 
drivs av en ägare (antingen hela rörelsen drivs i ett 
bolag eller som en koncern). Ägaren/ledningen för en 
sådan kedja har full beslutsrätt i alla sorters frågor för 
hela sitt företag (inom ramen för gällande arbetsrätts-
lagar etc). Graden av enhetlighet och likriktning inom 
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mångfilialföretag kan naturligtvis variera, mellan 
kedjor och över tiden. Akademibokhandelsgruppen 
är idag det enda exemplet på denna kedjeform i Sve-
rige. Tidigare har det funnits även andra.

Frifackkedjan däremot karakteriseras av att ett 
antal självständiga företagare sluter sig samman för 
att samordna i första hand inköp och marknadsföring. 
Samverkan kan ske i bolagsform eller genom en eko-
nomisk förening. Deltagandet i detta slags kedja moti-
veras av att det för gruppen finns stordriftsfördelar att 
utvinna som kan komma var och en till del. Detta gör 
det motiverat för den enskilde handlaren att ge upp en 
del av sitt självständiga beslutsfattande. Frifackkedje-
ledningen är dock på ett tydligare sätt än mångfilial-
ledningen beroende av att medlemmarna verkligen 
upplever en direkt nytta av medlemskapet för att de 
skall acceptera ledningens beslut. Graden av samord-
ning mellan de ingående butikerna/bolagen kan 
naturligtvis variera, så t ex är alla Bokiabutikers kedje-
tillhörighet tydlig, medan JB-Gruppens medlemmar 
uppträder under sina lokala namn. Samordning kan 
också utvidgas till att gälla även andra beslut än inköp 
och marknadsföring, t ex butiksinredning eller val av 
datasystemslösningar.

I andra detaljhandelsbranscher finns exempel på 
blandade kedjor, t ex DUKA-butikerna, det vill säga 
kedjor som innehåller både anslutna butiker och såda-
na som är centralt ägda. Det har vi ännu inte sett prov 
på i bokbranschen.

Akademibokhandelsgruppen (ABg)

ABG bildades 1992 ur den tidigare Nordiska Bokhan-
delsgruppen, som i sin tur bestod av butiker som tidi-
gare ingått i det studentkårsägda Academus respektive 
ESSELTE Bokhandel. Academus förvärvades av Kon-
sumentföreningen Stockholm 1987, och ESSELTE 
Bokhandel 1990. Ägandet övertogs 1992 av Koopera-
tiva Förbundet, och ABG ingår idag i KF Media, som 
också äger bl a P A Norstedt & Söner samt Internet-
bokhandeln Bokus. 

Academus hade sina rötter i den kursbokhandel 
som öppnade vid Stockholms Universitet i Frescati 
1971. Universitetets studentkår hade redan tidigare 
sysslat med kompendieförmedling, och sedan våren 

1970 även med bokförsäljning i lokaler i Vasastan. I 
och med att universitetet samlades i nybyggda lokaler 
i Frescati var det naturligt att flytta bokhandeln dit. 
Vid denna tid fanns Akademibokhandeln i Lund 
sedan flera år, och studentkårsägda bokhandlar dök 
upp också på andra universitets- och högskoleorter. 
Studenterna var genom sina kårägda bokhandlar 
snabba att utnyttja de fria priserna till att sälja kurs-
böcker billigt. 

I mitten på 1970-talet förvärvades Nordiska Bok-
handelns filial vid Odenplan och 1977 öppnade Aka-
demibokhandeln sin nya flaggskeppsbutik på Mäster 
Samuelsgatan i Stockholm. Genom dessa butiker (och 
delvis genom kursboksbutikerna) såldes allmänlitte-
ratur med ”minst 20% rabatt”. Detta var det första 
exemplet på aggressiv priskonkurrens på allmänlitte-
ratur i bokhandeln sedan priserna släpptes fria sju år 
tidigare. Konkurrenterna var skeptiska, men Akade-
mibokhandeln blev förlagsrepresentanternas gunst-
lingar, och med hjälp av uppmärksammad, nyskapan-
de reklam (”Hoppas att det blir en regnig sommar”; 
”Glöm inte att köpa ut till helgen”) och en ungdomlig 
uppstickarattityd blev City-butiken snabbt en försälj-
ningsmässig framgång.

Kursbokskonceptet spreds till andra städer i Mälar-
dalen, och en stor allmänbokhandel öppnades även på 
Norra Hamngatan i Göteborg. 1982 förvärvades Bok-
man-butikerna, en kedja med lågprisimage med buti-
ker i centrala lägen.

Tillväxten och förvärven bidrog till slitningar inom 
Academus ledning, vilka tillsammans med sviktande 
lönsamhet och ansträngd likviditet tvingade ägarna 
att sälja företaget till Konsum Stockholm 1987. Dess-
utom hade expansionen givit företaget en inriktning 
som de ägande studentkårerna inte tyckte var förenlig 
med deras intressen.

eSSelte Bokhandel

1973 förvärvade ESSELTE förlags- och tryckerikon-
cernen Almqvist & Wiksell. I köpet ingick förutom 
bokhandeln på Gamla Brogatan i Stockholm några av 
Sveriges främsta universitetsbokhandlar, flera med 
gamla anor: Lundequistska i Uppsala, Eckersteins i 
Göteborg, Sahlströms i Linköping och Westlings i 
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Örebro. Under 1970- och 80-talen förvärvades ytterli-
gare  tre stora bokhandelsrörelser: Nordiska Bokhan-
deln i Stockholm, Gumperts i Göteborg med filial i 
Jönköping och Akademibokhandeln i Lund med filia-
ler.

ESSELTE Bokhandels intresse för konsument-
marknaden var begränsat, eftersom företaget var stor 
leverantör till universitetsbibliotek, sjukhus och före-
tag med behov av kvalificerade fackböcker. I verksam-
heten ingick också Tidskriftscentralen (prenumera-
tionsförmedling), Bokdistributören (skolboksdistri-
bution till kommuner och skolor), Almqvist & Wik-
sell International (bokexport och distribution av aka-
demiskt tryck) samt Nordiska Bokhandelns förlag 
(medicinska fackböcker). ESSELTE och Academus 
var naturligtvis konkurrenter om försäljningen vid 
universitet och högskolor, men under 1980-talet öka-
de också konkurrensen från exportbokhandlar i Eng-
land (bl a Blackwells, Heffers och Dawsons) och pre-
numerationsförmedlare som EBSCO (USA) och 
Sweets (Nederländerna). I samband med kraftiga 
omstruktureringar inom ESSELTE-koncernen såldes 
verksamheten till Konsum Stockholm 1990. Kedjan 
(som inte uppträdde med något stort mått av enhet-
lighet) bestod då av femton butiker på tolv orter. Lön-
samheten var god.

Fusionering och expansion

Fusionen fick 1992 namnet Nordiska Bokhandels-
gruppen. Företagets profil var spretig (tolv olika 
butiksnamn) och lönsamheten dålig. Namnbytet var 
ett led i det omfattande rekonstruktionsarbete som 
ledde till att gruppen sedan 1994 har kunnat visa vinst 
varje år. Parallellt med personalinskränkningar och 
nedläggning eller avyttring av olönsamma butiker, 
samt försäljning av Tidskriftscentralen, investerades i 
ett kraftfullt butiksdatasystem. Sedan 1998 då företa-
get hade tjugonio butiker har man våren 2003 genom 
förvärv och nyetablering vuxit till femtiotre butiker, 
av vilka arton är universitets- och högskolenära kurs-
boksbutiker. Expansionen har skett främst på allmän-
boksmarknaden. Akademibokhandeln beräknas idag 
svara för ca 30% av detaljhandeln med böcker i Sveri-
ge, och är därmed landets största bokhandelskedja. 

Kursböcker säljs även i en del allmänbutiker. Akade-
mibokhandelns butiker i centrala Stockholm, Uppsa-
la, Lund och Göteborg är bland de största bokhand-
larna i Sverige. I affärsidén ingår att vara störst på de 
orter där man finns etablerad. Importerade böcker, 
främst kurs- och facklitteratur svarar för 15-20% av 
den totala bokförsäljningen. 

BoKIA

Även frifackkedjornas historia har varit brokig och 
händelserik med omgrupperingar och personstrider. 
I slutet på 1970-talet fanns fem grupperingar av bok-
handlar, som inte alla kan rubriceras som kedjor i 
dagens bemärkelse men som innehöll början till ked-
jesamverkan. Factum i Stockholmsområdet, Norrbok, 
15 bokhandlare (Skåne), Sydvästgruppen (blev sedan 
Info) och Boksam (Västsverige). Av dessa var det Syd-
västgruppen och Boksam som hade de tydligaste ked-
jeambitionerna, men även de skilde sig åt i arbetssätt 
och inriktning.

Sydvästgruppen drevs som en ekonomisk förening. 
Man gjorde en del inköp tillsammans och hade gemen-
sam marknadsföring. Gruppen tryckte på vikten av 
att ge varandra insyn i företagen och att utbyta erfa-
renheter. Butikerna uppträdde under sina egna 
namn.

Boksam däremot använde kedjenamnet. Inköpen 
gjordes centralt av en liten grupp med ett kvoterings-
system. Butikerna hade alltså givit upp mer av både 
sin identitet och sin självständighet för att nå gemen-
sam styrka, än vad som gällde i de andra konstellatio-
nerna. Marknadsföringen via tidningen Bokskogen 
präglades av en aggressiv prispolitik. 

Båda grupperingarna lade också resurser på perso-
nalutbildning, dels för att förbättra kunskaperna i 
marknadsföring och ekonomi, dels för att stärka sam-
hörigheten mellan deltagarna.

Den 1 maj 1986 slogs kedjorna samman till Bokia. 
Tillsammans hade man då åttio medlemmar. Härige-
nom blev stordriftsfördelarna ännu mer påtagliga: 
större inköpsvolymer, en trycksak i stället för två (i 
större upplaga) och en gemensam administration. 

Förutom de centraliserade, kvoterade, inköpen var 
den gemensamma marknadsföringen nyckeln till ked-
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jeframgången. Via marknadsföringsbidrag kunde 
kedjorna få förlagen att vara med och betala främst 
trycksaker, som kallades katalog eller kundtidning. I 
takt med att kedjorna växte och deras trycksaker gick 
ut i större upplagor, blev det allt viktigare för försälj-
ningen vilka titlar som köptes centralt och marknads-
fördes i katalogerna. Sydvästgruppen/Info hade ett 
bredare urval i sin tidning än vad Boksam hade i sin 
mer aggressiva katalog.

Olikheterna i synen på hur marknadsföringen skul-
le utformas blev också orsaken till den första stora 
konflikten i den nyskapade kedjan. Boksamtänkandet 
vann. Under resten av 1980-talet växte Bokia med 
ytterligare drygt tjugo medlemmar och stärkte där-
med sin ställning och marknadsandel.

Under 1990-talet och början på det nya seklet har 
Bokia arbetat med att stärka sitt varumärke genom 
gemensam profilering, t ex genom konsekvent 
användning av Bokia. I detta arbete har utbildning 
spelat en viktig roll. Samtidigt försvagades gruppen 
då några medlemmar lämnat kedjan för att i stället gå 
med i JB-Gruppen och närmare tio butiker köpts av 
Akademibokhandeln. Bokias problem att stå emot 
Akademibokhandeln vid butiksförsäljning, och likaså 
i samband med nya köpcenteretableringar, visar på en 
svaghet som frifacksamverkan har i konkurrens med 
mångfilialföretaget: svårigheten att skaffa riskkapital. 
Ett annat problem är att den nya konkurrenslagen gör 
samverkan i hittillsvarande form olaglig.

Under år 2003 ser Bokia ut att ha hittat en lösning 
på dessa problem. Hittills har organisationen varit en 
ekonomisk förening, där varje medlem haft en andel. 
Den ekonomiska föreningen har i sin tur ägt Bokia 
AB. Efter stämmobeslut under 2003 (det tas andra 
gången i oktober) avvecklas den ekonomiska för-
eningen, och medlemmarna erbjuds bli aktieägare i 
Bokia AB. I en nyemission får medlemmarna teckna 
aktier i proportion till sin storlek. Härigenom skaffar 
sig Bokia ett kapital för att snabbare och enklare kun-
na göra förvärv och delta i nyetableringar. Föränd-
ringen är inte okontroversiell, eftersom de större 
medlemmarna och huvudkontoret får mer makt. Nya 
Bokia-butiker kommer inte med automatik att kunna 
bli aktieägare. 

I maj 2003 när detta skrivs hade Bokia nittiotvå 

medlemsföretag, med tillsammans nittiosex butiker. 
Bokia har just öppnat en ny butik i Jönköping, och 
hösten 2003 kommer en ny butik i Gävle, där den tidi-
gare medlemmen sålde sin bokhandel till Akademi-
bokhandeln våren 2003. Fler etableringar lär följa.

Den typiska Bokiabutiken är mindre än konkur-
renten inom Akademibokhandeln, och har sin försälj-
ning mer koncentrerad till svensk allmänlitteratur 
och pappers- och kontorsvaror. 

JB-gruppen

När Bokia bildades blev en del bokhandlare ställda 
utanför, eftersom man inte ville ha flera medlemmar i 
mindre städer. Dessa bildade tillsammans med Möl-
lers Bokhandel i Kristianstad Julbocken, ett samarbete 
kring inköp och katalogframställning.

Namnet ändrades till JB-Gruppen, och idag består 
den av trettioåtta butiker, i vad som snarare beskrivs 
som ett nätverk än en kedja. Gruppen har ingen 
anställd personal. Arbetet bedrivs i fyra arbetsgrup-
per, en för ekonomi och administration och tre olika 
inköpsgrupper (säsongens böcker, pappers- och kon-
torsvaror och realisation). Alla medlemmar måste ta 
jul- och reakatalogerna och därmed sammanhängan-
de inköp, i övrigt är deltagandet frivilligt.

Mot marknaden uppträder gruppens medlemmar 
under sina egna bolags-eller butiksnamn. Kataloger-
na har lokala editioner med lokala avsändare. JB-
Gruppen är alltså i första hand ett begrepp i umgänget 
med leverantörer.

Det personalsnåla samarbetet möjliggörs genom 
utnyttjande av ett intranät, flitigt e-postande etc. 
Gruppen har inget stort intresse av att expandera. Nya 
medlemmar släpps bara in om de kan tillföra gruppen 
något mervärde. Wettergrens i Göteborg är gruppens 
största medlem, men där ingår också Exlibris med 
fyra butiker i Stockholmsområdet och både Hamreli-
us och Malmö Bokhandel. 

Servicebokhandlarna

Servicebokhandlarföreningen (tidigare förbundet) 
har drygt femtio medlemmar, i allmänhet mindre 
butiker som är ensamma bokhandlare på sin ort. Ser-
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vicebokhandlarförbundet var det nya namnet på Sve-
riges B-Bokhandlareförbund (som hade bildats på 
hösten 1946). Namnändringen skedde i samband med 
det nya fackbokhandelsavtalet 1980/81. Butikerna 
åtar sig att ta emot nyhetsutsändningar från Seelig 
och uppbär i gengäld statligt sortimentsstöd. 

Servicebokhandlarna är alltså ingen kedja. På 
utsändningarna och inköpen via Seelig utgår inget 
marknadsföringsbidrag, och man har inga gemen-
samma inköp men utser representanter till det sorti-
mentsråd som väljer titlar till nyhetsutskicken. Mark-
nadsföringen sköter varje bokhandlare själv, ibland 
tillsammans med lokala handlare i andra branscher.

Ugglan

Ugglan bildades i september 1994 av trettiosju bok-
handlare, som tidigare varit servicebokhandlare, 
sedan förhandlingar med Seelig om marknadsförings-
bidrag varit resultatlösa. Sedan starten har tretton 
butiker lämnat kedjan, och tjugotre har tillkommit. 
Våren 2003 är man alltså fyrtiosju medlemmar, men 
vill gärna bli fler, helst genom att några större butiker 
ansluter sig.

Ugglan har två inköpsgrupper, en för böcker (nyhe-
ter och rea) och en för pappers- och kontorsvaror. 
Man producerar fem kataloger och tre kontors blad 
om året, och minimiåtagandet är 6 000 exemplar. De 
flesta tar avsevärt fler.

Kedjan, som i huvudsak finns på mindre orter där 
de har lokalt monopol, arbetar aktivt med varumär-
ket. Cirka tio butiker heter Ugglan, och namnet finns 
på alla kataloger, presentkort etc. 

oberoende bokhandlare

Även efter den intensiva kedjeutvecklingen under de 
senaste två decennierna finns det naturligtvis bok-
handelsföretag som inte ingår i någon kedja. Bland de 
mera kända allmänboksbutikerna finns Hedengrens, 
Bok-Skotten och NK bokhandel i Stockholm samt 
Partille Bokhandel i utkanten av Göteborg.

Bland de oberoende bokhandlarna finns flera som 
specialiserar sig på kursböcker (ofta studentägda) 
och/eller läromedel. LäroMedia är Sveriges näst störs-

ta bokhandelsföretag. Här finns också utpräglad spe-
cialbokhandel som Jure (Stockholm) och Nya 
Musik&Mission (Jönköping). I Stockholm finns SF-
bokhandeln, medan Datorbokhandeln PC-boken 
numera bara finns i Malmö (dock med betydande nät-
handel).

Raketen år 2002 var nätbokhandeln Adlibris, som 
mer än fördubblade sin försäljning, till 78 Mkr, och 
dessutom förbättrade sin lönsamhet.

Gruppen obundna bokhandlare är heterogen, men 
det är uppenbart att framgång för dessa förutsätter 
antingen stora volymer och/eller specialisering. 
Lokalt monopol kan också vara bra, även om bokför-
säljning per capita visat sig må bättre av att det finns 
mer än en butik på orten.

Bokhandelns försäljningsutveckling och   lönsamhet

I tidningen Svensk Bokhandels bokhandelsbarometer 
redovisas årligen en sammanställning över försälj-
nings- och lönsamhetsutvecklingen i bokhandeln. Ur 
den senaste sammanställningen, efter bearbetning av 
officiella bokslut per den 1 april 2003, kan några saker 
vara intressanta att nämna.

Jämfört med året innan hade försäljningen genom 
bokhandeln ökat med ca 10% till 3,9 Mkr (inkl pap-
persvaror och läromedel). Eftersom många företag 
har brutet räkenskapsår fångar inte denna samman-
ställning upp hela effekten av momssänkningen fr o m 
den 1 januari 2002, men den indikerar ändå att effek-
ten varit starkt positiv. Resultaten hade också utveck-
lats positivt, men man måste ändå konstatera att bok-
handel inte är någon särskilt lönsam verksamhet, även 
om spännvidden mellan företagen är stor. 

Ur bokhandelsbarometern kan också utläsas att 
Akademibokhandelsgruppen omsättningsmässigt 
gått om Bokia och blivit störst i landet, 1 065 Mkr mot 
910 Mkr. JB-Gruppen är god trea på 710 Mkr, medan 
Ugglan enligt sammanställningen omsatte närmare 
124 Mkr. Justerat för det faktum att cirka tio butiker 
drivs som enskild firma (barometern bygger på PRV-
uppgifter om aktiebolag) uppskattar Ugglan att det 
snarare handlar om 145 Mkr. Dessa grupper uppvisar 
ett resultat på 2,5-3,8%, vilket är lika med eller över 
branschens snitt på 2,6%. Det finns emellertid en dryg 
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handfull bokhandelsföretag som klarar mellan 5 och 
10%.

varifrån får bokhandeln sina böcker?

Framgångsrik och lönsam handel förutsätter god för-
säljnings- eller leveransberedskap med så litet kapital 
som möjligt bundet i lager. Detta påverkas naturligt-
vis av bra inköp och långa leverantörskrediter, men 
också av möjligheten att få snabba leveranser till rim-
liga kostnader. Den svenska bokhandeln karakterise-
ras knappast av hög lageromsättningshastighet. Under 
två (det vill säga halva årsomsättningen i lager) är inte 
ovanligt, och det är fortfarande inte många som uthål-
ligt klarar över tre.

Butiksdatorisering har givit bokhandlaren bättre 
verktyg att hålla kontroll över lagret och göra säkrare 
inköp, men verksamheten är fortfarande beroende av 
effektiviteten i distributionen. Fraktfrågor har åter-
kommande stått på dagordningen när bokhandlare 
och bokförläggare träffats ända sedan den tid då hös-
tens utgivning i Stockholm inte blev julböcker förrän 
året därpå i butikerna i övre Norrland.

De stora förlagsgrupperingarna (Bonniers, Liber, 
Natur och Kultur) har sina egna lager- och distribu-
tionsanläggningar och säljer i viss utsträckning dessa 
tjänster till andra förlag. Många mindre förlag sköter 
sin distribution själva för att slippa avstå pengar till 
distributörerna. Dessa förlag drabbas av avskaffandet 
av Postens s k kulturporto sommaren 2003, vilket 
kommer att innebära en fördubbling av deras porto-
kostnader.

Seelig har under många år spelat en central roll i 
den svenska bokbranschen. Företaget är fortfarande 
landets enda bokgrossist. Seelig är dessutom distribu-
tör åt ett krympande antal förlag, och fram till 2001 
skötte man också frakterna till bokhandeln även från 
andra distributörer. Seelig har svarat för informa-
tionstjänster (centrallagerkatalogen, sedan 1999 en 
nättjänst), tagit fram hjälpmedel för bokhandeln att 
sköta sina lager och inköp, samt haft en omfattande 
bokimport. Seelig datoriserade tidigt sin egen verk-
samhet, och 1981 introducerades till bokhandelns 
hjälp lagerstyrningssystemet BORIS. Det var en 
utveckling av SRO (Seeligs reordersystem, ej datorise-

rat i bokhandeln) till vilket de flesta bokhandlare var 
anslutna för lager- och sortimentsstyrning. 1990 
efterträddes BORIS av den s k katalogdatorn KLO-
KA, som dock inte blev någon ekonomisk framgång.

Seelig startades redan 1848 och efter flera ägarskif-
ten kom företaget att från 1917 ägas av bokhandlare. 
Flera gånger har bokhandlarröster höjts för att Seelig 
skulle ägas av Bokhandlareföreningen. Så har dock 
aldrig blivit fallet (så när som på en liten minoritets-
post). Ägarfrågan har dock ofta varit föremål för dis-
kussion, inte minst sedan Liber köpte 10% av aktierna 
1975. I samband med stora lönsamhetsproblem i bör-
jan av1990-talet gick Bokia in som stor ägare, och 
1998 såldes företaget till Bibliotekstjänst.

Förlagssystem i Falun (med huvudkontor i Stock-
holm) startades 1989, för att sköta distributionen åt 
några bokklubbar och ett fåtal förlag. Företaget har 
växt med ca 15% årligen, och har idag över sextio för-
lag bland sina uppdragsgivare. Många är förlag som 
tidigare anlitat Seelig. Förlagssystem svarar för ca 25% 
av distributionen av allmänlitteratur i Sverige, och 
under sommaren 2003 öppnas en terminal i Västerås 
sedan man också fått ICA-förlaget som kund. Förlags-
system ligger tekniskt i frontlinjen och planerar för en 
ökning av den elektroniska handeln med återförsäl-
jarledet.

Sedan Seelig lagt ned speditionsverksamheten 
2001 träffade bokhandlarna ett avtal med Posten. 
Detta avtal sades emellertid upp redan efter några 
månader. Efter en ny upphandlingsrunda i Bokhand-
lareföreningens regi handhas speditionen sedan 2002 
av Schenker. Idag sker s k samtaxering (fraktsatsen 
samordnas per terminal för Förlagssystem, Seelig, 
Samdistribution, Förlagsdistribution och Liber Dist-
ribution). Under sommaren 2003 planeras övergång 
till cross-docking (samordning av fraktsatsen för alla 
fem). Samordningen har krävt vissa insatser från dist-
ributörernas sida. 

Förutom snabbhet i leveranserna är det en fördel 
för handeln att ha få orderpunkter. Det vill säga kan 
man beställa alla sina böcker från ett och samma ställe, 
även om de sedan levereras från olika håll, förenklas 
beställningsarbetet. 

I slutet av augusti 2003 tillkännagav Sveriges två 
största förlagsgrupper, Bonniers och Norstedts, att de 
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beslutat sig för att bygga upp en ny egen elektronisk 
bokdatabas och därmed skapa en ny standard för 
branschen. Basen kommer att vara öppen för alla för-
lag och andra utgivare och enligt uppgift drivas utan 
vinstsyfte.

 

Bokbranschens Marknadsinstitut

Innan kedjorna kommit igång med sina marknadsfö-
ringsmaskiner, sköttes mycket av bokmarknadsfö-
ringen gemensamt mellan förlag och bokhandel.

Svensk Boktjänst, som bildats 1931 för att ha en i 
branschen central reklamproduktion, uppgick 1970 i 
det då startade Bokhandelns Serviceinstitut. BSI skul-
le svara både för utbildning och marknadsföring. Det 
senare bröts dock ut redan 1971 för att handhas av 
Bokbranschens Marknadsinstitut, BMI, ett av Bok-
förläggare- och Bokhandlareföreningarna samägt 
företag, som skulle svara för katalogproduktion och 
läs- och bokfrämjande reklaminsatser och aktiviteter. 
Innan kedjorna under 1980-talet började producera 
egna kataloger, var BMI:s kataloger branschens, de 
som alla använde.

1986 sålde Bokhandlareföreningen sin del till bok-
förläggarna. BMI:s ställning förändrades i och med 
att kedjorna ville sköta sin reklamproduktion själva, 
en källa till stor oro bland de obundna bokhandlarna. 
1987 tog BMI initiativ till att bokhandeln skulle arbe-
ta med Barnboksveckan tillsammans med bibliote-
ken, för att med hjälp av kataloger, författardeltagan-
de och butiksmaterial aktivera barnboksförsäljning-
en.

1994 såldes BMI till personalen. Idag producerar 
företaget årligen en reakatalog till de obundna bok-
handlarna och Årets Böcker, som köps även av en del 
kedjebokhandlare. Matrikeln Den Svenska Bokbran-
schen utkommer vartannat år.

Bokhandlarna som slutade bocka

Bokbranschens avreglering har som framgått förskju-
tit beslut och därmed maktförhållanden i branschen. 
Detta gäller inte bara prissättningen utan också 
inköps- och marknadsföringsbeslut. Bokhandeln har 
idag en mycket självständigare roll gentemot sina 

leverantörer än för trettio år sedan. Förlagen kan inte 
längre betrakta bokhandelsnätet som sitt, att fritt dis-
ponera för att distribuera sina böcker. Bokhandeln är 
förlagens kunder, och de som lärt sig vad det innebär 
för affärer och umgänge, kan se resultatet i sin försälj-
ningsutveckling. Bokhandelns professionalisering, 
med avseende på marknadsföring, ekonomi (t ex kal-
kylering och lagerstyrning) och företagsledning har 
därmed inneburit ett mer jämlikt förhållande mellan 
branschens parter.

Samtidigt har synen på bokköparna, de slutliga 
kunderna, förändrats, och strävan att locka till sig och 
stimulera butikernas besökare har gjort den svenska 
bokhandeln till en mer inspirerande marknadsplats 
idag än vad den var 1970. För dem som kallar denna 
utveckling kommersialisering, och däri ser något oro-
ande och negativt, bör påpekas att det handlar om 
trägna ansträngningar från bokhandelns sida, delvis 
med förlagens hjälp, att bättre söka tillfredsställa sina 
kunders behov, så att de återkommer oftare, köper fler 
böcker och läser mer. Avregleringen har vitaliserat 
handeln med böcker i Sverige.
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 det var under 1970-talet som bokklubbarnas 
expansion verkligen tog fart och de etablerade 

sig som en viktig försäljningskanal. Efter förlagskri-
sen i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet kom 
bokklubbarnas frammarsch att spela en viktig roll för 
förlagens försäljning. Bokklubbarna har även haft en 
viktig kulturpolitisk roll i den meningen att de har 
medverkat till att skapa ytterligare försäljningskana-
ler, vilket lett till att fler böcker har sålts och att nya 
läsargrupper nåtts.

Bokklubbarnas frammarsch på 1970-talet

De svenska förlagen, särskilt de större, hade i slutet av 
1960-talet en överutgivning av böcker. Upplagorna 
sjönk dramatiskt och allvarliga lönsamhetsproblem 
följde. Mot bakgrund av den kris som rådde sökte man 
nya försäljningskanaler. Bonniers hade redan 1967 
planer på att starta en ny bokklubb. Förebilden var 
Bertelsmann i Tyskland som var enormt framgångs-
rikt och hade gedigen kunskap om bokklubbar. Från 
början tänkte man sig ett samarbete mellan Bertels-
mann och Bonniers, men Bertelsmann drog sig ur och 
1970 startade Bonniers sin första bokklubb med Ber-
telsmanns sortimentsbokklubb som modell. Det 
betydde att den sålde förlagets ordinarie utgivning 
och inte baserade sig på egen produktion av böcker 
som exempelvis Svalan, som hade startats redan på 
1940-talet. Rekryteringen av medlemmar skedde 
genom flera olika kanaler. Säljare rekryterade genom 
telefon- och direktförsäljning, medlemmar värvade 
nya medlemmar genom vän-till-vän kampanjer och 
medlemmar rekryterades även genom direktreklam. 
En annan kanal för att värva nya medlemmar var 
genom bokhandeln, som sålde medlemskap. 

Etableringen av Bonniers Bokklubb var framgångs-
rik och 1973 startades Månadens Bok av Bonniers till-
sammans med Forum, Wahlström & Widstrand och 
Norstedts. Förebilden för Månadens Boks konstruk-
tion var ”Book of the Month Club” – den första bok-
klubben i USA. Denna typ av bokklubb känneteckna-
des av att medlemmarna erbjöds en huvudbok i måna-
den – alltid en ny originalbok – tillsammans med ett 
begränsat antal alternativböcker. Rekryteringen till 
Månadens Bok skedde genom direktreklam och vän-

till-vän-kampanjer.    
1973 hade Sverige cirka 375 000 bokklubbsmed-

lemmar, vilket var relativt lite i ett internationellt per-
spektiv. 1975 ökade medlemsantalet snabbt till cirka 
570 000. De största bokklubbarna var vid den här tid-
punkten Svalan, Vår Bok, Bokklubben Bra Böcker, 
Bonniers Bokklubb och Månadens Bok. 

I takt med att bokklubbarna växte startade Bon-
niers nya bokklubbar. 1975 grundades Underhåll-
ningsbokklubben och 1978 Stora Romanklubben. 
Underhållningsbokklubben var den första bokklub-
ben som vände sig till män med en inriktning på deck-
are och thrillers och Stora Romanklubben sålde böck-
er inom romantik och äventyr. 

Vid sidan om Bonniers skördade Bra Böckers bok-
klubb stora framgångar under 1970-talet. Bra Böckers 
bokklubbskonstruktion var en så kallad paketbok-
klubb där medlemmarna fick ett band av Bra Böckers 
lexikon och två romaner varannan period och en cof-
fee-table book och två romaner varannan period. 
Genom att erbjuda medlemmarna endast ett lexikon-
band varannan period fick de medlemmarna att stan-
na längre i klubben. 

I början på 1970-talet startade KF Bokgillet, och 
några år senare grundade Norstedts Familjebokklub-
ben.

1977 startades Barnens Bokklubb som emellertid 
efter några år fick ekonomiska problem. Klubben räd-
dades av Astrid Lindgren, som investerade två miljo-
ner kronor i verksamheten. 

En viktig faktor som påverkade hur bokklubbarna 
formades under 1970-talet var den nya lagen om otill-
börlig marknadsföring som trädde i kraft den 1 janua-
ri 1970. Den medförde ett enhetligt regelsystem inom 
ramen för ett stort konkurrenspolitiskt program och 
syftade till att  stärka konsumenternas ställning. Bok-
klubbarnas omfattande kampanjer för medlemsvärv-
ning med lockande introduktionserbjudanden i kom-
bination med åtagandet att ta emot huvudböcker med 
s k negativ option krävde åtskillig fingerfärdighet för 
att bli accepterad. Behovet av ökad professionell han-
tering av bokklubbarna accentuerades successivt. 
Bokklubbarnas DM-teknik blev mer avancerad och 
konstruktionen anpassades till de legala kraven, vilket 
innebar att de blev mer kundorienterade. 
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Avgörande för bokklubbarnas utveckling var över-
gången till de fria priserna som möjliggjorde ett mera 
expansivt tänkande i fråga om försäljning. I efterhand 
har det hävdats att övergången till fria priser gjorde 
det möjligt för bokklubbarna att på allvar börja pris-
konkurrera med bokhandeln. Det är inte riktigt sant. 
Den möjligheten fanns nämligen formellt även under 
fastprissystemet. Det var snarare det friare klimat som 
friprissystemet ledde till som banade vägen för bok-
klubbarnas satsningar i stor skala.

Bokklubbarna en kulturfara?

Bokklubbarnas expansion under 1970-talet var fram-
gångsrik men också kontroversiell. Det fanns röster 
som hävdade att bokklubbarna var en kulturfara och 
att litteraturens bredd hotades. Det var framförallt 
under etableringen av Månadens Bok som debatten 
kulminerade. En författarbojkott diskuterades men 
kom aldrig till stånd. De främsta författarna visade sig 
i verkligheten mer än gärna få sina böcker lanserade 
genom Månades Bok.

Det kan nog så här i efterhand klart konstateras att 
bokklubbarna snarare befrämjat – och fortfarande 
befrämjar – kulturen och litteraturen än är en kultur-
fara. I dag hörs sällan några negativa röster. Alla är 
nog ense om att det är viktigt att böcker är lättillgäng-
liga och sprids till folk på så många olika sätt som möj-
ligt.

Bokklubbsmarknaden mättas och  arbetsmetoderna 
förfinas

Bokklubbarnas expansion mattades av i början av 
1980-talet, vilket bland annat ledde till att rekryte-
ringskostnaderna för nya medlemmar ökade. Bon-
niers ville vid denna tid stärka sin ställning på den 
svenska bokklubbsmarknaden. Bra Böcker hade haft 
stora framgångar med sin paketbokklubb, som under 
sin storhetstid hade över 400 000 medlemmar. Bra 
Böcker grundade även nischbokklubbar som till 
exempel Bra deckare, Bra lyrik och Bra mjukböcker. 

1982 startade Bonniers sin första paketbokklubb, 
Bonniers Bokpaket, för att ta upp kampen med Bra 
Böcker. Bonniers Bokpaket erbjöd medlemmarna ett 

band av Bonniers Familjelexikon varannan period 
tillsammans med två romaner och ett band av Den 
svenska historien varannan period tillsammans med 
två romaner. Bonniers Bokpaket lyckades inte komma 
upp i tillräckligt stor volym för att få lönsamhet och 
1983 lades klubben ned. 

Bra Böcker fick allt svårare att rekrytera nya med-
lemmar och de medlemmar som hade fått sitt kom-
pletta lexikon annullerade sig. Lexikon hade inte 
längre samma attraktionskraft. Bra Böcker försökte 
även med andra flerbandsverk, men de hade inte sam-
ma framgång som lexikonet tidigare haft.

 Bokklubbsmedlemmar ville ha ett större utbud av 
böcker och sortimentsbokklubbarna kom då mer i 
ropet. Månadens Bok uppmärksammade denna trend 
och omvandlades i början av 1980-talet successivt till 
en sortimentsbokklubb och kunde därigenom erbjuda 
medlemmarna ett större utbud av titlar.

1980 förvärvade Bonniers Norstedts-ägda Familje-
bokklubben, vilken integrerades i Bonniers Bokklubb. 
Därefter förvärvades KF-ägda Bokgillet, som 1987 
lanserades under namnet Stora Familjebokklubben. I 
och med etableringen av Stora Familjebokklubben 
ökade framförallt den interna konkurrensen med sor-
timentsbokklubbarna Bonniers Bokklubb och Måna-
dens Bok. 1988 startades Böckernas klubb som en sor-
timentsbokklubb och därigenom hårdnade konkur-
rensen ytterligare. Böckernas klubbs inriktning var 
mer litterär än befintliga sortimentsbokklubbar. 
Klubben fick relativt snabbt ett bra fotfäste på mark-
naden och redan 1991 visade bokklubben vinst. Bak-
om bokklubben stod Natur och Kultur, Berghs För-
lag, Brombergs Förlag, Författarförlaget samt ett antal 
mindre delägare. Under 1990-talet gick även Nor-
stedts in som delägare i bokklubben. 

I början av 1980-talet nådde bokklubbsmarknaden 
sin höjdpunkt sett till antalet medlemmar. Den stag-
nation som följde tvingade fram alltmer sofistikerade 
verktyg för analys av medlemsbeteenden, tester och 
lönsamhetsfaktorer.

Bokhandelns syn på bokklubbarna 

Bokhandeln var i början en viktig rekryteringskanal 
för exempelvis Svalan, Bonniers Bokklubb och Måna-
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dens Bok. Bokhandeln fungerade även som utläm-
ningsställe för bokklubbarna. När bokklubbarna väx-
te avvecklades emellertid samarbetet med bokhan-
deln, vars irritation över vad man upplevde som 
besvärande konkurrens tilltog. 

Efter en uppgörelse om maximalt prisspann på 
25%, utlöst av ett ärende hos Näringsfrihetsombuds-
mannen, har bokhandeln efter hand accepterat att 
bokklubbarna är en ytterligare försäljningskanal för 
förlagen. De har även mer aktivt tagit upp kampen 
med bokklubbarna och börjat konkurrera prismäs-
sigt. Prisaktiveringen i bokhandeln har påverkats av 
bokklubbarnas sätt att prissätta sina titlar. Den bre-
dare bokmarknad som bokklubbarna har bidragit till 
har även kommit bokhandeln till del. Bokklubbarnas 
massiva spridning av rekryteringskampanjer där 
utvalda titlar exponeras och presenteras har även gett 
spin off-effekter, som kommit alla bokmarknadens 
aktörer till godo.

Bokklubbarnas rekrytering och skälen till att bli 
medlem

Bokklubbarnas rekryteringssätt har i grunden inte 
förändrats nämnvärt under åren. Under bokklubbar-
nas snabba expansion på 1970-talet skedde rekryte-
ringen bland annat via direktreklam, telefon- och 
direktförsäljning, medlemmar värvade nya medlem-
mar genom de   s k vän-till-vän-kampanjerna och via 
bokhandeln. Idag sker rekryteringen i stort sett via 
samma kanaler. Bokhandeln har dock upphört att 
rekrytera medlemmar och Internet har etablerat sig 
som en ny värvningskanal. 

Bokklubbarnas erbjudanden till dem  som går med 
i klubben har blivit effektivare under de senaste tret-
tio åren, men marknaden har blivit svårare och rekry-
teringskostnaderna har ökat. Grundstrukturen i kam-
panjerna har dock inte förändrats dramatiskt och 
bokklubbsväskan är fortfarande en populär premie. 
Under 1990-talet har klubbarna fått det allt svårare 
att rekrytera nya medlemmar. En orsak kan vara pock-
etmarknadens expansion, som ökat tillgängligheten 
av lågprislitteratur av hög kvalitet.  

Under bokklubbarnas tillväxt på 1970-talet locka-
des medlemmar av att bokklubbarna gav bra infor-

mation om bokutbudet, att det var ett enkelt och 
bekvämt sätt att köpa böcker och att bokklubbarna 
erbjöd fördelaktiga bokpriser. I takt med att tiden 
blivit en allt knappare resurs i dagens samhälle anser 
medlemmarna att bokklubbarnas största fördel idag 
är dess urvalsfunktion. Bokklubbarna hjälper med-
lemmarna att hålla sig à jour med dagens bokutgiv-
ning och de får lättillgänglig information om aktuella 
böcker. 

det senaste decenniet – nischbokklubbar  och 
Internetförsäljning

Ett nytt inslag på bokklubbsmarknaden var etable-
ringen av nischbokklubbar i slutet av 1980-talet och 
under 1990-talet. Clio, som grundades 1987, är inrik-
tad på historieböcker, Pablo, som startades 1999, 
erbjuder konstböcker. Hem & Trädgård koncentrerar 
sig på böcker för hemmet och trädgården. Bakom des-
sa klubbar står Norstedts som huvudägare. Natur och 
Kulturs nischbokklubb etablerades 1991 och är speci-
aliserad på psykologi och beteendevetenskap. Även 
Egmont Richter har ett antal nischbokklubbar, till 
exempel Skaparglädje och Livsenergi. En ytterst fram-
gångsrik nischklubb är Svenskt Militärhistoriskt Bib-
liotek, som under ett antal år byggt upp en framgångs-
rik och lönsam verksamhet som vänder sig till en väl 
definierad målgrupp. 

Under 1990-talet förädlades bokklubbarnas ar bets-
metoder. Genom de nya verktygen kunde bokklub-
barna göra mer analyser av sina medlemmar och blev 
därmed mer kundanpassade. Bokklubbarna har fått 
bättre databaser och analysverktyg, vilket har ökat 
träffsäkerheten i klubbarnas erbjudanden. En del bok-
klubbar har konstruerat lojalitetsprogram med kun-
danpassat innehåll för att öka värdet för de enskilda 
medlemmarna. Internet har förändrat klubbarnas sätt 
att arbeta; bokklubbar har organiserat sitt arbete uti-
från att Internet blivit en extra försäljningskanal 
parallellt med medlemstidningen. Och bokklubbarna 
har inte, som många ursprungligen trodde, konkur-
rerats ut av Internetboklådorna. I stället existerar de 
bägge försäljningskanalerna parallellt och har ytterli-
gare vidgat marknaden. Teknikutvecklingen under 
1990-talet har medfört att kraven på tillgänglighet 
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ökat och bokklubbarna är nu utöver telefon och svars-
post även tillgängliga via Internet, fax och e-mail.

Den tekniska utvecklingen möjliggör även alltmer 
att inom ramen för en och samma sortimentsbok-
klubb genom databaskörningar och hemsidor utfor-
ma ett unikt erbjudande till en mindre grupp med-
lemmar, s k segmentering. I viss mån håller således 
cirkeln på att slutas – Sveriges äldsta bokklubb, Sva-
lan, sysslar med personlig försäljning med en indivi-
duell anpassning av erbjudandet.
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 redan på 1960-talet svarade bokhandeln för min-
dre än hälften av bokförsäljningen i Sverige. På 

vilka andra vägar har böckerna nått sina läsare, och 
hur har den trafiken förändrats sedan det tidiga 
1970-talet?

Andra återförsäljare

I de ”Affärsregler för den svenska bokhandeln” som 
gällde före avregleringen var delar av förlagens utgiv-
ning undantagna från kommissions- och fastprissys-
temet och kunde uttryckligen säljas genom tidnings-
kiosker, pappershandlare och s k bokombud.

Som fri litteratur betraktades böcker som åsatts ett 
pris understigande tolv kronor (1961, beloppet höjdes 
efter hand); andra böcker än skolböcker, om mer än 
tre år gått sedan utgivningsåret; biblar, psalm- och 
sångböcker; kartor, resehandböcker och böcker av 
lokalt turistintresse; bilderböcker för barn, spelregler, 
teaterpjäser och operatexter, kalendrar och årsböcker. 
Vidare stipulerades att musiklitteratur fick säljas 
genom yrkesmusikhandlare, all slags religiös littera-
tur (även skönlitteratur med religiös tendens) genom 
missionsbokhandlare och kontraktsbundna bokför-
medlare, samt att konstlitteratur fick säljas genom 
konsthandlare och konstutställningsanordnare. Dess-
utom kunde facklitteratur säljas genom specialaffärer 
med anknytning till boken i fråga, sedan Bokhandla-
reföreningen givits tillfälle att yttra sig och Bokförläg-
gareföreningen givit sitt medgivande.

Det fanns alltså goda möjligheter för förlagen att 
hitta marknader för sina böcker utanför bokhandeln. 
När marknaden avreglerades var bokkommersen 
redan i full gång i kiosker, på varuhus, i bokhandlar 
som inte var kommissionssanktionerade och i diverse 
andra butiker.

varuhus, stormarknader och dagligvaruhandel

När det första avtalet för den avreglerade bokhandeln 
trädde i kraft fanns det varuhus vars bokavdelningar 
kvalificerade sig som A- eller B-bokhandlare. 1981 
hade 308 varuhus bokavdelningar som sålde böcker 
hela året, varav arton som var anslutna till fackbok-
handelsavtalet.

Ett av de första bokmarknadsärenden Näringsfri-
hetsombudsmannen hade att ta ställning till efter den 
1 april 1970 gällde Bonniers vägran att leverera rea-
böcker till Wessels stormarknad i Uppsala. NO tyckte 
då att det var acceptabelt att vägra ”selektiv försälj-
ning”, dock måste de handlare som sålde böcker hela 
året ha rätt att också köpa in reaböcker.

Sedan 1980-talet har rean varit en mycket viktig del 
av bokförsäljningen genom varuhus och stormarkna-
der.

åhléns

När Åhléns fusionerades med NK-Turitz (som 
ägde Epa-varuhusen) bestämdes det först att böcker 
inte längre skulle ingå i varuhusens sortiment. 1977/78 
ändrade man sig, och böcker befanns vara intressan-
ta.

Inledningsvis var konceptet ganska enkelt: följ 
klubbarna! Åhléns ansåg sig ha ungefär samma mål-
grupp som de snabbväxande bokklubbarna. Dessa 
hade ju redan gjort urvalet och stått för marknadsfö-
ringen. Åhléns behövde bara se till att ha böckerna på 
synlig plats och i rätt antal. Och rätt visade sig vara 
stora antal av ett begränsat antal titlar, som var aggres-
sivt prissatta. I början av 1980-talet var upplagor på 
några tiotusental exemplar inte ovanligt. Det var ock-
så då som Åhléns började delta i rean på allvar. Varu-
husen tvingades ju på grund av fackbokhandels avtalet 
att göra sina inköp efter det att bokhandeln lagt sina 
beställningar. Det medförde att Åhléns blev drivande 
när det gällde reatilltryck och även egna specialuppla-
gor.

Sedan dess har Åhléns breddat bokutbudet i sina 
varuhus, kunderna kräver mer att välja på, och där-
med har upplagorna fallit utom på enstaka titlar.

Åhléns vill inte offentliggöra några siffror för bok-
försäljningen, men den torde inte dramatiskt avvika 
från COOP:s (se nedan). Böcker säljs i sjuttio varu-
hus, där typavdelningen lagerför 1 200 titlar. Dess-
utom har omkring femton Åhléns Hem-butiker ett 
begränsat sortiment av anknytande titlar (heminred-
ning, sömnad, kokböcker etc). Inköpsbeslut fattas 
centralt, med ett automatiserat återköpssystem, och 
leveranserna sker via/från ett centrallager. City-varu-

33

 6.  Andra återförsäljare och förlagens direktförsäljning
av P. Jonas Sjögren



huset i Stockholm svarar för en stor del (25-30%) av 
Åhléns bokförsäljning.

Kooperationen 

Förutom att KF äger Akademibokhandelsgruppen 
förser man genom sin bokförmedling stormarkna-
derna COOP Forum och dagligvarubutiker, COOP 
Konsum, med böcker. Försäljningsutvecklingen har 
varit god, ca 20% årlig ökning sedan slutet på 
1990-talet. 2003 förväntas försäljningen ligga på ca 
160 Mkr (exkl moms). Lönsamheten är god.

Bokförmedlingen startade 1967 på initiativ av 
Rabén & Sjögren. Försäljningen skedde primärt via 
Domus-varuhusen (cirka hundra stycken, varav tret-
ton var anslutna till fackbokhandelsavtalet). Under 
1970-talet tillkom Obs! Stormarknader. Mot slutet av 
1980-talet försvann de flesta Domus-varuhusen, och 
lokalerna omvandlades till gallerior.

COOP Forum har fasta bokavdelningar med upp 
till 900 titlar. De saluför både nyheter och rea. Sorti-
mentet är inriktat på underhållning, handböcker, 
främst trädgård och kokböcker, samt barnböcker. 
Inköpen görs centralt, och distributionen sker via ett 
centralt lager. COOP Konsum har en eller ett par 
pocketsektioner samt deltar i rean i februari. Bokför-
medlingen samarbetar även med Pocketgrossisten. 

ICA-Specab

1985 bestämdes sig ICA för att det skulle vara intres-
sant att ha böcker i sortimentet. I rean 1986 deltog 
fyra butiker. Sedan dess har handeln med böcker växt. 
1990 bildades Specab för att förse först Maxi-butiker-
na med specialvaror (inte bara böcker). Sedan dess 
sker distributionen till butikerna via ett eget centralt 
lager. Idag har 55 ICA-butiker fasta bokavdelningar, 
och ytterligare drygt 150 deltar i rean och andra 
säsongsaktiviteter.

Sortimentsinriktningen är på breda titlar, bestsel-
lers och barnböcker. Handböcker, ordböcker och kar-
tor ingår. Priserna skall vara så konkurrenskraftiga att 
böcker lockar till impulsköp. 

Pocketboomen

Enligt Förläggareföreningens statistik har pocket-
boksförsäljningen i Sverige ökat med 200% sedan 
1993. Det finns flera skäl till denna utomordentligt 
kraftiga ökning: pocketutgivningen har ökat, och 
intressanta titlar kommer snabbare i pocket nu än 
tidigare. Andra reprintformer (t ex kartonnage) har 
gått tillbaka. Men framförallt har pocketboksförsälj-
ningen gjorts mer kundanpassad, även om antalet för-
säljningsställen har minskat. Bakom denna föränd-
ring ligger Pocketgrossisten, ett företag som startades 
i början av 1990-talet för att förse Pocket Shop med 
böcker (från början samma ägare). Pocket Shops 
affärsidé är att via lägen med stor kundtrafik (t ex vid 
järnvägsstationer och flygplatser) nå många köpare 
och få dem att göra impulsköp.

Tidigare fungerade Pressbyråns distributionsföre-
tag Presam som grossist för kiosker, livsmedelsbutiker 
och liknande. 1981 hade man omkring 11 000 kunder, 
vilket mot decenniets slut hade minskat till cirka  
7 000. Tyngdpunkten låg på det som brukar kallas 
populärpocket, eller med 1968 års litteraturutred-
nings terminologi ”torftig underhållningslitteratur”. 
Men där fanns också inslag av kvalitetspocket, samt 
barnböcker och billiga inbundna böcker. Böckerna 
togs i kommission från förlagen. Returandelen var 
hög. Sortimenten styrdes centralt, och mot slutet av 
1980-talet kan man säga att verksamheten blev allt 
mindre lönsam och därmed  allt mer ointressant för 
såväl förlagen, som grossisten och återförsäljarna.

Pocketgrossisten koncentrerade sig på kvalitets-
pocket, köpte in böckerna i fast räkning, och anpas-
sade servicen till kundernas önskemål, allt ifrån att 
man kom och skötte påfyllningen en gång i veckan hos 
de större återförsäljarna till månadspaket med topp-
tio-titlar till de mindre. Inledningsvis hade Pocket-
grossisten ungefär 700 av Presams gamla kunder. Idag 
har den siffran fördubblats.

För bokhandeln och andra traditionella återförsäl-
jare finns pocketböcker naturligtvis att tillgå via de 
vanliga bokinköpskanalerna, men Pocketgrossisten 
spelade också en aktiv roll när det gällde att utveckla 
Akademibokhandelns pocketboksavdelningar under 
senare delen av 1990-talet.

Pocketgrossisten har dessutom bidragit till att 
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pocketböcker på engelska blivit mer tillgängliga, vil-
ket har svarat mot en efterfrågeökning. Fler och fler 
läsare konsumerar gärna böcker på engelska, och 
importen ökar stadigt. Böcker på andra språk än 
svenska och engelska spelar en liten roll för den totala 
handeln med böcker i Sverige.

De utgivare som specialiserar sig på populärpocket, 
t ex Harlequin, har sin distribution via Tidsam till 
dagligvaruhandeln, Pressbyrån och liknande försälj-
ningsställen (och dessutom egna bokklubbar).

Internetbokhandeln

Inget näthandelsföretag fick väl under it-bubblans 
uppblåsningsskede så mycket publicitet som amazon.
com. Detta spelade stor roll dels för att popularisera 
handel över nätet, dels för att popularisera boken som 
produkt, inte minst hos en yngre publik.

Amazon hade startats 1995 och redan 1996/97 
kunde man läsa om dem var och varannan dag. I Sve-
rige fick de snart konkurrens av lokala handlare. SF-
Bokhandeln och Wettergrens var tidigt ute med väl 
fungerande nättjänster, och på våren 1997 öppnade 
också akademibokhandeln.se. Samma år startades 
också bokus.com, bokhandeln.com, intenetbokhan-
deln.se samt adlibris.se. Sedan dess har flera bokhand-
lar och förlag börjat sälja över nätet direkt till konsu-
ment/användare, medan e-handeln mellan bokhandel 
och förlag har varit trögare att få igång. 

Av de näthandlar som såg dagens ljus 1997 är bok-
handeln.com sedan flera år borta, internetbokhan-
deln.se finns kvar med låg omsättning, medan adlibris 
och bokus vuxit till sig. Tillsammans sålde de för cirka 
200 Mkr 2002. Eftersom det inte finns någon detalje-
rad statistik över övrig näthandel (övriga bokhandla-
re, förlagens direktförsäljning, import via t ex ama-
zon) blir siffrorna för den totala näthandeln med 
böcker i Sverige en skattning. Enligt Svenska Förläg-
gareföreningens statistik ligger försäljningen via 
Internetbokhandeln på över 120 Mkr 2002, vilket 
innebär mer än en fördubbling på några år. Min upp-
skattning är dock 400 Mkr. Skulle det vara en över-
skattning idag, kommer den siffran ändå väldigt snart 
att vara överträffad. 

Näthandelns främsta konkurrensmedel är brett 

utbud (stor titeldatabas, inkl böcker från England och 
USA), snabb leverans och bekvämlighet. Inlednings-
vis har internethandlarna också legat lågt i pris jäm-
fört med andra kanaler. Detta möjliggörs genom att 
man inte binder kapital i lager, har låga lokalkostna-
der och uppnår hög försäljning per anställd. Fram-
gångsrik näthandel förutsätter därför korrekt, digita-
liserad information (om böcker och om deras tillgäng-
lighet och pris), effektiv logistik och pålitliga betal-
ningssystem. Många svenskar är fortfarande skeptiska 
till att lämna ifrån sig kontokortsnummer vid nät-
transaktioner. Även om handlarna erbjuder andra 
betalningsmöjligheter (faktura i paketet) har denna 
skepsis varit en hämsko på konsumenthan- 
delns utveckling över nätet.

För den priskänslige bokköparen finns det flera 
tjänster att tillgå för att hjälpa till att hitta billigaste 
inköpsställe. Pricerunner.se och bokfynd.nu är två av 
dem. De redovisar även leveranstider och fraktkostna-
der.

Handel över Internet kan också vara intressant för 
den starkt nischade bokhandeln, som har sina kunder 
spridda över hela landet. Det gäller SF-Bokhandeln 
ovan men också t ex ornitologernas Naturbokhandeln 
i Stenåsa på Ölands östra sida, välbesökt några veckor 
vår och höst, men annars en ganska ödslig trakt. 
Naturbokhandeln hade tidigt en egen hemsida.

Näthandlarna samlar genom sitt sätt att göra affä-
rer på sig en hel del information om sina kunder och 
vad de köper. Rätt använd är detta en guldgruva för 
effektiv personlig marknadsföring, som dessutom kan 
ske via e-post till mycket liten kontaktkostnad.

Internet öppnar också intressanta möjligheter för 
antikvariatsbokhandlarna, särskilt om de kan bygga 
nätverk sig emellan och därmed tillgängliggöra en 
mycket stor mängd titlar, ofta endast i enstaka exem-
plar per titel, spridda i många butiker. Härmed kan 
den traditionella och dyra katalogframställningen 
begränsas.

Antikvariatsbokhandeln

För handeln med böcker som förlagen eller deras dist-
ributörer fortfarande har i lager har antikvariaten 
naturligtvis föga betydelse, även om det finns några 
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tiotal antikvariat som sysslar med nyutgivna böcker. 
Däremot är antikvariatens roll som tillhandahållare 
och förmedlare av äldre och i andra kanaler slutsålda 
böcker kulturpolitiskt viktig. Därmed är de också vik-
tiga för biblioteken, forskare och boksamlare. Det 
fanns i Sverige i mitten på 1990-talet omkring 280 
antikvariat, av vilka ett femtiotal var medlemmar i 
Svenska Antikvariatsföreningen. De flesta är små 
rörelser med svag lönsamhet.

övriga återförsäljare

Förutom genom ovan beskrivna kanaler säljs böcker 
på många olika ställen, dock med branschmått mätt 
oftast i små volymer.
• Museer, hembygdsgårdar och turistinforma-

tionskontor.
• Annan fackhandel, t ex leksaksaffärer och foto-

handeln.
• Mässor och evenemang. Inte bara den årliga Bok 

& Biblioteksmässan i Göteborg, utan också på en stor 
mängd fackmässor. Här ingår också en hel förlagsför-
säljning direkt till besökare.

Förlagens direktförsäljning

I början på 1960-talet svarade förlagens direktförsälj-
ning för ungefär en tredjedel av handeln med böcker. 
Under de fyrtio år som gått har karaktären på denna 
försäljning ändrats.

Förlagens försäljning till bokklubbar har ökat mar-
kant under perioden. Denna utveckling beskrivs i 
kapitel 5 i denna rapport. Viss annan direktförsäljning 
har också ökat, medan en del försäljningsformer mins-
kat och för flera förlag helt upphört.

Skolor och bibliotek

Före 1970 gick huvuddelen av skolboksförsäljningen 
genom bokhandeln. Detta ändrades relativt snabbt 
redan under de första åren efter avregleringen. Idag 
går mindre än hälften av skolboksförsäljningen genom 
den lokala bokhandeln.

Det finns ett rikstäckande företag som specialiserar 
sig på skol- och kursböcker: Läromedia AB. Tidigare 

fanns också Boktjänst AB, vilket förvärvades av Aka-
demibokhandelsgruppen 1998. Skolboksdelen av 
Boktjänst slogs ihop med  Bokdistributören AB (som 
ingått i Akademibokhandelsgruppen sedan förvärvet 
av ESSELTE Bokhandel 1990). Rörelsen såldes till 
Bibliotekstjänst år 2000.

Förlagens direktförsäljning av skolböcker till sko-
lor och kommuner svarar för omkring en tredjedel av 
den totala skolbokhandeln.

Även biblioteksförsäljningen skedde före 1970 i allt 
väsentligt genom bokhandeln. Idag köper biblioteken 
främst från Bibliotekstjänst, som i sin tur köper direkt 
från förlagen. Bibliotekens andel av förlagens försälj-
ning har sjunkit under 1990-talet och var 2002 4%. 
Biblioteken gör fortfarande en del inlöp genom bok-
handeln.

Kommunernas inköp svarade före 1970 för närma-
re 40% av bokhandelns försäljning. Den andelen har 
mer än halverats.

hemförsäljning och postorder

Försäljning i kundens hem är idag mycket sällsynt 
förekommande. Tidigare såldes på det sättet främst 
flerbandsverk av olika slag, t ex större författares sam-
lade verk, uppslagsverk i flera band, andra sorters 
prakt- och referensverk samt årsböcker på prenume-
rationsbasis. Flera förlag hade egna säljkårer eller 
kontrakterade agenter för detta slags försäljning, t ex 
Bonniers, Natur och Kultur, Almqvist & Wiksell 
(senare ESSELTE), Brunnhages, Strömbergs och 
Bertmarks.

Hemförsäljningen fick svårt att överleva konkur-
rensen när priserna släpptes fria och ångerveckans 
införande drabbade försäljningsformen ytterligare.

Bertmarks Förlag i Malmö, som sedan 1960 ger ut 
årsböckerna Aktuellt och Horisont samt en del fler-
bandsverk, bl a Hälsa och Världens Djur, finns fortfa-
rande kvar. Försäljningen sker alltjämt via hembesök 
och telefon. Bertmarks ägs idag av finska Amergroup 
och säljer också böcker i Danmark och Norge med 
samma metoder. Deras böcker säljs inte genom några 
andra kanaler.

Strömbergs övertog 1984 konkurrenten Brunnha-
ges (startat 1945) och säljer idrottsårsböcker via tele-
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fonförsäljning. Direktförsäljning av idrottsböcker till 
privatpersoner och företag via telefon, tävlingar och 
mässor sker också genom Sportförlaget, som starta-
des på 1980-talet. Inget av dessa förlag sysslar idag 
med försäljning via hembesök, men Sportförlaget säl-
jer också genom detaljhandeln.

Årsboksutgivning och försäljning av dessa direkt 
till konsument har alltså överlevt, medan utgivningen 
av flerbandiga uppslagsverk har upphört. Nationalen-
cyklopedin, det senaste stora tryckta uppslagsverket 
för den svenska marknaden, såldes via många olika 
kanaler: Bra Böckers bokklubb, postorder/direct mail, 
telefonförsäljning och bokhandeln. Det verkar idag 
osannolikt att det blir någon mer ”pappersutgåva”. 
Innehållet görs i stället tillgängligt via Internet.

Den sortens flerbandiga fackböcker som tidigare 
såldes via hemförsäljning, har i modifierad form sena-
re sålts genom bokklubbarna (t ex Nöjeslexikon, Den 
Svenska Historien), där medlemmarna har fått en 
volym i månaden eller per kvartal. Även via klubbarna 
har denna typ av utgivning/försäljning minskat.

Nära besläktad med hemförsäljningen är den för-
säljning som förr skedde via arbetsplatsombud. Det 
gällde främst serier av svensk skönlitteratur eller fack-
böcker och praktiserades av t ex Folket i Bild och Bon-
niers Folkbibliotek. Dess nutida efterföljare är snarare 
att bokhandeln ordnar informationsträffar (med för-
säljning!) för personalgrupper (kanske från företag 
eller kommunförvaltningar som man har leveransav-
tal med) och föreningar, antingen i butiken eller hos 
de potentiella kunderna. För de butiker som arbetar 
med sådana träffar är de både marknadsföring och ett 
välkommet kassatillskott.

Postorderhandel med böcker har liten omfattning, 
om med postorder förstås beställning via utskickad 
katalog utan krav på medlemskap eller motsvarande. 
Det säljs mer till företag än privatpersoner via denna 
kanal, t ex Björn Lundéns ekonomi- och skatteböcker 
för småföretagare.

Försäljning till företag och organisationer

Många främst mindre förlag skulle idag ha svårt att 
överleva om de inte hittade sina kunder även utanför 
detaljhandeln och klubbarna. De säljer i parti (från 

något tiotal exemplar till flera hundra) till företag, 
 tidningar, fackföreningar, intresseorganisationer, 
idrotts föreningar, folkhögskolor och andra utbild-
ningsanordnare etc. Hos dessa kunder i sin tur används 
böckerna för utbildningsändamål, som presenter till 
anställda eller kunder, eller för vidareförsäljning till 
medlemmar, prenumeranter och andra.

I Sverige finns ett vitalt bokhandelsnät, även om 
det gått en och annan maska, och många svenskar är 
medlemmar i bokklubbar. Det är ändå tydligt att 
många människor får sin bokförsörjning via andra 
kanaler än de mer traditionella, och det är också tyd-
ligt att utvecklingen av distributions- och försälj-
ningsformer spelar en viktig roll för att nå nya kund- 
och läsargrupper. Bokbranschens avreglering har 
bidragit till att skapa en marknadsdynamik som har 
lett till ökad bokförsäljning, och till försäljning till 
kunder som av olika skäl valt att inte utnyttja traditio-
nella kanaler. Fler försäljningsställen och mer expo-
nering av böcker gynnar försäljningen för hela bran-
schen.
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 Bokförläggande är, säger författaren Bo Peterson,  
just att att välja och sälja. Förläggarens roll 

ut kristalliserade sig under andra halvan av 1800-talet. 
För några var bokförläggeri en utvidgning av tryckeri-
rörelsen, för andra var det en, som ekonomerna säger, 
integration bakåt från bokhandlarverksamhet. För-
läggaren måste välja bland många tänkbara utgiv-
ningsprojekt, och sedan söka sälja sina förlagda 
 böcker.

Med någon förenkling skulle man kunna säga att 
under den period som den här rapporten avser att 
kartlägga tycks det ha blivit svårare att välja: det kom-
mer ut fler böcker i Sverige årligen nu än för trettio år 
sedan. Samtidigt har förlagen blivit duktigare på att 
sälja: den ekonomiska styrningen av förlagsverksam-
heten har blivit bättre, och lönsamheten har stärkts.

Den gångna trettioårsperioden har för förlagen 
också medfört en avreglering både i förhållandet till 
bokhandeln och till författarna. Branschavtalens 
utveckling finns beskriven i kapitel 2 i denna rapport, 
mer om författaravtalen följer i detta kapitel.

den stora förlagskrisen

Det sena 1960- och det tidiga 70-talet präglades av 
den s k förlagskrisen. Flera, framför allt större förlag, 
drabbades av svåra lönsamhetsproblem, med ned-
dragningar i utgivningen och uppsägningar av perso-
nal som följd. Bonniers, som var mest illa ute,  mins-
kade sin utgivning från 1965 då man gav ut 350 titlar 
till 200 utgivna titlar 1972. Även andra förlag var 
drabbade.

Krisen kom efter det att branschen haft några goda 
år och möjligen invaggats i föreställningen att så skul-
le det fortsätta. Den reglerade tillvaron hade konser-
verat branschens ineffektivitet och ålderdomliga 
struktur. Krisen hade sin grund i överutgivning och 
växande lager. Den förstärktes av den kraftiga kon-
junkturnedgången i början på 1970-talet.

De åtgärder som vidtogs för att anpassa företagen 
till verkligheten var av sedvanlig affärsmässig åtstram-
ningsmodell, det vill säga utgivningsneddragningar, 
personalinskränkningar och lagerreduceringar. Där-
med stod förlagen någorlunda väl rustade att möta 
den nya, avreglerade marknaden. Härtill bidrog också 
att den nya friheten tvingade fram ett mer marknads-
orienterat tänkande, både i förhållande till bokhan-
deln och till de nya kanaler som växte fram.

ekonomernas inträde

Krisårens problem ökade kostnadsmedvetandet och 
tydliggjorde att även bokförlag behövde ekonomisk 
styrning. Härmed inte sagt att förlagen saknat det 
tidigare, men många kom att uppleva behovet mer 
akut. Marknadens avreglering tvingade också fram ett 
mer affärsmässigt beteende gentemot kunderna, än 
vad det tidigare, mer patriarkala systemet hade gjort.

Det är en i vissa kretsar populär föreställning att 
kulturella och ekonomiska intressen går på tvärs emot 
varandra. All erfarenhet visar att det snarare är tvärt-
om. För att kunna odla de kulturella delarna av för-
lagsverksamhet, som riskerar att inte fullt ut bära sina 
kostnader, krävs en god ekonomi och en ekonomisk 
planering. Redan 1800-talets förläggare med litterära 
ambitioner förstod att kombinera dessa med utgiv-
ning av alster som appellerade till den bredare mark-
naden för att få det hela att gå ihop.
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7.  Förlagsbranschens utveckling
av P. Jonas Sjögren och Jonas Hehrne

överProdUKtIonSPArAdoxen

När lönsamheten sviktar kan det vara frestande 
för ett förlag att ge ut fler titlar och höja sina 
 priser. Det ter sig rationellt för det enskilda förla-
get, så länge bidraget från den sista (minst lön-
samma) titeln är positivt, och man slipper angri-
pa kostnadsstrukturen, vilket ju främst är perso-
nal.

Om många gör likadant blir emellertid effekten 
förödande: den sålda upplagan per titel minskar, 
lagren växer, och lönsamheten viker än mer.

Om utvecklingen fortsätter – vilket den lätt 
gör – ökar utgivningen ännu mer, priserna stiger 
ytterligare, försäljning fortsätter nedåt, och 
bidraget per titel sjunker.

Kris!
Detta var precis vad som hände på det sena 

1960- och det tidiga 70-talet. Det drabbade flera 
förlag, och inte minst pocketutgivningen, som 
mot mitten av 70-talet nästan upphörde, för att 
inte komma igång igen förrän fem, sex år senare.



Alla som varit närheten av förlagsverksamhet vet 
att bästsäljare plockar man inte fram på beställning. 
Det krävs tålmodigt arbete för att få fram begåvningar 
och ett välsäljande författarskap, eller en väldig tur att 
hitta en guldklimp där konkurrenterna inte ens sett 
ett glimmande korn. En ordnad ekonomi, och en 
balans mellan högriskprojekt och något säkrare utgiv-
ning, är en förutsättning för att förlaget skall kunna 
ägna sig åt kulturellt motiverade äventyrligheter. Det 
är också viktigt att komma ihåg att de lönsamma 
delarna inte bara handlar om enstaka succéromaner 
utan i hög grad också långsiktiga investeringar i stora 
fackböcker, liksom lyckosamma svenska aktualitets-
böcker, alltså en blandning mellan tungt och lätt, 
kortsiktigt och långsiktigt, dyrt och billigt, ambitiöst 
och snabbrörligt.

Förr var det enkelt att räkna ut priset på en bok. 
Man visste ganska precis vad det skulle kosta att pro-
ducera den, och man hade en god uppfattning om hur 
stor vinst man ville ha. Det förekommer nog att böck-
er på detta sätt kostnadsprissätts fortfarande, men 
många har lärt sig att gå den andra vägen. Hur mycket 
får boken kosta? Vad är marknaden villig att betala? 
Utifrån priset kan man sedan fastställa vad det får 
kosta att producera boken. Den kalkylerade vinstmar-
ginalen kan också ta hänsyn till risknivån. En ny bok 
av en författare, som haft storsäljare tio år i rad, är 
naturligtvis mindre riskabel än en bok av en ny, okänd 
författare. Kalkylering och prissättning har på detta 
vis blivit mer marknadsorienterad.

Under 1970- och 80-talen låg räntan i Sverige på en 
nivå som idag verkar alldeles osannolik. 12-15% ränta 
innebar att lagerhållning blev dyrt. Visserligen kunde 
man prishöja inneliggande lager, men även det var en 
process som kostade pengar. Den höga räntenivån 
bidrog därför till att noggrannheten i upplagebestäm-
ning blev större för att minska risken att förlora peng-
ar på hyllvärmare. Detta har bidragit till att böckers 
livslängd idag ofta är kortare än förr.

en dynamisk bransch

Det är inte alldeles lätt att fastställa hur många bok-
förlag det finns i Sverige, eller hur många det fanns 
1970. Det krävs ingen licens eller registrering för att 

ge ut böcker. Som bokförlag räknas allt ifrån de stora 
förlagskoncernerna till små enskilda firmor, som bara 
ger ut ett fåtal titlar årligen. Dessutom ger ett stort 
antal företag, organisationer och föreningar ut böck-
er, ofta starkt specialiserade, i anslutning till sin 
huvudsakliga verksamhet. Vidare ger somliga förfat-
tare ut sina böcker på eget förlag, inte sällan som rena 
engångsföreteelser.

Litteraturutredningen 1968, som kom med sitt 
betänkande 1974, bedömde att  omkring hundra för-
lag i början på 1970-talet svarade för praktiskt taget 
all utgivning avsedd för den allmänna marknaden. Av 
dessa hundra förlag var hälften medlemmar i Svenska 
Bokförläggareföreningen. Vad som fanns därutöver 
säger utredningen inte mycket om, vilket säkert sam-
manhänger med dess strävan att påtala den starka 
koncentrationen i branschen. Det torde dock ha fun-
nits flera hundra andra utgivare av böcker i Sverige 
vid denna tid, även om många av dem var små före-
tag.

Enligt Förläggareföreningens statistik avseende år 
2002 finns det ungefär 250 professionella förlag som 
agerar på den gängse svenska bokmarknaden. Denna 
uppgift stämmer väl med vad ”Boken i tiden” (SOU 
1997:141) redovisade 1997 (möjligen har de använt 
samma källa). Då fanns det enligt SCB:s register drygt 
ettusen företag som angav bokutgivning som sin 
huvudsakliga verksamhet. De flesta av dessa är alltså 
ganska små och har ingen pågående utgivning.

Förlagsbranschen karakteriseras bl a av låga entré-
barriärer, det vill säga att det är lätt att starta förlag. 
Det finns inga organisatoriska hinder, och kapitalbe-
hovet är litet. Det kan dessutom till viss del täckas av 
tryckerikrediter. Bakom siffrorna ovan döljer sig där-
för en ständig rörelse: nya förlag tillkommer, några 
växer och överlever, andra förvärvas av etablerade 
aktörer, medan åter somliga dör och försvinner. Lik-
som i många andra branscher har bland förlagen under 
andra halvan av 1900-talet en del av de stora företagen 
växt sig ännu större genom egen tillväxt och genom 
uppköp. Det ständiga nystartandet av förlagsföretag 
har inte på samma sätt sin motsvarighet i andra bran-
scher.
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de stora förlagsgrupperna

L68 nämner som de största förlagen för allmänlittera-
tur: Bonniers, Almqvist & Wiksell, Norstedts, Det 
Bästa, B Wahlström, Rabén & Sjögren, K G Bertmark 
och Tiden/FiB. På skolboksmarknaden var de stora 
ESSELTE (som också ägde Norstedts), Almqvist & 
Wiksell och Natur och Kultur. 

Sedan dess har mycket hänt. Här följer ett försök att 
redovisa de viktigaste händelserna, uppköpen och 
nystarterna inom de största förlagsgrupperna

Bonnierförlagen, som 1970 inkluderade Forum och 
Wahlström & Widstrand, har förvärvat Carlsen/if, 
som tillsammans med Bonnier Junior fick bilda Bon-
nier Carlsen 1993. Man startade Bonnier Fakta och 
Alba, vilkas verksamheter efter olika turer åter ingår i 
Albert Bonniers Förlag. 1984 startades underhåll-
ningslitterära Viva som efter några år gick upp i Wahl-
ström & Widstrand. 1990 köptes Bernces förlag av 
Wahlström & Widstrand. Bonnierförlagen förvärva-
de 1991 Trevi som numera gått upp i Forum. 1998 för-
värvades barnboksförlaget Rebus och 2001 Max 
Ströms Förlag. Bonniers sålde redan på 1960-talet sin 
andel i Svenska Bokförlaget (skolböcker) till ESSEL-
TE, men startade åter skolboksutgivning genom Bon-
nier Utbildning 1993. Till Forum har förvärvats Bro-
ströms Förlag, deckarförlaget Minotaur och Bokförla-
get DN. Bonnier Lexikon startades 1991 och lades ner 
2000.

Bonniers har dessutom betydande intressen i bok-
klubbar (se kapitel 5) och har sedan början på 
1990-talet också förvärvat förlag i Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland, England och Frankrike.

Innan KF Media 1997 bildade P A Norstedt & 
Söner hade följande hänt: KF köpte 1977 Prisma, vil-
ket 1987 blev ett dotterbolag till Rabén & Sjögren, 
som köpte Niloe (namnändrat till Klassikerförlaget) 
1991 och Tiden 1992. Mellan 1988 och 1997 var Rabén 
& Sjögren också delägare i Ordfront. 1997 köpte KF 
Norstedts från Liber-koncernen (som dock behöll 
Norstedts traditionella juridikutgivning). Liber hade 
förvärvat ESSELTE:s hela förlagsverksamhet 1990. 
ESSELTE hade i sin tur köpt Almqvist & Wiksell 
1973, och knappt tio år senare fusionerat den allmän-
utgivande delen, AW Gebers, med Norstedts, medan 
skolboksutgivningen samlades i ESSELTE Studium. 

Norstedts var också under ett par år på 80-talet ägare 
till Brombergs Förlag, innan det köptes ut igen. I 
ESSELTE Förlag ingick fram till Liber-förvärvet 
Focus Uppslagsböcker, startat i mitten på 50-talet av 
Almqvist & Wiksell. Norstedts fortsatte fram till 1995 
Focus årsboksutgivning (några år i samarbete med 
Bra Böcker), men uppslagsverksutgivningen i bok-
form upphörde. Focus ingick före Liber-förvärvet i 
ESSELTE Specialförlagen tillsammans med ESSEL-
TE Ordbok, Sveriges ledande lexikonutgivare. Ord-
bok, som ännu tidigare ingick i ESSELTE Studium, är 
idag en del av P A Norstedts. Norstedts har också 
ägarintressen i ett antal bokklubbar. 

Natur och Kultur har under perioden blivit en stör-
re aktör också på allmänboksmarknaden, genom för-
värven av Askild & Kärnekull (1981), Biblioteksförla-
get (1979/80), samt LT:s förlag och Fripress (1990). 
Natur och Kultur har också bokklubbsintressen.

De familjeägda B Wahlströms och Bertmarks har i 
stort sett oförändrad struktur, även om Bertmarks 
bytt ägare ett par gånger på vägen. Det Bästa (dotter-
bolag till det amerikanska Readers Digest) säljer fort-
farande faktaböcker, samt video och cd, på postorder.

Några förlagsgrupperingar som idag tillhör de 
största fanns inte på listan 1970. Verbum, tidigare 
Diakonistyrelsens förlag, har ändrats från ett kristet 
nischförlag till en brett agerande allmän förlagsgrupp. 
Efter förvärv av Gleerups, Förlagshuset Gothia och 
LIC Förlag är Verbum ett av de största läromedelsför-
lagen samt stor utgivare av biblar och psalmböcker. 

Liber, som ägs av det holländska Wolters Kluwer, 
är Sveriges största läromedelsförlag för grundskola, 
gymnasium och högskola och stora utgivare av juri-
disk litteratur och offentligt tryck. Tillväxten har skett 
genom förvärv från bl a ESSELTE/Almqvist & Wik-
sell, Hermods och Juristförlaget. CWK Gleerups sål-
des av konkurrensrättsliga skäl till Verbum. Fritzes 
bokhandel såldes 1996 till Akademibokhandeln. 
Dagens Liber Kartor var tidigare ESSELTE Kartor, i 
sin tur baserat på Generalstabens Litografiska 
Anstalt.

Richters förlag, ägt av den danska stiftelsen Egmont, 
ger främst ut lättare skönlitteratur (massmarknadslit-
teratur), handböcker och Disney-baserade barnböck-
er. Huvuddelen av försäljningen går genom egna 
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klubbar.  Kärnan ger ut bi lderböcker  
m m. Egmont ger också ut vecko- och serietidningar 
och är verksamt i över tjugo länder.

Bra Böcker startades i mitten på 1960-talet i Höga-
näs och växte till en av de största förlagsgrupperna 
under 80-talet. Under 90-talet fick företaget påtagliga 
lönsamhetsproblem med upprepade bantningsinsat-
ser som följd. Den ursprungliga affärsidén var en 
paketbokklubb med några böcker till väldigt lågt pris, 
där kunden antingen tog hela paketet eller inget alls. 
På 70-talet började utgivningen av Bra Böckers Lexi-
kon, ett familjeuppslagsverk i tjugofem band, vilket 
blev en stor framgång. När lexikonet inte fungerade 
som publikdragare längre, försökte sig förlaget på 
andra serier, vilka dock aldrig blev tillnärmelsevis lika 
framgångsrika. 1986 fick Bra Böcker uppdraget att ge 
ut Nationalencyklopedin, ett stort, mer akademiskt 
uppslagsverk. NE blev en storsäljare, men slukade 
mycket av företagets resurser. Bra Böcker fick ny ägare 
1994. Idag är NE i första hand en internettjänst, även 
om det finns exemplar kvar av pappersupplagan. Vid 
sekelskiftet 2000 flyttade förlaget till Malmö.

Bra Böcker säljer också sina böcker genom bokhan-
deln och har experimenterat med mera renodlad post-
orderförsäljning. När framgångarna var som störst 
var Bra Böcker en verklig utmanare mot de stora, eta-
blerade förlagsgrupperingarna i Stockholm, och man 
gav sig aggressivt in i budgivning om rättigheterna till 
internationella bästsäljare. Idag torde Bonniers, Nor-
stedts och andra inte uppleva konkurrensen från Bra 
Böcker som lika stark.

de mindre förlagen

Den strida strömmen av nya förlag bidrar till att vita-
lisera branschen. När det gäller nystartade förlag bärs 
de ofta fram av föreställningen att den befintliga bran-
schen missar en del utgivning som marknaden efter-
frågar. Nya förlag startas både av människor med för-
lagserfarenhet, som lämnat sina gamla jobb för att 
pröva lyckan på egen hand, och av personer utanför 
bokbranschen, som inte bara kommer med utgivnings-
idéer utan ofta med andra erfarenheter som kan utma-
na den befintliga strukturen.

Inledningen på den här kartlagda tidsperioden 

präglades starkt av den politiska vänstervinden och 
det  därmed sammanhängande intresset för tredje 
världen och litteraturen därifrån samt för orättvisorna 
även i den första och andra. Detta avsatte naturligtvis 
spår i utgivningen hos de existerande förlagen, men 
det inspirerade också till bildandet av t ex Ordfront, 
Cavefors, Oktoberförlaget, Gidlunds och Coeckel-
bergs.

Ordfronts förlag ägs av en ideell förening, som idag 
har cirka 30 000 medlemmar, vilket är en viktig bas 
för försäljning, inte bara av det egna förlagets böcker. 
Oktoberförlaget och Coeckelbergs finns inte längre.

En senare  tidens strömning som lett till nya för-
lagsbildningar är datoriseringen. Trots den oro för 
läsandets framtid som det ökade datoranvändandet 
har inneburit, kräver datoriseringen ett omfattande 
fackboksbibliotek. Pagina, Docendo och IDG är några 
förlag som specialiserat sig på databöcker. MicroSoft 
Press har givit ut böcker även på svenska, liksom eng-
elska Pearson. Databoksbranschen har haft det myck-
et motigt sedan it-bubblan brast.

Det finns varken plats eller anledning att här gå ige-
nom hela listan på förlag som startats under de senas-
te trettio åren, men några exempel bör ändå nämnas,  
t ex Alfabeta, Askelin & Hägglund, Atlantis, Brom-
bergs, Bokförlaget T. Fischer & Co, Författarförlaget, 
Galago, Gedins Förlag, Fripress, Historiska Media, 
Leopard, Nya Doxa, Minotaur, MånPocket, Sportför-
laget, Studentlitteratur och Timbro. 

Till sist det förlag som på senare år på allvar försökt 
påverka den befintliga strukturen: Piratförlaget star-
tat 1999. Idén var att författarna mot en något högre 
risk än vanligt, skulle kunna få en avsevärt högre andel 
av sin boks intäkter i royalty. Författarna och förlaget 
skulle dela på vinsten efter att alla relevanta avdrag 
gjorts. 

läromedelsutgivningen

Liksom marknaden för allmänlitteratur är lärome-
delsmarknaden i Sverige helt avreglerad och konkur-
rensen är hård mellan förlagen. Försäljningen går via  
s k läromedelscentraler och direkt via förlagen. En 
inte obetydlig försäljning sker dessutom fortfarande 
genom bokhandeln.
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Läromedelsförlagen i Sverige organiserar sig inom 
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL. 
Idag har föreningen tjugofem medlemmar vars verk-
samhet i huvudsak utgörs av utgivning av läromedel i 
form av tryckta läromedel, IT- och AV-läromedel. 
FSL:s medlemmar svarar för 95% av den totala läro-
medelsförsäljningen. De fyra största förlagen, Glee-
rups Utbildning AB, Bonnier Utbildning AB, Liber 
AB och Bokförlaget Natur och Kultur utgör tillsam-
mans ungefär 80% av marknaden.

1970- och 1980-talet

Under 1970-talet ökade resurserna till inköp av läro-
medel i skolorna. Varje år anslogs ytterligare medel 
för att stödja det påbörjade förändringsarbetet i sko-
lan. Nya ämnen tillkom för alla elever. De viktigaste 
var främmande språk. De s k orienteringsämnena 
samlades under en rubrik, OÄ på mellanstadiet och 
NO/SO på högstadiet. Behovet av nyproducerade 
läromedel ökade ständigt under 70-talet. Bland nyhe-
terna  innefattades ”självinstruerande läromedel” 
med ”fylla i-övningar” som skulle fungera som ”lära-
rersättande material” på grund av den akuta lärarbris-
ten. Förlagen hade ett antal goda år försäljningsmäss-
igt .   

Under 1980-talet ändrades inriktningen något. De 
pedagogiska experimenten och reformlustan mins-
kade. Litteraturläsningen kom tillbaka till klassrum-
men. Nils Holgersson gjorde sin återkomst.  En annan 
tendens var att svenska, matematik och språk fick en 
högre status. Perspektivet försköts från orienterings- 
till färdighetsämnen.  Datorerna började dessutom så 
sakteliga göra sitt intåg i den svenska skolan. 

1990-talet fram till idag

Det gångna dryga årtiondet har beklagligtvis präglats 
av dystra rapporter om nedskärningar på många håll i 
den svenska skolan. Den totala försäljningen av läro-
medel i Sverige har sjunkit med närmare 10% under 
hela 90-talet. Skälen till läroböckernas tillbakagång är 
huvudsakligen två: den sämre ekonomin och ekono-
miska prioriteringar i stat och kommun som inte gyn-
nat läroböcker – därmed inte heller skolan eller elev-

erna. För att bryta denna utveckling har läromedels-
förlagen under de senaste åren kraftigt satsat på att 
öka medvetenheten om lärobokens betydelse hos 
lärare, skolledare, föräldrar och politiker. Den negati-
va försäljningstrenden har nu vänt. Under 2002 ökade 
läromedelsförsäljningen med drygt 4% i förhållande 
till 2001 och uppgick till 1 262 miljoner kronor. För-
hoppningen är förstås att försäljningen skall fortsätta 
öka även kommande år.

Svenska skolor behöver en mångfald av läromedel. 
Den debatt som synts i medier och hörts från olika 
samhällsscener under senare år har gällt läroboken 
kontra IT-läromedel. Debatten har inte sällan på ett 
tämligen okritiskt sätt ställt den ena sidan mot den 
andra. Antingen lärobok eller IT. Att dessa två läro-
medel förutsätter varandra, eftersom det är nödvän-
digt att vara en bra läsare och skribent för att kunna 
hantera den nya informationstekniken, går oftast inte 
fram.

Läromedelsförlagen menar att läroboken är ett 
nödvändigt redskap för barn och ungdomar som går i 
skolan på 2000-talet, för att de i framtiden skall kunna 
läsa och skriva, ta aktiv del i samhället och för att de 
fullt ut skall kunna använda ny teknik. Man menar 
också att det är viktigt att fortsätta hävda lärobokens 
betydelse och dess naturliga plats i de svenska klass-
rummen.

Bokbranschens internationalisering

I många länder är handeln med böcker främst handel 
med lokala produkter. Böcker på svenska säljs till 
övervägande del i Sverige. En viss export äger natur-
ligtvis rum till Finland, där ett par hundra tusen män-
niskor fortfarande har svenska som modersmål. Dans-
kar och norrmän läser mer böcker på svenska än vad vi 
gör på deras språk, och i Köpenhamn och Oslo är det 
inga problem att få tag på nyutkommen svensk littera-
tur. Det exporteras böcker till universitets bib lio tek 
och akademiska institutioner runt om i världen där 
man studerar svenska språket.

Till Sverige importeras också böcker från andra 
länder. USA och England står för 90% av den impor-
terade volymen. Därefter kommer tyska, franska och 
spanska. För övriga språk rör det sig om små volymer. 
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Importen består till stor del av akademiska böcker, 
främst kurslitteratur till studenter vid universitet och 
högskolor, men också till biblioteken. Men importen 
innehåller även allmänlitteratur. Importen av böcker 
sker genom bokhandeln (främst Akademibokhan-
delsgruppen), Bibliotekstjänst, exportbokhandlar i  
t ex England, och via direktköp från utländska Inter-
netbokhandlar. Importens andel av bokförsäljningen 
växer, men torde inte motsvara mer än 10% av den 
totala handeln med böcker i Sverige.

För Förläggareföreningens medlemsförlag svarar 
export för 3% av försäljningen enligt föreningens sta-
tistik. Andelen är antagligen mindre för de flesta för-
lag som inte ingår i statistiken. Exporten består inte i 
första hand av fysiska böcker utan av försäljning av 
rättigheter. Det vill säga förlagen får betalt för att 
böcker av deras författare översätts och ges ut på andra 
språk. Svensk litteratur säljer bra i grannländerna 
samt i Tyskland, Frankrike, Holland och på senare tid 
i växande omfattning i England och USA. Andra län-
der förekommer också. Intäkterna till de författare 
vars rättigheter handhas av andra än förlagen (mer 
nedan om agenternas roll) ingår inte i statistiken. 
Intäkter från utlandet är en ökande del av författarnas 
inkomster.

Svenska böcker exporteras också av bokhandeln, 
vilket inte heller syns i branschstatistiken.

En företeelse som under de senaste trettio åren ökat 
dramatiskt i betydelse är de internationella samtryck-
en av illustrerade böcker. Inför utgivning av en bok 
kontrakteras förlag i flera länder. Alla ark med illus-
trationer trycks sedan samtidigt, och de lokala texter-
na trycks (i en färg) på därefter. Detta förfarande sän-
ker produktionskostnaden per exemplar. 

Samtrycken har haft stor betydelse för den svenska 
barnboksutgivningen. Det handlar idag om flera 
hundra titlar årligen, som på detta sätt når stora upp-
lagor i många länder.

Samtryck förekommer givetvis också när det gäller 
vuxenböcker, av naturliga skäl fackböcker. Här torde 
Sverige dock netto snarare var importör. De typiska 
packager-titlar som översvämmade marknaden, 
främst från England, på senare delen av 1970- och in 
på 1980-talet ser vi dock mindre av idag.

Taschen och Könemann är två förlag som tagit 

samtrycksidén ett steg längre. I stället för att sälja 
nationella delupplagor genom lokala förlag, har de 
helt enkelt givit ut böckerna själva. Från Taschen har 
det framförallt varit konstböcker, medan Könemann 
koncentrerat sig på handböcker, inte minst kokböck-
er. Taschen hade stora framgångar i början på 90-talet, 
men har sedan gått tillbaka. Könemann dök upp i slu-
tet på 1990-talet, och firade stora triumfer, men för-
växte sig och gick i konkurs 2002. 

Slutet av den gångna trettioårsperioden har också 
sett internationalisering av den svenska förlagsbran-
schen på ett för oss nytt sätt: svenskt förlagsägande i 
utlandet (Bonniers) och ett ökat intresse från utländ-
ska förlag att köpa in sig på den svenska marknaden 
(Liber – Wolters Kluwer). 

Bok & Bibliotek

De svenska förlagen är flitiga mässdeltagare. I oktober 
samlas förläggare från världens alla hörn i Frankfurt 
för att göra rättighetsaffärer. Förutom att flera tiotal 
svenska förlag deltar som utställare, kommer många 
monterlösa för att träffa internationella kollegor. 
Londonmässan i mars och amerikanska ABA på för-
sommaren lockar också svenskt deltagande.

1986 gick Bok & Bibliotek i Göteborg av stapeln 
för första gången. Trots en viss skepsis från en del av 
de större förlagen etablerades mässan snabbt som en 
stor samlingspunkt för författare, förläggare, bok-
handlare, antikvariatsbokhandlare och andra bok-
intresserade. Till mässan kommer bibliotekarier, lära-
re och lässugen allmänhet i stora skaror. De över  
100 000 personer som besöker mässan under fyra 
dagar, lockas inte minst av det fylliga seminariepro-
grammet och av det stora författardeltagandet. I 
Göteborg kan man träffa både kända och okända för-
fattare inte bara från Sverige utan också från utlandet. 
De kommer för att delta i seminarierna, berätta om 
sina böcker och naturligtvis för att signera.

nya utgivningsformer

Det var ingen tillfällighet att Svenska Bokförläggare-
föreningen tog bort ordet ”bok” ur sitt namn 1996 
och sedan dess heter Svenska Förläggareföreningen. 
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Ända sedan 1970-talet har electronic publishing varit 
ett diskussionsämne förläggare emellan, dock har inte 
så mycket hänt.

Under 1990-talet blev multimedia en fluga som 
lockade flera förlag (och även bokhandeln). Främst 
cd-rom-burna produkter av olika slag skulle kom-
plettera, eller enligt en del teknikorienterade fram-
tidsoptimister ersätta, pappersböcker. Lek&lär, ord-
böcker, språkkurser, uppslagsböcker och spel (mer 
eller mindre pedagogiska) var de mest intressanta 
produkterna.

Idag talar förläggarna inte lika högt om detta 
1990-talsintresse. Försäljningen av förlagens elektro-
niska utgivning har minskat med mer än 80% sedan 
1998. Några lexika och andra språkrelaterade program 
finns kvar, annars är det inte mycket. Focus på cd-rom 
sålde bra i några år, men finns inte längre. Bonniers 
uppslagsbok på cd blev aldrig någon riktig framgång. 
NE på cd-rom (tre stycken) var alldeles för dyr för att 
bli en kommersiell framgång. Visst finns det dataspel 
fortfarande, men de är snarare filmbolagens än förla-
gens angelägenhet.

Elektroniska böcker, alltså texter nedladdade till 
handdatorer eller speciella bokliknande ”läsmaski-
ner”, introducerades kring sekelskiftet. Förutom att 
de vetenskapliga biblioteken ibland efterfrågar dessa 
utgivningsformer, märks inget stort intresse från 
dem som skulle köpa dessa ”böcker”. I USA, där tek-
niska framsteg brukar slå igenom tidigare än i Sveri-
ge, börjar förlagen nu lägga ned sina e-boksavdel-
ningar.

Av de tekniker som nu är kända återstår det att hop-
pas på s k print-on-demand, vilken snarare borde 
benämnas short run printing. Tanken är att hålla böcker 
digitalt lagrade för att kunna framställa mycket små 
upplagor. 

Trots allt intresse verkar böcker i ny teknisk skep-
nad dock ha det trögt att hitta en marknad. När det 
gäller att producera pappersböcker har teknikens 
landvinningar spelat en mycket större roll. Blysätt-
ning är idag en bortglömd konst, för att inte tala om 
vad datorerna kan hjälpa bildbehandlare och andra 
grafiker med. 

En ny utgivningsform har emellertid gjort succé de 
senaste par åren, men så är tekniken där också väl 

inarbetad. Fler och fler människor lyssnar på böcker, 
via kassetter eller cd (audio). På kort tid har utgiv-
ningen ökat ordentligt, och försäljningen flerdubblats 
(via detaljhandeln och klubbar). Ljudböckerna har 
dessutom skapat en ny arbetsmarknad för skådespe-
lare med bra röster. 

Förhållandet till författarna

Samarbetet mellan Svenska Förläggareföreningen 
och Sveriges Författarförbund går tillbaka på ett nor-
malavtal, som etablerades på nordisk bas redan 1947. 
Detta ersattes 1980 av ramavtalet för förlagsavtal mel-
lan författare och förläggare, slutet mellan Svenska 
Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund, 
vilket efter tre år följdes av ett honorarsavtal. Utöver 
dessa båda avtal fanns även ett för översättningsupp-
drag och ett för agentuppdrag.

Vid mitten av 1990-talet hade sådana tekniska och 
marknadsmässiga förändringar inträtt i bokbran-
schen att ramavtalet inte längre på ett tillfredsställan-
de sätt avspeglade den praxis som individuella avtals-
parter utvecklat under de femton år som gått sedan 
avtalet introducerades. Ramavtalet tog av naturliga 
skäl inte hänsyn till den snabba utvecklingen av digi-
tala och elektroniska kommunikationsmöjligheterna 
(cd-rom, Internet) som påverkade utgivningen av lit-
terära verk. Även en språklig och terminologisk revi-
dering kändes angelägen. För förläggarnas del upplev-
des det som viktigt att i god tid diskutera de upphovs-
rättsliga villkoren för de nya former för textutgivning 
som var på väg att etablera sig.

Förläggarnas utgångspunkt i fråga om de framväx-
ande elektroniska teknikerna för utgivning av text 
var, och är alltjämt, att dessa så intimt hänger samman 
med sedvanlig tryckt publicering att de i avtalssam-
manhang inte kan behandlas som två helt separata 
upplåtelseformer. Det krävs en ordning som tar hän-
syn till förlagens intresse av att kunna ge ut verket i de 
former som efterfrågas av läsare och köpare 0ch som 
samtidigt hindrar en sådan parallell utgivning av sam-
ma text som innebär en direkt konkurrens. Detta skall 
självfallet balanseras mot författarnas intresse av att 
ha kontroll över verkets utnyttjande, att få ersättning 
vid försäljning i olika upplåtelseformer och att kunna 
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kräva förlagsrätten åter sedan förlaget upphört med 
sina utgivningsåtgärder.

I början av 1995, då 1980 års ramavtal alltjämt var i 
kraft, inbjöd Svenska Förläggareföreningen Sveriges 
Författarförbund till förhandlingar om de grundläg-
gande gemensamma avtalsfrågorna.

I september 1995 sa Svenska Förläggareföreningen 
upp ramavtalen, och dessa löpte ut i februari 1996. 
Under åren därefter 1996 – 2000 försökte Svenska 
Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund 
förhandla fram nya ramavtal, men misslyckades. 

Det avtalslösa förhållandet har inte inneburit några 
större problem för förlagen i relationen till författar-
na. Både Natur och Kultur och P A Norstedt & Söner 
har offentliggjort sina egna avtalsvillkor.

Svenska författare har traditionellt i ganska stor 
utsträckning varit sina förlag trogna. När övergångar 
skett har det sällan handlat bara om ekonomiska vill-
kor. 

De litterära agenternas  inträde på marknaden har 
dock i viss mån börjat medföra förändringar. Författar-
agenter har länge varit en företeelse främst i den eng-
elskspråkiga världen, där en del författare har ett när-
mare förhållande till sin agent än till sin förläggare/
redaktör. Under 1990-talet har flera svenska författa-
re anlitat agenter för att bättre hävda sig i det affärs-
mässiga umgänget med förlagen.

De svenska agenternas primära insats har inte varit 
att få författare att mot bättre förskott eller högre roy-
alty byta förlag, utan har främst gällt effektivare för-
säljning av översättningsrättigheter, filmrättigheter 
och kontrakterande av andra ”extrainkomster” för 
författarna.

De stora förlagen har som svar på agenternas akti-
vitet förstärkt sin verksamhet på detta område. Nor-
stedts samlade 2002 sina resurser på detta område i 
PAN Agency. Sommaren 2003 meddelade Bonniers 
att man bygger en liknande organisation, Bonnier 
Group Agency, som med verksamhetsstart den 1 okto-
ber skall bistå sina författare med en starkare repre-
sentation.

en välmående bransch

Sedan 1973 har Svenska (Bok)Förläggareföreningen 
årligen tagit fram statistik över utgivning och försälj-
ning av böcker i Sverige. Denna omfattar endast för-
eningens medlemmar. När det gäller förlagen utanför 
föreningen och deras utgivning och försäljning finns 
ingen officiell, sammanhängande statistik. Förlägga-
reföreningen gör i sin sammanställning ändå en upp-
skattning av den totala bokmarknaden i Sverige. 
Uppskattningen bygger på antagandet att förening-
ens medlemmar svarar för ca 75% av allmänlitteratur-
försäljningen. 

Enligt statistiken för 2002 uppskattas den totala 
försäljningen av böcker (allmänlitteratur och tryckta 
läromedel) motsvara 5 600 Mkr (exkl moms) i konsu-
mentvärde. Av dessa miljoner svarade läromedlen för 
1 361 Mkr och allmänlitteraturen för 4 245 Mkr. 

För allmänlitteraturen innebär det en ökning i fasta 
priser sedan 1973 med 70%. Försäljningen av allmän-
litteratur fick 2002 en rejäl skjuts tack vare sänkning-
en av bokmomsen den 1 januari detta år. Förlagens 
försäljning till bokhandel och grossister ökade med 
20%. (Se vidare kapitel 9.)

Under de trettio år som denna rapport speglar har 
bokförlagens verksamhet i debatten ofta karaktärise-
rats som krisdrabbad. Bara i fråga om periodens bör-
jan, eller snarare lite tidigare – runt 1970 – kan man 
säga att en sådan beskrivning har täckning. I övrigt är 
det under de trettio åren snarast fråga om svagare och 
starkare år inom ramen för naturliga variationer. Den 
långsiktiga trenden har varit klart förbättrad lönsam-
het. Marknadsorientering och ekonomisk styrning 
har successivt bidragit till att stärka förlagens ställ-
ning och öka möjligheten till långsiktig planering och 
strukturell utveckling. 

Som framgått i inledningen på detta kapitel har 
antalet förlag ökat i Sverige sedan 1970-talets början. 
Liksom i många andra branscher kan man dock kon-
statera att antalet mellanstora företag i skiktet mellan 
de största förlagsgrupperna och de små förlagen mins-
kat, ofta genom uppköp eller sammanslagningar. Det-
ta har i huvudsak allmänna företagsekonomiska för-
klaringar som kan relateras till strukturella förhållan-
den i landet och kan alltså inte anses bero på bransch-
specifika faktorer.
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Sammantaget kan man konstatera att de farhågor 
som fanns på 1960-talet inför branschens avreglering 
knappast varit befogade. Det inte bara fortsätter att 
existera små förlag, utan det tillkommer hela tiden 
nya. Utgivningen har ökat, och få bokläsare torde 
tycka att det råder brist på böcker på svenska. Littera-
turtyper som försvunnit - flerbandiga uppslagsböcker 
och praktverk - har slagits ut snarare av ny teknik och 
av att de försäljningsformer som verken levde på blivit 
föråldrade än att prissättningen släppts fri.
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 en granskning av statliga insatser för litteraturen 
skulle kunna bli mycket omfattande. Den skulle 

inte bara kunna handla om litteraturstöd och bokhan-
delsstöd, utan också inrymma bidrag till biblioteks-
verksamhet samt bidrag och ersättningar till författa-
re, översättare, dramatiker m fl. I det här avsnittet görs 
ett försök att måla upp en snävare bild av statliga stöd-
former med anknytning till bokbranschen, det vill 
säga främst bokförlag och bokhandlare. 

Redan i 1974 års kulturpolitiska beslut hade 
an svars fördelningen på kulturområdet behandlats. 
Staten skulle inrikta sina insatser på att stimulera kul-
turverksamheten i landet och inte på att reglera den. 
De statliga bidragen till bokbranschen är därför, vil-
ket kommer att framgå av redovisningen, rätt margi-
nella. Det är samtidigt uppenbart att de har sin bety-
delse för förverkligandet av de kulturpolitiska ambi-
tionerna.

En politik för litteratur och läsning berör verksam-
heter som i huvudsak ligger utanför den statliga sek-
torn, säger kulturminister Bengt Göransson i en pro-
position till riksdagen (1984/85:141, s. 12). "Litteratu-
ren skapas av självständigt verksamma upphovsmän. 
Den ges ut, marknadsförs och säljs på kommersiella 
villkor genom företrädesvis enskild företagsamhet." 

Det är först mot slutet av 1960-talet som bokbran-
schen fick ordentligt fotfäste i den statliga kulturpoli-
tiken. 1968 års litteraturutredning fick i uppdrag att 
behandla distributions- och produktionsförhållanden 
på bokmarknaden utifrån ett konsumentperspektiv. 
Resultatet redovisades i ”Boken” (SOU 1974:5), som 
blev startskottet för de senaste trettio årens litteratur-
politiska "utvecklingsarbete".

litteraturstöd - en första ansats

Litteraturutredningen föreslog ett generellt utgiv-
ningsstöd inom en viss ram för ny svensk skönlitteratur 
för vuxna och ett selektivt stöd för övrig skönlittera-
tur, barn- och ungdomslitteratur samt viss facklittera-
tur. Stödet skulle ge möjligheter för en bred och kvali-
tativ utgivning av litteratur oberoende av konjunktu-
rerna. Det var inte avsett som ett stöd för förlagsverk-
samhet.

Vid riksdagsbehandlingen av litteraturfrågorna 

våren 1975 (prop. 1975:20 Statlig kulturpolitik 2, bet. 
1975:KrU12, rskr. 1975:201) avvisades med knappast 
möjliga majoritet (148 röster mot 147 och en nedlagd 
röst) litteraturutredningens ursprungliga förslag om 
ett "generellt" stöd för utgivning av ny svensk skönlit-
teratur för vuxna. Vi fick i stället ett selektivt system 
som ändå skulle kunna omfatta huvudparten av denna 
litteratur.

Riksdagen antog också ett förslag om att staten 
skulle bevilja kreditgarantier för att underlätta för min-
dre enheter inom förlagssektorn. Det ansågs önskvärt 
med en förlagsstruktur med många förlag och olika 
slags förlag. Med ett fåtal förlag kunde risken öka för 
att väsentlig utgivning inte kom till stånd. Mindre 
förlag och personer eller sammanslutningar som ville 
starta förlagsverksamhet skulle kunna få sådana 
garantier efter prövning av statens industriverk.

Statliga kreditgarantier till bokförlag upphörde i 
och med utgången av budgetåret 1992/93. Garantier-
na hade utnyttjats mycket litet under en följd av år och 
fyllde inte längre någon kulturpolitisk uppgift.

Ett mer direkt stöd för bokhandeln lät ännu vänta 
på sig, men riksdagen uttalade att det var angeläget att 
analysera och granska bokhandelns situation. I avvak-
tan på detta behandlades litteraturutredningens för-
slag om ett massmarknadsförlag (prop. 1975/76:135).

Den prisbilliga utgivningen av kvalificerad men 
populär litteratur skulle kunna säljas såväl genom 
bokhandel, Pressbyrån och bokklubbar som genom 
organisationer och folkrörelser. 

Riksdagen fattade beslut om en treårig försöks-
verksamhet med Litteraturfrämjandet som huvud-
man från och med 1976/77. En förtroendefull samver-
kan mellan Litteraturfrämjandet och bokförlagen, 
liksom mellan massmarknadsförlaget och författarna, 
ansågs grundläggande för projektet En bok för alla. 
Utgivningen pågår alltjämt.

1992 avvecklades Litteraturfrämjandet och En Bok 
För Alla AB övertog Litteraturfrämjandets tidigare 
avtalade rättigheter och förpliktelser gentemot staten 
för utgivning och spridning av En bok för alla för barn 
och ungdomar samt vuxna. Riksdagens kulturutskott 
(1992/93:KrU26) underströk att utgivning och sprid-
ning av kvalitetslitteratur till lågpris ingår som en vik-
tig del i den statliga litteraturpolitiken. Det var ange-
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läget att en sådan utgivning kunde fortsätta utan 
avbrott. Det var också viktigt att den läsfrämjande 
verksamheten kunde fortsätta.

Utgivningsstödet konsolideras

Under de följande tjugofem åren har litteraturstödet 
utretts och utvärderats med mycket korta intervaller 
samtidigt som grundprinciperna i stort sett förblivit 
oförändrade. 

Redan 1977 var det dags för den första granskning-
en (Ds U 1977:14 Statligt litteraturstöd). Den mest 
angelägna uppgiften ansåg utredaren vara att förenkla 
hela stödmodellen. Men det blev inga genomgripande 
förändringar (prop. 1977/78:99 om statligt litteratur-
stöd). Utgivningsstödet skulle alltjämt vara selektivt. 
Det skulle avse den enskilda titeln och inte vara ett 
allmänt stöd till förlagsverksamhet.

En stor översyn genomfördes i början av 1980-talet 
genom 1982 års bokutredning (SOU 1984:30 LÄS 
MERA!). Utgivningen av allmänlitteratur hade ökat 
kraftigt under den gångna tioårsperioden. Vid sidan 
av de stora förlagen gavs en stor del av den kvalifice-
rade skönlitteraturen ut av små förlag med en utpräg-
lad kvalitetsinriktning. Trots några år med svag eko-
nomi hade möjligheterna att ge ut böcker vidgats och 
utgivningsbesluten var spridda på många olika förlag. 
Det statliga utgivningsstödet ansågs ha bidragit till 
detta.

I propositionen om litteratur och folkbibliotek 
(1984/85:141) utvecklas statens syn på utgivnings-
stödet. Syftet med stödet är att tillförsäkra den enskil-
de medborgaren en bred och kvalitativt värdefull bok-
utgivning som ger möjlighet till ökad kunskap och 
kulturell upplevelse. De förväntningar som ställdes 
vid reformens tillkomst har infriats. Stödet har blivit 
en integrerad del i den svenska bokmarknaden och 
skall finnas kvar enligt samma principer som hittills.

Kulturminister Bengt Göransson tillägger att 
"utgivningsstödets strategiska roll för en kulturpoli-
tiskt önskvärd bokutgivning inte strider mot min 
principiella syn på bokbranschens ansvar för en för-
lagsverksamhet på i huvudsak kommersiella villkor". 
Stödets utformning anses väl anpassad till behoven. 
Stödet täcker i stort sett alla kategorier av allmänlit-

teratur och dess selektiva karaktär medför att kvali-
tetskrav ställs i samtliga kategorier.

Med tanke på att staten i så liten utsträckning som 
möjligt bör styra utgivningsbesluten anses ett stöd i 
efterhand alltid vara att föredra och det tillämpas ock-
så för det stora flertalet stödbeslut.

Ett särskilt stöd infördes för utgivning av en klassi-
kerserie för skolan. Tio titlar per år gavs ut mellan 1985 
och 1996 till en årlig kostnad av 2-3 Mkr. Utgivningen 
har skötts av det förlag som ägt rättigheterna till res-
pektive verk. Serien har därefter hållits i lager och 
marknadsförts för skolan. 

Stöd även för bokdistributionen

Mot slutet av 1996 tillsattes den tredje av de mer 
omfattande litteraturutredningar som bidragit till en 
rad statliga satsningar för litteratur och bokläsning 
under den aktuella trettioårsperioden. Utredningen 
Boken och kulturtidskriften lade fram sina förslag i 
betänkandet Boken i tiden (SOU 1997:141).

Utredningen visade att endast en relativt liten del 
av den utgivningsstödda litteraturen nådde ut till all-
mänheten.  Det var mycket svårt för i synnerhet de 
små förlagen att få till stånd en bra distribution av sina 
titlar. En betydande del av den tryckta upplagan låg 
därför kvar osåld ett år efter utgivningen.

Regeringen fann det angeläget att bygga ut nuva-
rande utgivningsstöd till att även omfatta distribu-
tionsledet. Ett utvidgat statligt stöd infördes från och 
med år 1999 (prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsan-
det). Den litteratur som bedöms vara av en sådan kva-
litet att den berättigar till statligt utgivningsstöd borde 
enligt regeringen också göras tillgänglig för en bred 
allmänhet. Syftet med det nya stödet var att tillförsäk-
ra den enskilde medborgaren bättre tillgång till en 
bred och kvalitativt värdefull bokutgivning som ger 
möjlighet till ökad kunskap och kulturell upplevelse.

Det avgörande kriteriet för om litteraturstöd skulle 
beviljas var alltjämt bokens litterära kvalitet. Till 
utgivningsstödet är vidare en prispress kopplad, vil-
ken innebär att förlagens prissättning för titlar som de 
söker stöd för inte får överstiga vissa angivna maximi-
priser. 

De grundläggande villkoren för det nuvarande 

8 .  BrAnSChStöd Med KU ltUrPolIt ISKA  Förte CKen    

48



utgivningsstödet kompletterades i den nya stödord-
ningen. För att erhålla statligt stöd för utgivning mås-
te förlagen åta sig att tillhandahålla ett visst antal 
exemplar av varje utgivningsstödd titel för distribu-
tion till folkbibliotek och bokhandel.  För distribution 
till folkbiblioteken skall antalet exemplar motsvaras 
av antalet kommuner i landet. För distribution till 
bokhandeln tillkommer ytterligare högst hundra 
exemplar. Förlaget får ersättning för distributions-
kostnaden med 50% av förlagsnettopriset.

Redan 2001 gjordes en utvärdering av distribu-
tionsstödet. I "Ökad titelbredd" (En rapport om bok-
handeln och distributionsstödet av Peter Almerud. 
Statens kulturråd 2001:7) bekräftade företrädare för 
de små bokförlagen att deras böcker genom stödet 
numera fanns i bokhandeln i långt större utsträckning 
än de annars skulle göra. För deltagande bokhandlare 
innebar systemet en större titelbredd, vilket gjorde 
bokhandeln mer attraktiv och serviceberedd.

Distributionsstödet till bokhandeln avbröts genom 
riksdagsbeslut redan 2002 i anslutning till att reger-
ingen beslutat avskaffa det statliga bokhandelsstödet 
(se nedan).

Ett annat nytt villkor i utgivnings- och distribu-
tionsstödet gällde inrättandet av en upplagespärr. Den 
innebär att stödbeloppet reduceras med 50% när en 
bok trycks i en förstaupplaga som överstiger 6 000 
ex. 

läsfrämjande insatser

Mot bakgrund av att utlåningen vid landets bibliotek 
och försäljningen av barn- och ungdomslitteratur 
kraftigt minskat under 1990-talet införde regeringen 
budgetåret 1997 ett nytt stöd för inköp av litteratur för 
barn och unga till folk- och skolbibliotek. 25 Mkr anvisades 
för bokinköpen. Samtidigt infördes engångsvis ett 
stöd till läsfrämjande verksamhet för barn och unga med 5 
Mkr. 

Insatserna förstärktes redan 1999. Bokutredningen 
hade funnit att bokläsningen bland de unga hade 
minskat, trots en stor kvalitetsutgivning av barn- och 
ungdomslitteratur. Regeringen menade att staten nu 
borde ta ett utökat ansvar.  Ett stöd till läsfrämjande 
verksamhet, liknande det som prövades under år 1997, 

permanentades. Olika aktörer i samhället, som för-
skolor, skolor, bibliotek, bokhandlar, folkrörelser, 
föräldraföreningar, folkbildningsförbund, ungdoms-
organisationer, invandrarorganisationer m fl ideella 
föreningar kan nu också i fortsättningen ansöka om 
bidrag till verksamheter som syftar till att främja läs-
ning bland barn och unga.

Särskilda medel anvisades för produktion och dist-
ribution av en barnbokskatalog som vänder sig till både 
föräldrar och dem som arbetar med barn och unga. 
Syftet med barnbokskatalogen är att den skall vara en 
handledning och locka till läsning.  Den sprids i stor 
upplaga (500 000 exemplar 2002) till bibliotek, bok-
handlar, förskolor och skolor, lärar- och biblioteksut-
bildningar, studieförbund m fl. 

det statliga litteraturstödet - stabilt under  ständig 
omprövning

Enligt gällande bestämmelser (SFS 1998:1469 om 
statligt litteraturstöd, senast ändrad 2002:1094) kan 
utgivningsstöd lämnas till åtta olika litteraturkatego-
rier.  Dessa är ny svensk skönlitteratur för vuxna, 
skönlitteratur för vuxna i svensk översättning, facklit-
teratur för vuxna, barn- och ungdomslitteratur, bild-
böcker och bildverk för vuxna, klassisk litteratur, 
tecknade serier för barn och ungdom samt litteratur 
på invandrar- och minoritetsspråk.
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28:9 lItterAtUrStöd 
 (ramanslag 2003) 100 917 tkr

1 Stöd till utgivning och distribution  
av litteratur  45 717 tkr

2 Stöd till inköp av litteratur till folk-  
och skolbibliotek  29 000 tkr

3 Stöd till läsfrämjande verksamhet 6 800 tkr
4 En bok för alla AB  10 200 tkr
5 Expertkommittén för översättning  

av finsk facklitteratur till svenska  100 tkr
6 Sortimentsstöd  4 100 tkr
7 Litteraturpris till Astrid Lindgrens  

minne  5 000 tkr



Stödet täcker i stort sett alla kategorier av allmän-
litteratur. Systemet med titelstöd innebär också att 
krav på kvalitet kan ställas inom samtliga kategorier.  
Efterhandsstödet medför även att förlagen måste bära 
den ekonomiska risken utan att staten styr utgiv-
ningsbesluten.  För utgivning inom vissa litteraturka-
tegorier måste dock undantag kunna göras från dessa 
regler.  Det gäller den utgivning som med all säkerhet 
inte skulle komma till stånd alls om det inte fanns 
möjlighet till stöd eller beslut om stöd i förväg.

Ramen för utgivnings- och distributionsstödet 
inrymmer nu också stöd till nya medier. Stöd kan utgå 
för viss del av utgivningskostnader, försöksverksam-
het eller projekt. Även litterära evenemang där förfat-
tare och bokläsare möts är av stor betydelse för boken 
och läsandet.  Poesi- och berättarfestivaler är manifes-
tationer för litteraturen.  Arrangemang och projekt av 
denna typ som har till syfte att främja boken och läsan-
det kan också få statligt stöd inom ramen för samma 
stödordning. 

Från budgetåret 2003 finns således statligt stöd 
med anknytning till bokbranschen samlat under 
anslaget Litteraturstöd (28:9). Anslaget Stöd till bokhan-
deln (9,8Mkr 2002) avvecklades i och med utgången 
av 2002.

ett bokhandelsstöd växer fram

Bokhandelsutredningen tog i sina förslag (Stöd till bok-
handeln, Ds U 1976:17) avstånd från att lägga ett kul-
turpolitiskt ansvar på bokhandeln som den av ekono-
miska skäl inte kunde bära. Det gällde i stället att för-
söka bidra till att göra bokdistributionen så lönsam 
att företagen kunde överleva med de kulturpolitiska 
krav som ställdes.

I bokhandelsutredningens betänkande utvecklades 
i själva verket den grundsyn som kommit att prägla 
utformningen av statligt stöd till bokbranschen under 
ett kvarts sekel. Stödåtgärderna skulle inte vara så mas-
siva att branschens eget initiativ försvagades. Bran-
schens egen kreativitet och förmåga att utvecklas kun-
de aldrig kompenseras genom samhällets insatser.

Propositionen (1976/77:81) om bokhandelsstöd 
innehöll inte något förslag om ett generellt stöd till 
bokhandeln. Men föredragande statsrådet, Jan-Erik 

Wikström, befarade att en minskning av antalet bok-
handlar med god sortering kunde motverka syftet 
med det statliga utgivningsstödet. Därför måste man 
jämsides med ett stöd till produktion av böcker också 
förstärka distributionsledet.

Beslut fattades om försök med kreditstöd till bokhan-
deln i form av avskrivningslån, investeringslån och 
kreditgarantier. De statliga insatserna skulle komplet-
teras med lån eller borgensåtaganden från Bokbran-
schens Finansieringsinstitut (BFI). I första hand skul-
le kreditstödet utgå till fullsorterade bokhandlar på 
mindre eller medelstora orter, i undantagsfall till bok-
handlar som hade ett brett sortiment och som låg på 
orter som saknade fullsorterad bokhandel. Lån och 
garantier skulle kunna beviljas för förbättring av 
affärslokaler och för lagerinvesteringar. För att kunna 
få stöd måste bokhandeln vara ensam på sin ort.

Från 1981/82 förlängdes kreditstödet med ytterli-
gare tre år. I propositionen betonades att stödet skulle 
ses som en tillfällig insats och att det inte borde per-
manentas. Stödet visade sig sedan få en sådan bety-
delse att det blev kvar i tjugo år.

Försöksverksamheten knöts från början till BFI, 
som hade stor sakkunskap om bokhandelns problem 
genom sin kredit- och konsultverksamhet. Före-
trädarna för bokhandlarnas och bokförläggarnas 
bransch organisationer fick lika stort inflytande i fråga 
om beslut som rörde de statliga krediterna. BFI:s ord-
förande kom också att utses av regeringen.

Ett annat förslag från bokhandelsutredningen gäll-
de statligt stöd till Seeligs kompletteringslager. 1977 
fattades beslut om ett förlusttäckningsbidrag och ett 
bidrag för att kunna erbjuda rabatter vid köp från 
kompletteringslagret. Genom stöd till Seeligs gros-
sistlager skulle många bokhandlare lättare kunna 
upprätthålla ett brett sortiment. Detta stöd betalades 
ut till och med budgetåret 1984/85.

Bokhandelsutredningens förslag om fraktstöd 
genomfördes dock inte.

Abonnemang och distributionsstöd

Statens och bokhandelns intressen sammanföll i fack-
bokhandelsavtalets abonnemangssystem. Här hade 
bokförlag och bokhandel åtagit sig en kulturpolitiskt 
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viktig uppgift. Allmänheten fick tillgång till de nya 
böckerna och bokhandeln stärkte sin konkurrensför-
måga genom ökad titelbredd. Genom att låta staten 
betala en del av abonnemangsrabatten kunde man på 
ett enkelt sätt komplettera produktionsstödet med ett 
distributionsstöd. 

I budgetpropositionen 1981 framhölls det positiva 
i ett sammanhängande statligt stöd till såväl utgiv-
ning som distribution av god litteratur. Från 1981/82 
utgick statsbidrag för att finansiera 23/33 av den rabatt 
som förlagen gav bokhandeln på titlar som fått stat-
ligt litteraturstöd.

I februari 1985 träffade branschorganisationerna 
ett nytt fackbokhandelsavtal. Genom avtalet åtog sig 
fackbokhandeln att som abonnemang ta emot alla tit-
lar som klassificerades som svensk eller utländsk skön-
litteratur för barn eller vuxna, samt dessutom 50% av 
respektive förlags övriga utgivning. 

Abonnemangsrabatten för titlar med statligt utgiv-
ningsstöd höjdes från 33% till 50% av förlagsnettopri-
set och abonnemangsexemplaren fick returneras tidi-
gast andra året efter utgivningsåret. En förutsättning 
för avtalet var emellertid att staten bidrog till den 
högre abonnemangsrabatten genom ett förhöjt distri-
butionsstöd. Den statliga ersättningen för förlagsra-
batten höjdes också från 23 till 30 procentenheter.

Distributionsstödet till fackbokhandeln upphörde 
1992 i samband med att fackbokhandelsavtalet sluta-
de att gälla.

1980-talets reformer

1982 års bokutredning gick grundligt igenom bokbran-
schens alla frågor och regeringen lade fram sina för-
slag i propositionen 1984/85:141 om litteratur och 
folk bibliotek (KrU21, rskr 392). 

Bokutredningen, som avvisade ett återinförande av 
fasta bokpriser i Sverige, presenterade förslag till ett 
sammanhängande utvecklingsprogram för bokhan-
deln. Hörnstenarna i programmet var ett förstärkt 
fackbokhandelsavtal (se ovan), sortimentsstöd till 
övrig bokhandel, kreditstöd, fokus på distribution, 
spedition och grossistverksamhet, datorutveckling i 
bokhandeln samt utbildning och rådgivning.

I utredningens slutbetänkande (LÄS MERA! SOU 

1984:30) kunde man läsa att det bokhandelsstöd som 
övervägdes inte skulle ses som ett stöd till den enskil-
da bokhandeln utan som "ett kulturpolitiskt och kon-
sumentpolitiskt motiverat stöd för att värna om till-
gängligheten av god litteratur". Utredningen tillade 
att varje "bokhandelsnedläggning innebär en påtaglig 
försvagning av bokens tillgänglighet som blir särskilt 
kännbar för bokköparen/bokläsaren i kommuner med 
liten befolkning".

Utredningen slog fast att ett abonnemangsstöd i 
någon form kunde motiveras även för den lilla bok-
handeln. Men det var inte rimligt att begära att de små 
bokhandlarna skulle ta emot ett abonnemang som till 
övervägande del innehöll smal, svårsåld litteratur. För 
flertalet mindre bokhandlar skulle det vara rimligt att 
ta emot 500-1 000 titlar av den årliga utgivningen. 
Inte den svårare delen av utgivningen utan "ett gott 
urval och samtidigt en efterfrågad del av den samlade 
utgivningen av allmänlitteratur". 

Den principiella grunden för bokutredningens för-
slag om ett sortimentsstöd för mindre bokhandlar 
utanför fackbokhandelsgruppen är alltjämt densam-
ma. God och samtidigt efterfrågad litteratur. Katedral 
och börs i bästa förening för bokens tillgänglighet i 
hela landet.

Förslagen i 1985 år litteraturproposition syftade 
således till att dels öka tillgängligheten av kvalitetslit-
teratur i bokhandeln och dels vidmakthålla och om 
möjligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät. 
Stödinsatserna skulle ses som delar i ett samordnat 
bokhandelsstöd och effekterna skulle noga följas inför 
framtida utvärdering.

För bokhandlar utanför fackbokhandelsgruppen 
infördes sortimentsstödet som ett nytt statligt stöd för 
inköp av ett brett urval av aktuell allmänlitteratur. 
Stödet konstruerades som ett graderat årligt scha-
blonbidrag vid inköp av ett nyhetssortiment relaterat 
till bokhandelns storlek. Stödet skulle administreras 
av Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI).

Även om bokhandeln utanför fackbokhandelsgrup-
pen bara svarar för ett par procent av den totala bok-
försäljningen är ett väl förgrenat bokhandelsnät avgö-
rande för litteraturförsäljningen i olika delar av lan-
det. Den ekonomiska situationen är bekymmersam 
för många av dessa bokhandlar.
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Det har ett stort kulturpolitiskt värde att även de 
mindre bokhandlarna kan erbjuda ett förhållandevis 
brett urval av god och aktuell litteratur. Ett bredare 
utbud kan också bidra till ökad konkurrenskraft för 
bokhandeln.

Urvalet av titlar till servicebokhandelns nyhets-
abonnemang överläts till branschens egna organ. 
Distributionsstödet till fackbokhandeln hade knutits 
till den litteraturstödda utgivningen. För servicebok-
handeln var det primära behovet att hålla "ett sorti-
ment av tillräckligt efterfrågad kvalitetslitteratur för 
att lönsamhet över huvud taget skall kunna säkras".

Försöksverksamheten med kreditstöd till bokhan-
deln (se ovan) permanentades efter åtta år. Lånemöj-
ligheterna utvidgades till att också omfatta överta-
gande av hyresrätt till affärslokal. Statliga kreditga-
rantier till bokhandel avvecklades som stödform.

Det statliga kreditstödet hade visat sig vara en 
effektiv hjälp för många bokhandlar i försöken att 
bryta en negativ utveckling genom olika investering-
ar, byte av affärslokal, modernisering av butik eller 
lageruppbyggnad. Investeringarna hade i många fall 
lett till en förbättrad omsättning av böcker och stärkt 
lönsamheten.

Kreditstödet hade haft särskild betydelse vid ägar-
byten, vilka ofta är förknippade med generationsskif-
ten. För äldre bokhandlare har kreditstödet ibland 
varit den enda möjligheten att finna en intresserad 
köpare. 

Utgivningen av bokkataloger uppmärksammades 
särskilt. Förutsättningarna för en gemensam mark-
nadsföring av den samlade bokutgivningen hade för-
svagats. I remissomgången höjdes röster för att stats-
bidrag skulle ges för produktion och/eller distribution 
av en årlig bokkatalog.

I propositionen föreslogs att staten under en viss 
tid skulle medverka vid finansieringen av en bred 
spridning av årliga bokkataloger riktade till barn och 
ungdom. Beslut fattades om ett statsbidrag till "Stöd 
till spridning av bokinformation" med 1 Mkr per år 
under högst tre år. Bidraget skulle i huvudsak använ-
das för att bekosta en ytterligare spridning av katalo-
ger till barnfamiljer, skolor, bibliotek och barn- och 
ungdomsorganisationer. Anslaget blev kvar ända till 
1993.

en förändrad situation

Situationen inom bokhandelsbranschen uppmärk-
sammades allmänt i och med fackbokhandelsavtalets 
upphörande 1992. Från kulturpolitisk synpunkt fann 
man det angeläget att det skulle finnas välsorterade 
bokhandlar även utanför de större tätorterna. Riksda-
gen beslutade våren 1992 om ett utvidgat sortiments-
stöd och om införande av ett nytt katalogdatorstöd 
(prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 136, bet. 1991/92: KrU26 
s. 8).

Katalogdatorstödet innebar att mindre bokhand-
lar fick möjlighet att ansluta sig till branschens datori-
serade katalog- och ordersystem. Invånare på mindre 
orter kunde på detta sätt få tillgång till information 
om utgivna titlar även om den lokala bokhandeln inte 
hade förutsättningar att lagerhålla hela den aktuella 
utgivningen. 

ett fullt utbyggt bokhandelsstöd

Utredningen Boken och kulturtidskriften gjorde ock-
så en granskning av det statliga bokhandelsstödet och 
föreslog förstärkningar, bl a ett utbyggt teknikstöd.

I regeringens proposition (1997/98:86 Litteratu-
ren och läsandet) betonades bokhandelns centrala roll 
för bokdistributionen. Syftet med statens stöd var 
allt jämt att "behålla och förstärka ett vittförgrenat 
bokhandelsnät och öka tillgängligheten av litteratu-
ren". De olika stödformerna hade tillsammans bidrag-
it till en positiv utveckling av bokhandeln.  Mot denna 
bakgrund ansågs det vara av största vikt att ett statligt 
stöd till bokhandeln fanns kvar även i fortsättningen. 

Det statliga stödet till bokhandeln utvidgades från 
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Stöd tIll BoKhAndel 
 (ramanslag 1999)  9 801 tkr

1 Lån till investeringar i 
 bokhandel m.m.  2 882 tkr
2 Sortimentsstöd  4 200 tkr
3 Katalogdatorstöd  1 719 tkr
4 Bokbranschens 
 Finansieringsinstitut AB  1 000 tkr



och med år 1999. Kreditstödet och sortimentsstödet 
förstärktes. Katalogdatorstödet byggdes ut och för-
ändrades till ett mer omfattande IT-stöd. Det ansågs 
viktigt för den mindre bokhandelns överlevnad att 
kunna utnyttja den nya tekniken och de funktioner 
som informationsteknologin ger möjligheter till. 

Sammanlagt ökades bokhandelsstödet med 2,5Mkr 
och nådde därmed den nivå som det hade vid avskaf-
fandet 2002. Sortimentsstödet återuppstod genom 
riksdagens beslut hösten 2002 som en del av det stat-
liga litteraturstödet (se ovan).

BFI:s analys

Det statliga bokhandelsstödet har sedan 1977 förval-
tats av Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI), 
ett dotterbolag till Svenska Förläggareföreningen. 
BFI har följt och i årliga rapporter redovisat utveck-
lingen inom bokdistributionen och handeln med 
böcker. I två flerårsrapporter (1977/78–1991/92 och 
1992/93–2002) ges en fördjupad analys av utveckling-
en i bokhandelsbranschen och effekterna av de statliga 
stödinsatserna.

Efter avvecklingen av bokhandelsstödet överläm-
nade BFI i februari 2003 en slutrapport till kulturde-
partementet (Bokhandelsbranschen 2002. Statligt 
stöd till bokhandeln 1992–2002).

Sedan kreditstödet infördes 1977 har 278 lån på 
sammanlagt cirka 61 Mkr beviljats. Anslaget har 
pendlat mellan 1,4 Mkr det första året och närmare  
3 Mkr de senaste bidragsåren. Den vanligaste stödfor-
men har varit en kombination av avskrivningslån och 
investeringslån. Anslagen har medgett 10-12 lån per 
år och den genomsnittliga lånesumman har de senaste 
åren uppgått till cirka 280 000 kr.

BFI konstaterar att investeringsbehovet är minst 
lika stort idag som under de första bidragsåren. Ban-
kerna är restriktiva i sin utlåning och kräver företags-
inteckning med betryggande säkerhet. Särskilt över-
låtelser har varit näst intill omöjliga att finansiera 
utan statligt kreditstöd.

I en analys visar BFI hur kreditstödet, helt i enlig-
het med reglerna, i första hand utgått till bokhandlar 
på mindre eller medelstora orter. Nära tre fjärdedelar 
av stöden har gått till bokhandlar på orter med högst 

15 000 invånare. Samtidigt kan vi se en tydlig för-
skjutning från orter med högst 5 000 invånare mot 
orter med mellan 5 000 och 15 000 invånare.

BFI betonar att det inte med kreditstödets hjälp 
varit fråga om att till varje pris bibehålla varje befint-
lig bokhandel. Det har också varit viktigt att bedöma 
om verksamheten är eller skulle kunna bli lönsam på 
sikt. Det krävs idag en större omsättning än tidigare 
för att en bokhandel skall kunna bära sig.

Sortimentsstödets betydelse för sortimentsbred-
den i bokhandeln har belysts genom de enkätunder-
sökningar som BFI gjorde 1995 och 2001. 85% av till-
frågade servicebokhandlare verifierade nödvändighe-
ten av ett automatiskt nyhetsabonnemang. 70% fann 
det svårt att bedriva handel med böcker utan ett sorti-
mentsstöd.

Även när det gäller katalogdatorstödet/IT-stödet 
visar BFI:s utvärderingar hur värdefulla stödinsatserna 
varit inte minst för att behålla och utveckla sortiments-
bredd och kundservice hos de mindre bokhandlarna. 

Slutet på en epok - början på en ny?

I budgetpropositionen för 2003 hade bokhandels-
stödet strukits. Regeringen hänvisade till "den positi-
va utvecklingen i bokbranschen samt bokmomssänk-
ningen och införandet av distributionsstöd till bok-
handlar" och drog därav slutsatsen att "branschen på 
egen hand bör ha möjlighet att hålla ett brett urval av 
titlar i bokhandelns nyhetsabonnemang och själv ta 
ansvar för t.ex. bokhandelns tillgång till modern tek-
nik" (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 17, s. 48).

Det distributionsstöd som regeringen hänvisar till 
fick redan under riksdagsbehandlingen ge vika för ett 
nytt sortimentsstöd till de mindre bokhandlarna inom 
litteraturstödets ram (bet. 2002/03:KrU1, rskr. 
2002/03:57). Det kan vara viktigt att också i fortsätt-
ningen vara lyhörd för de behov som snabbt kan upp-
stå av förstärkta insatser för de mest utsatta bokhand-
larna.
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omsättningsskatt på böcker införs

I Sverige infördes den indirekta generella omsättnings-
skatten på alla varor och tjänster 1960. Vid införandet 
var skattesatsen endast 4%, det var ett av skälen till att 
man ansåg att den inte skulle hämma bokförsäljningen 
nämnvärt. Böcker fanns alltså från början med bland 
de varor som omfattades av den nya skatten, till skill-
nad från dagstidningar som undantogs. Ett väl under-
byggt förslag om att även böcker skulle undantas före-
låg, men förslaget föll med knapp marginal. Vid infö-
randet uttalades det i riksdagsbehandlingen att frågan 
om skattebefrielse för böcker skulle tas upp igen om 
procentsatsen i framtiden skulle höjas. Så skedde 
egentligen aldrig. De motioner som under åren tagit 
upp frågan om en sänkning eller ett slopande av mom-
sen på böcker har alltid avslagits.

Den 1 januari 1969 ersattes omsättningsskatten, 
omsen, med en s k mervärdesskatt, moms. Vid infö-
randet sattes nivån till 10%, men nivån höjdes redan 
efter ett par år till 15%. Skillnaden mellan omsätt-
ningsskatten och mervärdesskatten var att den senare 
omfattar samtliga led i produktions- och distribu-
tionskedjan och att den utgår oavsett till vem eller för 
vilka ändamål omsättningen sker. 

Skattereformen 1990-91 breddade basen för mer-
värdesskatten ytterligare. Principen var att skattesat-
sen skulle vara enhetlig och generell, undantagen 
skulle vara så få som möjligt. Lagen, som trädde i kraft 
1 januari 1991, saknade regler om reducerade skatte-
satser och flera undantag togs bort.

Den 1 januari 1992 infördes en reducerad skattesats 
på 18% på livsmedel, servering, transport i skidliftar, 
resor samt hotell och camping. Under de följande åren 
gjordes vissa justeringar avseende omfattningen och 
nivån för de reducerade skattesatserna. 

Den 1 juli 1993 infördes 12%-nivån för hotell och 
resor, och den 1 januari 1996 infördes 6%-nivån för 
dagstidningar. Samtidigt sänktes livsmedelsmomsen 
till 12% . (18%-nivån togs bort och under åren fram 
till 1996 fanns nivåerna 25, 21 och 12%.) 

Den 1 juli 1996 belades biobiljetter med 6% moms, 
och den 1 januari 1997 infördes 6% moms på bl a upp-
hovsrätt. Tidigare hade dagstidningar och upphovs-
rätter varit undantagna från beskattning. 

Ett system med en allmän nivå och två reducerade 

nivåer är alltså etablerat i Sverige. Redan vid införan-
det av momsen 1969 kunde beskattningsvärdet redu-
ceras till 60 respektive 20%. Fr o m 1996 har den all-
männa nivån legat på 25% och de två reducerade nivå-
erna på 12 respektive 6%.

trettio år av idogt arbete för en sänkning av bok-
momsen

Under de trettio år som den här rapporten behandlar 
har bokbranschen genom ett stort antal skrivelser, 
remissvar och debattartiklar och annat, liksom vid 
uppvaktningar och diskussioner, påtalat det orimliga 
i att det tryckta ordet beskattas olika i Sverige. En 
efterforskning i Svenska Förläggareföreningens arkiv 
visar att föreningen nästan årligen agerat i ämnet. 
Den svenska bokmomsen var under en lång rad av år 
exceptionellt hög i en europeisk jämförelse. Inget 
annat land, förutom Danmark, beskattade böcker 
med den högsta skattesatsen.

Mervärdesskattenivåerna på det tryckta ordet inom några 
 Europeiska länder i slutet av 1990-talet

  Bok- Tid- Dags- Allmän 
  moms skrifter tidningar momsnivå

England    0   0   0 17,5

Irland    0 12,5 12,5 21

Norge    0 23   0 23

Luxemburg   3   3   3 15

Spanien    4   4   4 16

Grekland    4   4   4 18

Italien    4   4   4 20

Portugal    5   5   5 17

Frankrike    5,5   2,1   2,1 20,6

Belgien    6   0   0 21

Holland     6   6   6 17,5

Tyskland    7   7   7 16

Finland *)    8 0/22 0/22 22

Österrike  10 10 10 20

Danmark  25 25   0 25

Sverige  25 25   6 25

*) 0% vid prenumeration, lösnummer 22%
Källa: Federation of European Publishers, FEP
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Under våren 1998 väcktes inom branschen tanken 
att ett arbete för en kraftig sänkning av bokmomsen 
skulle prioriteras och med ökad kraft drivas under de 
följande åren. 

Ett av skälen var alltså att man tyckte att det tryckta 
ordet inte skulle beskattas olika i Sverige. Ett annat 
viktigt argument var att Sverige vid en europeisk jäm-
förelse missgynnade boken genom en så hög beskatt-
ning. I alla andra europeiska länder, utom Danmark, 
beskattades boken med en låg moms och alltid på en 
lägre nivå än den allmänna. Den svenska diskussionen 
kom allt mera att inrikta sig på att sänka bokmomsen 
från den allmänna nivån, 25%, till den kulturnivå på 
6% som redan existerade för exempelvis dagstid-
ningar, cirkus, bio, teater, konserter, opera, upphovs-
rätt m m.

På föregående sida visas hur mervärdesskattenivå-
erna på det tryckta ordet inom några Europeiska län-
der såg ut vid slutet av 1990-talet.

Faktaunderlag

Ett viktigt inslag i arbetet för att bilda opinion för en 
lägre bokmoms var att samla in och presentera ett så 
bra faktaunderlag som möjligt. Att nå framgång 
enbart med allmänna argument bedömdes inte som 
möjligt. 

Ett exempel  är rapporten ”Att sänka bokmomsen. 
En analys” som Svenska Förläggareföreningen till-
sammans med Föreningen Svenska Läromedels-
producenter tog fram under 2000 med hjälp av eko-
nomerna Dan Ahlmark och Bengt Brodin.  I rappor-
ten analyserar författarna bokens priskänslighet, 
motiven bakom en momssänkning och överväger hur 
bokmarknadens parter skulle agera vid en bokmoms-
sänkning. Författarna visar i rapporten att boken har 
en priselasticitet på minst –1. Detta innebär att en 
prissänkning på 15 procentenheter skulle innebära en 
ökad bokförsäljning med minst lika många procent-
enheter. Författarna visar vidare att den fria svenska 
bokmarknaden med alla dess aktörer i sig är en garant 
för att en bokmomssänkning i sin helhet skulle kom-
ma konsumenterna till del.

Ahlmark och Brodin beräknade också i en senare 
rapport ”Att sänka bokmomsen. En granskning av 

Statens kulturråds bokmomsberäkning” hur stort 
intäktsbortfallet för statskassan skulle bli vid en sänk-
ning av bokmomsen med 15 procentenheter. Om 
dynamiska effekter inte räknades in beräknade man 
att bortfallet skulle ligga kring 600 Mkr i det korta 
perspektivet, 350 Mkr i ett längre perspektiv. Rappor-
ten föranleddes av att Statens kulturråd beräknat 
intäktsbortfallet för statskassan vid en sänkning av 
bokmomsen till 6% till 1 300 Mkr. I Kulturrådets 
beräkning ingick felaktigt moms från kommunerna 
som en intäkt för staten. Faktum är att staten ersätter 
kommunerna för momsen. Nivån på mervärdesskat-
ten har därför inte någon betydelse för kommunerna 
och påverkar inte heller statens intäkter.

Förutom ett bra faktaunderlag utmejslades med 
tiden en rad tunga argument för en låg bokmoms.

de viktigaste argumenten

De viktigaste argumenten för en låg bokmoms kan 
sammanfattas i följande punkter:

1. Böcker kommer att få ett lägre konsumentpris vil-
ket kommer att leda till ökad försäljning och därmed 
ökad tillgänglighet  – även för läsovana.

2. Det är orimligt och orättvist att det tryckta ordet 
beskattas olika. Dagstidningar har i dag 6% moms.

3. Många kulturyttringar har redan idag 6% moms, 
men böcker ingår inte i denna kulturmoms.

4. Bokmomsen inom övriga EU-länder ligger mellan 
0 och 10%. Alla andra länder som har differentierade 
momssatser särskiljer boken med en lägre momssats.

5. I den ökande handeln med böcker från utländska 
Internet-sidor utgör den höga svenska bokmomsen 
ett konkurrenshinder för svenska bokhandlare.

6. Det är viktigt att slå vakt om det svenska språket. 
En sänkning av bokmomsen skulle vara ett viktigt 
värn för svenska språkets ställning.

7. En sänkning av bokmomsen är en viktig bildnings-
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fråga. Alla som studerar efter fyllda 20 år, på högskola 
eller universitet, som vuxna på kvällskurser eller 
annat, betalar all sin kurslitteratur själva och därmed 
full bokmoms.

8. En sänkning av bokmomsen är en viktig demokra-
tifråga. Vi menar att alla skall ha råd att förkovra sig, 
ta del av den offentliga debatten, förstå och kunna 
göra sig förstådda.

Branschen var alltså övertygad om att sänkt bokmoms 
skulle leda till sänkta konsumentpriser och därmed 
ökad försäljning. Den ökade försäljningen, som då 
skulle leda till att fler böcker kom i cirkulation i sam-
hället, skulle leda till ökad och breddad läsning. Även 
om en sådan effekt skulle vara svårare att mäta och 
inte slå igenom omedelbart.

Att mäta och följa bokprisernas utveckling

För att göra det möjligt för branschen att visa att bok-
priserna verkligen går ner vid en momssänkning gäll-
de det att i god tid ta fram en metod, ett instrument, 
för mätning av bokpriserna före och efter en eventuell 
momssänkning. Metoden måste vara säker och ta 
hänsyn till bokens speciella särdrag: alla litteraturka-
tegorier, alla utgivningsformer (som ofta rör sig paral-
lellt på marknaden) och alla försäljningskanaler men 
också bokens livscykel etc.

Föreningen publicerade därför också rapporten 
”Att mäta prisförändringar i bokbranschen” av eko-
nomerna Dan Ahlmark och Håkan Lyckeborg. Rappor-
ten analyserar de problem som finns då det gäller att 
mäta bokprisernas utveckling och varför flera olika 
prisserier är att föredra framför ett enda bokprisindex. 
Rapporten delgavs Statens kulturråd, kulturdeparte-
mentet, kulturutskottet, skatteutskottet, finans-
utskottet och ett stort antal journalister, politiker och 
organisationer under våren 2001.

Bokmomsfrågan i riksdagen

Under motionsbehandlingen i riksdagen i april 2001 
fanns frågan om en sänkning av bokmomsen med. För 
första gången på många år diskuterades frågan om en 

sänkning av bokmomsen ordentligt i riksdagen. Mil-
jöpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet  krävde 
en omedelbar sänkning medan moderaterna ville 
utreda frågan i ett större kulturmomspolitiskt 
 sammanhang. Men trots att en tvärpolitisk majo ritet 
förelåg i riksdagen för en sänkning av bokmomsen 
medgav inte riksdagens budgetordning en sänkning. 
Resultatet blev att bokmomsen låg kvar på 25%.

eU:s syn på mervärdesskatt på böcker

Uttalande från Federation of European Publishers 

Vid Federation of European Publishers General 
Assembly i Stockholm den 12 maj 2001, beslutade 
man att göra följande uttalande:

En låg moms på böcker är enligt FEPs uppfatt-
ning nödvändigt och viktigt bl a därför att en lägre 
skatt ger lägre konsumentpriser och därmed 
bidrar till att öka tillgängligheten till böcker. Det 
tryckta ordet skall inte beskattas olika beroende 
på i vilken form det publiceras –  i många med-
lemsstater har dagstidningar lägre moms än böck-
er. Detta borde leda till att skattesatsen för böcker 
omedelbart sänks. Den ökande handeln med 
böcker över Internet gör också att länder med hög 
bokmoms kommer i ett sämre konkurrensläge i 
förhållande till länder med låg eller ingen bok-
moms alls. En låg bokmoms främjar läsning och 
bildning och är därför av vikt för varje demokra-
ti. 

Ministerrådet beslutade 1991 att uppmana EUs 
medlemsländer att införa en låg moms på böcker 
och ge de länder som inte har någon bokmoms 
möjlighet att ha kvar detta system.

Federation of European Publishers uppmanar alla 
EUs medlemsstater att mot bakgrund av detta 
införa låg eller ingen moms alls på böcker.

Bland medlemsländerna i EU har som tidigare visats 
alla utom Danmark differentierad moms, och en låg 
momssats för böcker. Skälet är att man anser att boken 
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är av så speciell betydelse, för läsning och bildning, för 
kultur och demokrati m m, att den skall ingå i de 
undantag EU:s mervärdesskattedirektiv ger möjlig-
het till.

Kompromiss om statsbudgeten 2002 – böcker får 
kulturmoms

Frågan om sänkt bokmoms hade inte lagts åt sidan. 
Den fanns hela tiden med i både miljöpartiets och i 
vänsterpartiets förslag till gemensam statsbudget för 
2002 och i de överläggningar partierna hade med 
socialdemokraterna.

Den 1 september 2001 var överenskommelsen mel-
lan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpar-
tiet rörande budgetpropositionen för 2002 klar. Som 
en del i överenskommelsen fanns nu en sänkning av 
bokmomsen, och även tidskriftsmomsen, per den  
1 januari 2002 med.

Momssänkningens omfattning

Bland de produkter som från och med 1 januari 2002 
fick den låga momsen, 6%,  ingår förutom böcker även 
broschyrer, häften, tidningar, tidskrifter, däribland 
kulturtidskrifter som inte redan är undantagna från 
mervärdesskatt, bilderböcker, ritböcker och målar-
böcker för barn, noter och kartor samt vissa program 
och kataloger. Dessutom kassettband eller annat tek-
niskt medium som i tal återger innehållet på en sådan 
produkt. (Då texten exakt återges i form av uppläs-
ning.) Även talprodukter innehållande uppläsningar 
av böcker och tecknade tidskrifter för barn samt andra 
varor som genom teckenspråk, punktskrift eller på 
liknande sätt gör skrift eller annan information till-
gänglig för personer med läshandikapp. 

Rikdagens beslut genomfördes med den kulturpo-
litiska motiveringen att bokmomssänkningen skulle 
leda till lägre konsumentpriser, ökad försäljning samt 
ökad och breddad läsning. 

Det är ett av skälen till att regeringen den 10 janua-
ri 2002 beslutade att tillkalla en kommission med 
uppgift att följa och granska prisutvecklingen på 
böcker, tidskrifter m m efter momssänkningen. Kom-
missionen fick bl a i uppdrag att verka för att ”åtgär-

den får fullt och bestående genomslag i det pris som 
konsumenten betalar för böcker, tidskrifter m m. Ett 
mål är att läsandet skall öka i alla grupper.”

effekterna av bokomssänkningen

Efter arton månader med låg bokmoms kan följande 
konstateras:

Sänkt konsumentpris på böcker 

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med 
Temo, 100 bokhandlar och 6 bokklubbar mätt kon-
sumentprisutvecklingen mellan oktober 2001 och 
oktober 2002. Den undersökningen visar att hela 
bokmomssänkningen gått vidare till konsument både 
i bokhandeln och i bokklubbarna mellan åren. För 
bokhandelns del hade priserna sjunkit 15,9%  och i 
bokklubbarna med 20,4%. En sänkning av mervär-
desskatten från 25 till 6% innebär en sänkning på 
15,2%.

SCB har fått regeringens uppdrag att under tre år 
följa bokprisernas utveckling bl a i bokhandeln och i 
bokklubbarna. Resultatet från SCB:s mätningar har 
hittills publicerats i tre rapporter, Bokpriskommissio-
nen våren 2002, hösten 2002 och våren 2003. 

Temo och SCB kommer fram till något olika resul-
tat. Skillnaden mellan resultaten beror troligen på 
urvalsmetoden, det vill säga hur urvalet av medver-
kande titlar görs och ur vilken bas. Temo-undersök-
ningen är starkt inriktad på kvalitet, att så likartade 
titlar som möjligt ingår. SCB:s undersökning baseras 
på av SCB själv bildade kvalitetsklasser och där titlar-
na sedan är dragna ur Seeligs databas.

Sammantaget ger dock de båda undersökningarna 
klart besked om att hela fördelen av bokmomssänk-
ningen generellt sett gått vidare till konsument.

Ökad bokförsäljning hos förlagen, bokhandeln och i 
 bokklubbarna

Redan på ett tidigt stadium stod det klart att bokför-
säljningen hos återförsäljarna ökade kraftigt. Ökning-
en slog igenom generellt, och beräkningar som gjor-
des visade att den låg mellan 20 och 40% i bokhan-
deln. 

Även bokklubbarna kunde på ett tidigt stadium 
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rapportera om en ökad försäljning per medlem. Bok-
momssänkningen marknadsfördes intensivt till kun-
derna i bokklubbstidningarna, liksom till bokhan-
delns kunder i butikerna.

Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 
för 2002 färdigställdes våren 2003. Även den visar att 
förlagens försäljning till återförsäljare ökat kraftigt 
efter momssänkningen, totalt sett med ungefär 16%. 
Försäljningen till bokhandeln och grossister ökade 
med hela 20%. Så snart momssänkningen blev känd 
ökade förlagens införsäljning till återförsäljarna, till 
bokhandeln och, inte minst, till varuhusen. Detta 
skedde alltså redan under hösten 2001.

Ökad och breddad läsning

Ännu är det för tidigt att säga hur stor betydelse bok-
momssänkningen har haft eller kommer att få för läs-
ningen. Allas önskan är förstås att den ökade sprid-
ningen, ökat antal böcker som är i cirkulation bland 
befolkningen, skall leda till ökad och breddad läsning. 
Sannolikheten är stor att en sådan effekt finns, men 
det är svårt att mäta hur stark den är. Ett förstärkt 
fokus på böcker i samhället, låga priser,  många och 
nya försäljningsställen borde dock vara en garant för 
ökad läsning.

Från branschhåll har hela tiden påpekats att en 
bokmomssänkning i sig inte omedelbart kommer att 
kunna visa sig leda till klart breddad läsning. För det 
krävs fortsatta och möjligen ökade läsinsatser. 

Sammanfattningsvis kan man utan tvekan säga att 
sänkt bokmoms varit en mycket lyckad reform. Den 
gynnar alla led i bokkedjan, från författare till konsu-
ment. Den gynnar samhället som helhet genom att 
befolkningens möjligheter till läsning, bildning och 
förkovran underlättas.

Hur har man då resonerat när det gäller bokmom-
sen i våra nordiska grannländer? I det följande ges en 
kort översikt.

Finland

I Finland trädde omsättningsskatten (oms) i kraft år 
1941.  Skatten omfattade då också böcker. 1951 för-
nya des omsättningsskattelagen och böckerna undan-
togs då från omsen, men 1964 ändrades lagen igen och 

böcker fick åter oms. Skattesatsen var densamma som 
på alla andra varor.

Den 1 juni1994 trädde mervärdeskattelagen i kraft.  
Den allmänna nivån bestämdes till 22%. Böcker 
undantogs nu igen från den allmänna nivån och fick 
12% moms. Det här beslutet föregicks av kraftiga 
påtryckningar från författare, förläggare, bokhandlare 
och även kulturministern. 

Under de följande åren ville regeringen minska det 
totala antalet momsnivåer till endast tre. Det ledde till 
att bokmomsen den 1 januari 1998 sänktes från 12 till 
8%. 

Erfarenheterna från Finland visar att bokmoms-
sänkningarna lett till sänkta konsumentpriser och 
ökad försäljning. Precis som i Sverige tog branschen 
ett stort eget ansvar för att hela fördelen av sänkning-
en skulle gå vidare till konsument. 

Sammanfattningsvis kan intrycket från Finland 
summeras på följande sätt:

Bokmomssänkningen 1994 kunde genomföras tack 
vare stor uppslutning och engagemang från författare, 
bokhandlare, förläggare och kulturministerium. 
Resultatet har hittills visat sig vara positivt. Försälj-
ningen av böcker har ökat och priserna har gått ner – 
prisutvecklingen håller sig också på en lägre nivå än 
KPI. Besök och utlåning på biblioteken har ökat. När 
det gäller läsningen är bilden något oklar. Klart är 
dock att biblioteken, förläggarna, bokhandlarna och 
författarna är mycket nöjda med momssänkningen.

norge

I april 1967 upphävdes den 12-procentiga norska 
omsättningskatten på böcker, fem år efter det att 
omsättningsskatten hade införts. Redan 1935 hade ett 
system införts vilket inneburit en skatteavgift om 1% 
generellt. Detta var ett av skälen till att motståndet 
mot den, precis som i Sverige, inte var så intensivt.  
Enligt uppgift resulterade mervärdesskattebefrielsen 
på böcker i att bokförsäljningen omedelbart ökade. 
Sedan dessa har boken inte beskattats med mervär-
desskatt. 

Den Norska Förläggareföreningen argumenterade 
redan från starten mot att det tryckta ordet skulle 
beskattas. Man menade att yttrandefrihet och demo-
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krati var beroende av en litterär mångfald. Och att 
momsbefrielse på böcker är ett konkurrensneutralt 
sätt att gynna litteraturen till skillnad från rena stöd-
ordningar. 

Nu fick dock Norge både ”pose og sekk” genom att 
en inköpsordning till biblioteken infördes 1966 av en 
socialdemokratisk regering efter krav från författarna, 
och1967 alltså momsbefrielsen som förläggarna öns-
kade av en borgerlig regering. 

Frågan om att införa moms på böcker i Norge har 
nyligen väckts och diskuterats. I en offentlig utred-
ning som rör skatter och avgifter föreslås nämligen att 
moms skall införas på böcker. Bokbranschen själv tror 
dock inte att det finns något politiskt stöd för detta.

danmark

Omsättningsskatt, oms, infördes i Danmark 1 augusti 
1962. Tidningar undantogs från beskattning redan 
från början. Skattenivån var inledningsvis  9%, men 
har sedan dess höjts vid flera tillfällen. 1967 infördes 
en s k generell mervärdesskatt som därmed ersatte 
omsättningsskatten. Denna skatt låg på 10%. 

Reducerade momsnivåer förekommer inte. Alla 
varor och tjänster har sedan 1 januari 1992 25% moms. 
Några undantag finns dock. Ett av dessa är dagstid-
ningar som har 0% moms.

I Danmark har de politiska partierna inte velat dis-
kutera en sänkning eller ett borttagande av momsen 
på böcker. Främsta orsaken är att man inte velat skapa 
en situation där fler områden och branscher skulle 
kräva momsbefrielse.

Branschen fortsätter att vårda kulturmomsen på 
böcker

Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhand-
lareföreningen ser som en av sina viktigaste uppgifter 
att själva följa prisutvecklingen och uppmuntra med-
lemmarna att även fortsättningsvis låta bokmoms-
sänkningen få fullt genomslag i priset till konsument. 
Sänkningen av bokmomsen innebar självfallet inget 
prisstopp. Förlagen och återförsäljarnas kostnader 
påverkas av en rad faktorer som man inte har kontroll 
över, t ex portohöjningar, papperspriser etc. 

Den viktiga stimulans momssänkningen inneburit 
kommer också att kunna påverka andra faktorer posi-
tivt, den kan komma att leda till ökad etablering av 
bokhandel och förlag, utökad utgivning, satsning på 
såväl mera påkostade böcker som nya lågprisserier  
m m. 
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Bakgrund och syfte

I mitten av 1975 utkom Svenska Förläggareförening-
ens statistik över medlemsförlagens utgivning och 
försäljning för första gången. Statistiken omfattade då 
bokhandelsåret 1973/74.

Syftet med statistiken var att ”skapa en löpande 
produktions- och försäljningsstatisk för att kunna 
följa branschens utveckling”. Man menade att trots 
att statistiken inte var heltäckande, inte omfattade 
hela branschen utan endast Svenska Förläggarefören-
ingens medlemmar, skulle den på sikt ge en god bild 
av utvecklingen i branschen. Det stod alltså redan från 
början klart att föreningen varken kunde eller skulle 
ha som ambition att producera en fullständig statistik 
över bokförlagsbranschen. 

Det första året omfattade statistiken tjugofyra 
medlemsförlag samt Månades Bok, eller 93% av med-
lemsförlagens totala nettoförsäljning. Under årens 
lopp har antalet medlemsförlag ökat, liksom andelen 
i statistiken medverkande förlag. Och det har också 
visat sig att föreningens branschstatistik haft stor 
betydelse för branschen och för andra intresserade 
aktörer, och att statistiken är vederhäftig och ger en 
god bild av bokbranschens utveckling.

Vissa jämförelser kunde redan från början göras 
med de uppgifter som Litteraturutredningens 
delbetänkande,”En bok om böcker”( SOU 1972:80), 
publicerat. 1973/74 beräknade man på grundval av 
delbetänkandet att medlemmarna i föreningen omfat-
tade 71% av marknaden. Motsvarande uppskattning 
för 2002 beräknar att ca 75% av Sveriges bokförlag, i 
ekonomiska termer, är medlemmar i föreningen.

År 2003 är alltså statistikens trettionde år och den 
omfattar idag sextioåtta förlag eller 99% av medlems-
förlagens totala nettoförsäljning av allmänlitteratur. 

Frågan om en heltäckande statistik över bokför-
lagsbranschen har tagits upp i flera olika utredningar, 
senast i den litteraturutredning som presenterades 
1997, ”Boken i tiden” (SOU 1997:141). Där menar 
man t ex att det vore möjligt att via SCB:s företagar-
register göra statistikinsamlingar motsvarande de 
som Svenska Förläggareföreningen gör. Enligt utred-
ningen fanns 1996 drygt 1 000 bokförlag i Sverige. 
Det visade sig dock när Statens kulturråd utredde frå-
gan att lejonparten av de 1 000 förlagen inte hade 

någon utgivning. De omkring 100 – 150 förlag som 
har regelbunden utgivning, men som inte är medlem-
mar i Svenska Förläggareföreningen, ger ut och säljer 
ungefär på det sätt som Svenska Förläggarföreningen 
uppskattat. 

Svenska Förläggareföreningens statistik omfattar 
endast medlemsförlagen. Statistiken är en förlagssta-
tistik, det vill säga statistiken utgår ifrån förlagens 
utgivning och försäljning. T ex förlagens försäljning 
till bokhandeln och till biblioteken. Statistiken omfat-
tar inte bokhandelns försäljning till konsument. Det 
bör också noteras att statistiken påverkas av tillkom-
mande och bortfallande medlemsförlag. Dessa för-
ändringar har dock varit av begränsad karaktär och 
har hanterats så att statistikens värde som underlag 
för fastställande av olika trender inom branschen inte 
äventyrats.

Med ”marknaden” avser föreningen den gängse, 
kommersiella bokmarknaden där professionella bok-
företag agerar, både förlag och återförsäljare.

Branschstatistikens utformning och innehåll har 
varit ungefär densamma under åren, men förbättring-
ar av olika slag har hela tiden gjorts. Statistiken är 
mycket detaljerad och tar upp ny utgivning och back-
listutgivning, tryckning, försäljning, kanaler, katego-
rier, tekniska utföranden  och liknande. 

I det följande beskrivs några huvudlinjer i statisti-
ken, de olika försäljningskanalernas utveckling och 
hur olika litteraturkategorier förändrats. Inlednings-
vis något dock om medlemmarnas totala bokförsälj-
ning.

den totala bokförsäljningen

Under trettioårsperioden, 1973 – 2002, har den totala 
bokförsäljningen bland medlemsförlagen förstås kon-
tinuerligt ökat, både i antal exemplar och i ekonomis-
ka termer. 

Vid första mättillfället 1973/74 var medlemsförla-
gens sammanlagda försäljning 21,4 miljoner volymer. 
Den siffran har varit relativt stabilt ökande genom 
åren. I mitten på 1990-talet sjönk dock antalet totalt 
sålda volymer till 27,4 men därefter har försäljnings-
volymen stadigt ökat. Rekordåret är naturligtvis 2002 
med 35,6 miljoner sålda volymer totalt.

60

10.  Branschstatistik under trettio år
av Kristina Ahlinder



De sålda volymerna avser både nyutgivning och s k 
backlist, alltså sådan försäljning som sker året efter 
utgivningsåret. Att förlagens nyutgivning säljer bra är 
naturligtvis viktigt, men försäljningen av backlistut-
givningen är om möjligt ännu viktigare för förlags-
ekonomin. Den utgör förlagens ekonomiska ryggrad. 
Under åren ser vi att fördelningen mellan de olika 
utgivningstyperna varit stabil, och motsvarar ungefär 
50% vardera. 1987/88 var dock försäljningen av back-
listtitlar ovanligt liten (figur 1).

När det gäller medlemmarnas totalt fakturerade 
försäljning ser utvecklingen ut såhär i ekonomiska 
termer (figur 2). 

Man kan alltså konstatera att försäljningen stabilt 
ökat under åren, i slutet av 1970-talet/början 
1980-talet och under början 1990-talet dock i något 
svagare takt.
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Medlemmarnas backlistförsäljning resp försäljning av nyutgivning
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Figur 1. Försäljning av ny utgivning och backlistutgivning/index 100 = 1973.

Medlemmarnas totalt fakturerade försäljning i milj kr, löpande priser

0

2000

3000

2500

1500

1000

500

73
/7

4

74
/7

5

75
/7

6

76
/7

7

77
/7

8

78
/7

9

79
/8

0

80
/8

1

81
/8

2

82
/8

3

83
/8

4

84
/8

5

85
/8

6

86
/8

7

87
/8

8

88
/8

9

89
/9

0

90
/9

1

91
/9

2

92
/9

3

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Figur 2. Medlemmarnas totalt fakturerade försäljning i milj kr, löpande priser.



olika försäljningskanalers utveckling

Under en lång period, med start i början av 1970-talet, 
har bokklubbarna i växande grad varit en betydelse-
full försäljningskanal. Bokhandelns (och grossister-
nas) betydelse har ökat markant främst under slutet 
av 1990-talet, liksom varuhusens. En trendmässig 
förskjutning mellan dessa två kanaler till bokhan delns 
förmån kan alltså noteras. Varuhusens betydelse som 
försäljningskanal är särskilt påtaglig under de senaste 
fem-sex åren (figur 3).

Internetbokhandeln har under de senaste åren ökat 
sin betydelse, och motsvarar i dag cirka 70 Mkr. 

de olika litteraturkategoriernas utveckling 

Under trettioårsperioden har barn- och ungdoms-
boksförsäljningen stadigt vuxit. När det gäller skön-
litteraturen sjönk försäljningen under början av 
1990-talet, samtidigt som fackboksförsäljningen var 
väldigt stark. Under slutet av decenniet har dock 
skönlitteraturen åter stärkt sin ställning. 

Tryckta uppslagsverk är en kategori som haft en 
kraftig försäljningsmässig nedgång i början av 
1990-talet följt av en kraftig uppgång. Idag är försälj-
ningen återigen mycket liten.
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Barn- och ungdomsböcker: Antal nya titlar och nya upplagor
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Figur 4. Barn- och ungdomsböcker. Antal nya titlar och nya upplagor.
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Figur 3. Försäljningen per kanal i milj kr, löpande priser (bokklubbar, varuhus, bokhandel).



Barn- och ungdomsböcker

Barn- och ungdomsboksutgivningen har när det gäl-
ler antalet nya titlar varierat kraftigt, främst under de 
senaste åren. Ett skäl till detta är bl a att förlagen vissa 
år särskilt satsar på många lågprisutgåvor. Sådana år 
är antalet nya titlar högt medan förlagens intäkter är 
lägre. Något år har ett eller ett par förlag några titlar 
som säljer i mycket stora upplagor, vilket förstås ger 
till resultat att antalet nya titlar är lägre medan förla-
gens intäkter är högre (figur 4, föregående sida).

Av den totala försäljningen framgår att utveckling-

en varit relativt stabil. En liten nedgång kan noteras 
under mitten av 1990-talet. 2001 var ett extremt år, 
den höga siffran detta år kan med fog sägas härledas 
till ett mycket litet antal titlar (figur 5).

Skönlitteratur

Medlemsförlagens nyutgivning när det gäller skönlit-
teraturen har under perioden legat mer stabilt, kring  
1 200 titlar per år de senaste decennierna. 

Under de senaste åren har pocketboksförsäljningen 
också ökat kraftigt och många talar om en pocket-
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Figur 5 . Barn- och ungdomsböcker. Total försäljning i milj kr, löpande priser.

Figur 6. Skönlitteratur. Antal nya titlar och nya upplagor.



boom. (Fr o m 1983/84 ingår reprint inom varje genre 
i statistiken.) Antalet nya titlar i pocket ökade särskilt 
kraftigt 1998 och framåt. Ser man närmare på antalet 
sålda exemplar är ökningen än mer markant. Enligt 
statistiken ökade den försålda volymen med mer än 
100% mellan åren 1998 och 2002 (figur 6, föregående 
sida). 

Den totala utgivningen av skönlitteratur har i eko-
nomiska termer ökat kraftigt från mitten av 1980-talet. 
Mitten av 1990-talet uppvisar en viss tillbakagång, 
men försäljningen ligger nu återigen på en hög och 

stigande nivå. De två senaste årens siffror har som 
tidigare nämnts, med all sannolikhet särskilt påver-
kats av att böcker nu också har den låga kulturmom-
sen (figur 7).

Fackböcker

Fackboksutgivningen ger en mer varierad bild. Totalt 
sett kan man dock notera att antalet nya titlar ökat 
under hela perioden.

Snittupplagan per titel var i mitten av 1970-talet  
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Figur 8. Facklitteratur. Antal nya titlar och nya upplagor.
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Figur 7. Skönlitteratur. Total försäljning i milj kr, löpande priser. 



10 000 exemplar, den har sedan stadigt sjunkit fram 
till 1998 då snittupplagan låg på 6 200 exemplar. Vid 
senaste mättillfället noteras åter en uppgång, 8 400 
exemplar.

Under några år runt 2000 har medlemsförlagens 
utgivning och försäljning troligen påverkats av en 
utomstående aktör, Könemann, som under några år 
sålde rikt illustrerade fackböcker till ett mycket lågt 
pris (figur 8, föregående sida).

Den totala försäljningen i ekonomiska termer upp-
visar en nedgång under åren 1995 – 1999, efter att ha 
haft en stabil tillväxt under hela perioden. Förklaring-
en till den är sannolikt den  samma som nämns här 
ovan (figur 9).

Förlagens lager av böcker

Under den drygt trettioåriga period föreningen tagit in 
statistik över medlemsförlagens lager kan noteras att 
dessa under de senaste tjugo åren stadigt sjunkit, vilket 
förstås är positivt. Under början av 1980-talet var nivån 
hög, omkring 45 miljoner volymer men den är nu nere 
i drygt 30 miljoner volymer. Förlagen har ge nom åren 
uppenbarligen utvecklat allt bättre tekniker för att 
avgöra enskilda titlars försäljningspotential.

Februarirean

I bokreans barndom, i slutet av 1920-talet, var syftet 
med rean främst att sälja ut förlagens restupplagor. Då 
var inte realisationerna landsomfattande och inte hel-

ler bestämda till någon särskild tidpunkt på året, och 
de böcker som reades ut var minst fem år gamla.

Idag ser bokrean annorlunda ut. Sedan mitten av 
1930-talet startar den årliga rean kring den 15 februa-
ri. För att säkra att julhandeln är helt avslutad vill man 
inte börja för tidigt på året. Och sedan länge har åter-
försäljarna bestämt att rean skall starta i slutet av 
februari. 

Det faktum att bokens livscykel krympt gör att det 
inte är ovanligt att böcker som är bara ett par år gamla 
är med på rean. En stor del av reautbudet utgörs av 
specialupplagor som förlagen erbjudit återförsäljarna 
vid införsäljningen.

Under årens lopp har reans andel av förlagens tota-
la försäljning legat ganska stabil på omkring 7-8 Mkr. 
Det bör kanske påpekas att en viss förskjutning mel-
lan åren finns i statistiken. Den försäljning som förla-
gen har sent det ena året kan återkomma som försälj-
ning hos återförsäljarna först året efter.

Svenska Förläggareföreningens branschstatistik i sin 
helhet finns att tillgå dels på www.forlagskansli.se/ 
branschstatistik dels kan den beställas från förening-
ens kansli.
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Figur 9. Fackböcker. Total försäljning i milj kr, löpande priser.



 I mitten av 1990-talet fanns det hos många aktörer 
på mediemarknaden en övertygelse om att de tryck-

ta mediernas tid snart skulle vara till ända. Framför 
sig såg man hur dagstidningar, tidskrifter och böcker 
lästes på datorskärmen via Internet eller avlyssnades 
via CD. Inte minst e-boken förutspåddes en lysande 
framtid för några år sedan. De stora bokförlagen var 
tidigt ute med särskilda e-boksförlag men snart ett 
decennium efter introduktionen av e-boken är såväl 
producenter som konsumenter fortfarande tveksam-
ma till denna företeelse. Två av de största medieföre-
tagen i USA, bl a Random House, avvecklade under 
2002 sina e-boksatsningar med hänvisning till en 
överskattning av e-boksmarknaden. I Sverige där 70 
procent av befolkningen har tillgång till Internet är 
det inte e-boken som har ett uppsving utan det är den 
tryckta pocketboken. 

Svenskarnas medieanvändning – stabilitet och för-
ändring

Flera nya medier har tillkommit under det senaste 
decenniet utan att de, som vi idag kallar de traditio-

nella medierna, har minskat märkbart i betydelse. 
Samtidigt har den samlade tiden som används för 
medier endast ökat blygsamt, vilket innebär att varje 
medium ägnas genomsnittligt mindre tid. År 2002 
var bruttotiden för svenskarnas medieanvändning  
fem timmar och 51 minuter – 1979 var motsvarande 
tid fem timmar och 21 minuter, det vill säga det hand-
lar om en ökning på trettio minuter under de senaste 
tjugofem åren. Det under en period som utmärks av 
ett drastiskt ökat medieutbud och formeringen av ett 
nytt medielandskap. 

De medier som flest människor tar del av en genom-
snittlig dag 2002 är TV (85 %), dagspress  
(82 %) och radio (79 %). Styrkeförhållandet mellan de 
tre har varit i stort sett detsamma sedan mitten av 
1990-talet. Närmare 40 % av svenska folket i åldern 
9–79 år uppger att de läser böcker en genomsnittlig 
dag 2002 – 1979 var procentandelen 30 %. Även om 
bokläsningen kommer långt efter TV-tittande, radio-
lyssnande och läsning av morgontidningar, är det 
ändå så att det en vanlig dag är fler människor som ägnar 
sig åt bokläsning än åt Internetanvändning, läsning av 
kvällspressen och tittande på video. Tiden som läggs 
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11. Bokläsning i det nya medielandskapet 
av Ulla Carlsson
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på bokläsande har dessutom ökat med några minuter 
sett i ett 20-årsperspektiv (figur 1, föregående sida).

Bokläsningen 

Fyra svenskar av tio är alltså dagliga bokläsare och sex 
av tio läser böcker en genomsnittsvecka. Alla läsvane-
undersökningar visar på ett klart samband mellan läs-
vanor å ena sidan och kön, ålder och utbildning å den 
andra. Det är fler kvinnor/flickor som läser än män/
pojkar, fler yngre än äldre och fler högutbildade än 
lågutbildade. 46 % av kvinnorna läser i en bok en 
genomsnittlig dag medan andelen bland män är 30 %. 
När det gäller barn och unga i skolåldern är andelen 
bokläsare föga överraskande klart större än bland 
vuxna. Bokläsning bland vuxna minskar med ålder. 
Bland högutbildade läser närmare hälften, 49 %, i en 
bok en genomsnittlig dag – motsvarande siffra bland 
lågutbildade är 23 %. Endast fyra procent uppger att 
de har lyssnat på en bok (talkassett/CD) en genom-
snittlig dag. De mönster som visar sig i läsning en 
genomsnittlig dag förstärks följaktligen i ”veckoläs-
ningen”. 

Även i ett vidare perspektiv visar det sig att bokläs-
ningen i Sverige (och övriga nordiska länder) ligger 
högt, vilket framgår av en nyligen, på uppdrag av EU-
kommissionen, redovisad Eurobarometer avseende 
kulturvanorna i femton EU-länder. Drygt två tredje-
delar av de tillfrågade svenskarna säger sig ha läst 

någon bok det senaste året vilket är det högst upp-
mätta värdet i undersökningen. Samtliga nordiska 
länder ligger relativt högt liksom Storbritannien. I 
länder som Belgien, Grekland och Spanien är det 
betydligt färre som svarar att de har läst någon bok 
under det senaste året. I Sverige är det endast 19 % 
som svarar att de inte har läst någon bok under året – i 
Belgien är det närmare 60 %, i Grekland samt Spanien 
drygt 50 % och i Storbritannien rör det sig om en fjär-
dedel av befolkningen som inte har läst någon bok 
under det senaste året. 

När det gäller en fråga om hur många böcker man 
har i hemmet ligger Sverige långt över genomsnittet 
för EU-länderna. Drygt en tredjedel av den svenska 
befolkningen uppger att de har fler än 200 böcker i 
hemmet, motsvarande siffra är för t ex Frankrike 17 %, 
Belgien 13 %, Tyskland 12 % samt för Grekland res-
pektive Spanien kring 10 %. 

En förklaring till bokläsningens omfattning i Sve-
rige är förstås den lästradition som finns. Tidig läs-
kunnighet i befolkningen, en stark dagspress och folk-
biblioteken är viktiga förklaringsfaktorer. Dess utom 
vet vi att människors grundläggande vanor förändras 
mycket långsamt.

tid som ägnas bokläsning

Bruttotiden för svenskarnas medieanvändning är allt-
så nästan sex timmar en genomsnittlig dag 2002. Med 

1 1 .  BoKlÄSnIng  I  det  nYA  MedIelAnd SKAPet    
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Tabell 1. Andel av befolkningen i åldern 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 2002 (%)

 Totalt Kön  Ålder     Utbildning (16-79 år)  

  Män Kvinnor  9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Mellan Hög

Television 85 86 84 94 84 81 83 92 87 84 81

Dagstidning 82 83 81 42 72 81 90 89 83 84 88

Radio 79 79 79 62 76 78 82 83 80 83 78

Populär-/facktidskrift 42 36 48 34 31 38 46 53 45 41 45

Bok 39 30 46 62 45 37 35 35 23 33 49

CD-skiva 38 40 37 46 67 46 31 17 22 40 43

Internet 32 36 29 28 44 43 31   8 12 33 44

Text-TV 28 37 21 20 32 35 25 25 24 33 28

Video 14 14 13 29 23 16   8   7   8 14 13

Kassettband   9   8 10   8   9   9   9 10   9 10   9

Bio   1   1   1   2   1   1   0   0   0   1   1



bruttotid menas summan av den självuppskattade 
tiden för användning av enskilda medier och måttet 
tar inte hänsyn till att man kan använda flera medier 
samtidigt, t ex lyssna på musik när man läser en bok. 

Svenskarnas bruttotid för medieanvändning har 
varit relativt stabil sedan mitten av 1980-talet. En 
liten ökning kunde dock noteras efter 1997 men de 
senaste två åren visar en liten minskning – men det 
handlar om små skillnader. Radio (35 %) och TV  
(29 %) dominerar den tid som ägnas massmedier. 
Ljudmedierna (radio, CD, ljudkassett) står tillsam-
mans för 43 % av den tid befolkningen ägnar åt medi-
er en genomsnittlig dag. Motsvarande siffra för rörliga 
bilder (TV, video, bio) är 33 %. Den tid som ägnas de 
tryckta medierna – böcker, tidskrifter, dagspress – 
uppgår till närmare 20 % av medietiden. Boken står 
för 6 % av medietiden – något mer än Internetanvänd-

ningen. Boken och dagstidningen är de tryckta medier 
som läses längst tid en genomsnittlig dag – 21 respek-
tive 28 minuter (figur 2). 

Den samlade bruttotiden för medier ökar generellt 
sett med ålder. Bland barn är den samlade medietiden 
drygt fyra timmar en genomsnittlig dag, bland ålders-
pensionärerna närmare sju timmar. Den andel av 
bruttotiden som avsätts för läsning är lägst, runt 15 %, 
bland personer mellan 15 och 44 år. Bland de yngsta 
och bland personer över 45 år är den omkring 20% 
eller högre. Bland de yngsta rör det sig huvudsakligen 
om böcker, bland de äldsta om tidningar (figur 3). 

Den bruttotid som ägnas åt medier skiljer sig rela-
tivt lite åt mellan män och kvinnor. Tryckta medier, 
som böcker, har dock en något högre andel av medie-
tiden bland kvinnor. 
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lästid bland bokläsarna 

Lästiden bland bokläsarna ligger en genomsnittlig 
dag kring knappt 60 minuter. Lästiden är relativt sta-
bil över tid men varierar mellan olika grupper av 
befolkningen. Detta märks framförallt i olika ålders-
grupper. Ungdomar mellan 15 och 24 år och pensio-
närer läser böcker längre tid än andra. Barn mellan 9 
och 14 år – de som i större utsträckning än andra grup-
per läser böcker – avsätter dock kortare tid för bokläs-
ning än andra grupper. Närmare 30% av befolkningen 
ägnar böckerna som mest en timma en genomsnittlig 
dag och 10 % läser mer än en timma. 

läsning av skön- och facklitteratur

Närmare hälften av bokläsarna läser skönlitteratur 
och/eller barn- och ungdomslitteratur under en 
genomsnittlig vecka. Läsning av skönlitteratur är 
betydligt mer utbredd bland kvinnor än bland män. 
Utmärkande drag är sammanfattningsvis den höga 
andelen läsare bland barn, framför allt flickor, kvin-
nor samt bland högre tjänstemän/akademiker samt 
den lägre andelen läsare bland män och bland arbeta-
re, pensionärer och studerande. 

Andelen läsare av facklitteratur/kurs- och läro-
böcker är 14%. För facklitteratur har det under tidi-
gare år inte märkts någon markant könsskillnad – det 
är 2002 lika många män som kvinnor som läser fack-

litteratur. Med högre utbildning ökar vanan att läsa 
såväl skönlitteratur som facklitteratur. 

En ökad andel läsare av skönlitteratur – det gäller i 
stort sett alla grupper – kan noteras under de senaste 
åren samtidigt som den andel som läser facklitteratur 
tenderar att minska något. Intresset för facklitteratur 
sjunker med stigande ålder medan andelen läsare av 
skönlitteratur ligger jämnt bortsett från den särskilt 
höga andelen i den unga ”bokslukargruppen”. 

I Mediebarometern ställs också en fråga om senast 
lästa böcker har lästs för nöjes skull eller för arbetet/
skola. 2002 uppger 87 % att de läst böcker för nöjes 
skull och 20 % att de läst för arbetet eller skolan. I 
”nöjesläsningen” dominerar läsning av skönlitteratur 
och även i den tidsserie som mäter ”nöjesläsningen” 
kan en ökning noteras under senare år samtidigt som 
läsningen för arbetet/skolan minskar (figur 4). 

Svenskar läser litteratur av annan orsak än arbete 
och skola (det vill säga läsning på fritiden) i betydligt 
större utsträckning än i andra europeiska länder enligt 
EU-kommissionens kulturvaneundersökning: 71 % i 
Sverige, 66 % i Finland, 63 % i Storbritannien, 55 % i 
Danmark, 40 % i Tyskland, Frankrike respektive Spa-
nien och 23 % i Belgien. Svenskarna läser också rela-
tivt många böcker för ”nöjes skull” – 28 % säger att de 
har läst ”13 eller fler” sådana böcker under det senaste 
året (för EU totalt är siffran 19 %). 

Även läsningen av läxböcker/kursböcker är mer 
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omfattande i Sverige än i de andra EU-länderna – 
drygt 23 % av de tillfrågade i Sverige uppger att de 
läser sådana böcker medan motsvarande siffra för 
Storbritannien är 16 % och för Frankrike 11 %. Även 
när det gäller läsning av böcker för arbetet och i bild-
ningssyfte ligger Sverige klart över genomsnittet för 
de undersökta EU-länderna. 

Köpa eller låna böcker?

Närmare hälften av dem som har läst någon bok den 
senaste veckan 2002 hade köpt boken/ böckerna, 34 % 
hade lånat boken/böckerna och 19 % hade skaffat 
boken/böckerna på annat sätt. De flesta bokläsarna 
skaffar böcker från bokhandel (35 %) och bibliotek 
(22 %). Köp från bokhandel har ökat något under den 
senaste femårsperioden och en så hög siffra som upp-
mättes 2002 har inte uppmätts tidigare, vilket säkerli-
gen förklaras av pocketbokens framgångar och den 
genomförda momssänkningen i början av 2002. Det 
är vanligare att köpa skönlitteratur än facklitteratur 
medan andelen som lånar är lika stor oavsett om det 
handlar om skön- eller facklitteratur.  

Bibliotekens roll har försvagats något under senare 
år. Av olika undersökningar framgår att utlåningen 
ligger långt från det tidiga 1980-talets siffror. Allra 
störst var utlåningen 1983. Det året lånade folkbiblio-
teken ut 77 miljoner böcker. Därefter minskade utlå-
ningen successivt fram till 1991 då den var så låg som 
65 miljoner. Under de tre följande åren skedde så en 

viss återhämtning – utlåningen 1996 uppgick till 73 
miljoner – men därefter har utlåningen stagnerat 
(MedieSverige 2003/2004. Nordicom 2003)(figur 5).

Högutbildade och medelålders köper böcker i för-
hållandevis stor utsträckning genom bokhandel med-
an ungdomar och pensionärer liksom kvinnor och 
lågutbildade i högre grad lånar på bibliotek än andra 
grupper.

Drygt en av sju bokläsare har erhållit den lästa 
boken som gåva, i nästan lika stor utsträckning har 
boken lånats från vänner och bekanta. Något färre 
uppger att de köpt boken via bokklubb. Bland barn är 
det vanligaste att man har fått boken som gåva jämfört 
med andra grupper. Både att låna från bekanta och 
köp via bokklubbar är vanligare bland kvinnor än 
bland män. Läsning av bok som köpts genom bok-
klubb är också något vanligare bland lågutbildade än 
bland högutbildade. 

Bokläsning och användning av Internet

Internetanvändningen har sedan slutet av 1990-talet 
ökat snabbare bland bokläsarna än bland övriga, det 
har särskilt gällt dem som läser både skön- och facklit-
teratur.  Bakgrunden är att det rör sig om yngre och 
hög utbildade, det vill säga de som utgjorde den stora 
gruppen av pionjärer när det gällde att skaffa sig till-
gång till nätet. Men det finns även en könsfaktor i 
utvecklingsmönstret. Män har från starten varit akti-
vare nätanvändare än kvinnor – och det är kvinnor 
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som i större utsträckning läser skönlitteratur. En ten-
dens till utjämning vad gäller Internet-användningen 
syns dock i resultatet från 2002. 

Om man läser både skön- och facklitteratur ligger 
Internetanvändningen en genomsnittlig dag 2002 på 
närmare 50 % mot cirka 30 % om man inte alls läser 
böcker. 

Det generella mönstret i Internetanvändningen är 
att det med få undantag finns ett positivt samband 
med läsning. Det gäller främst morgonpress, kvälls-
tidningar och tidskrifter men inte vecko- och månads-
tidningar. För bokläsningen gäller sambandet facklit-
teratur något mera än skönlitteratur. Bakom skillna-
derna anas en innehålls- och intressefaktor: det är de 
medier som konventionellt betraktas som de infor-
mativa som har högre samband med nätanvändning. 
Det senare hänger samman med att Internet framför 
allt är ett informationssökningsmedium. Samma ten-
dens gäller emellertid inte för radio och TV. Här är det 
de underhållande kanalerna som hänger samman med 
nätanvändning. Förklaringen ligger i att dessa liksom 
nätet har en genomsnittligt yngre grupp användare. 

De som har använt Internet en genomsnittlig dag 
oberoende av plats har ägnat mer tid än övriga åt 
någon bok, videotittande och lyssnat på CD-skivor. 
De har däremot i betydligt mindre utsträckning än 
icke-användarna lyssnat på radio eller tittat på TV. 
Det finns för dagspressen en mycket svag tendens i 
samma riktning. 

Internet är dock inte i första hand en fråga om tra-
ditionell medieanvändning, utan det som ökar är det 
som kan karakteriseras som interaktiv individanvänd-
ning, t ex e-post, att uträtta ärenden och att söka spe-
cifik information. Tendensen de senaste åren är därför 
att Internet blir mer och mer ett specialiserat komple-
mentmedium.

några avslutande ord                                             

Redovisningen från Mediebarometerns årliga under-
sökningar av våra medievanor visar inte  några tecken  
på att det skulle föreligga någon kris för bokläsandet i 
Sverige. De tryckta medierna klarar sig väl i konkur-
rensen i en tid då de elektroniska medierna snabbt 
ökar sin spridning. Det är pocketbokens uppsving ett 

bra exempel på. Andelen som har läst i någon bok en 
genomsnittlig dag 2002 är närmare 40 %, vilket är 
samma nivå som för tio år sedan. I det sammanhanget 
kan det vara skäl att påminna om följande skämtteck-
ning, som publicerades kring 1995: En bokhandlare 
står utanför sin bokhandel och en tonårsyngling med 
freestylelurar i öronen bromsar just in på sin moun-
tainbike. Ur den obligatoriska reaboklådan utanför 
affären plockar bokhandlaren upp en bok som han 
visar för ynglingen, som säger: ”Det menar du inte?! 
Inga batterier? Inga sladdar? Inga hörlurar? Skit-
smart!”

(1) Avsnittet bygger på Mediebarometerns årliga räck-
viddsundersökningar 1979-2002.  Undersökningen avser att 
belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en 
genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal 
enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, 
CD, bok, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstid-
ning/tidskrift, reklam och Internet. Syftet är att beskriva ten-
denser och förändringar i människors nyttjande av massme-
dier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med ett 
slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Medieba-
rometern genomfördes första gången 1979 och har sedan 
genomförts varje år. Nordicom vid Göteborgs universitet har 
sedan 1994 ansvar för undersökningen.
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Frågeställningen

Övriga inlägg i  föreliggande skrift berör ur olika per-
spektiv vad som har hänt inom boksektorn under de 
gångna tre decennierna. Min uppgift är att försöka 
förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. 
Naturligtvis vet alla att det är omöjligt – eller 
åt minstone mycket svårt – att på en kunskapsteore-
tiskt solid bas göra detta. Många framtidsförutsägel-
ser kan vara tankeväckande när de publiceras, men de 
flesta  visar sig i efterhand vara felaktiga: det som för-
utsades inträffa skedde inte och det som verkligen 
hände behandlades inte alls.

Jag tror, tillspetsat uttryckt, att många framtidsför-
utsägelser handlar för mycket om framtiden och för 
lite om historien. Rimligen borde det intressanta vara 
hur mycket förändringar som kommer att ske, eller 
annorlunda uttryckt, försöka bedöma vad som inte 
kommer att förändras i nämnvärd utsträckning.  Det 
som intresserar mig är följande frågeställning: kom-
mer boksektorn fortsätta att utvecklas enligt det 
mönster som kännetecknar de gångna decennierna 
eller kommer att annat mönster att uppstå? Jag kom-
mer att visa att det i  flera avseenden sannolikt inte 
kommer att inträffa några större förändringar medan 
det  på några punkter av allt att döma kommer att 
uppstå ett nytt mönster. Ett inslag är att förändringar 
av regelverket kring boksektorn till stor del redan är 
genomförda. Ett annat är att informationsteknologin 
kommer att påverka sättet på vilket böcker produce-
ras, distribueras och säljs, kanske mera än bokens 
utformning i sig. Ett tredje är att maktförskjutningar 
bland boksektorns aktörer kommer att inträffa. Erfa-
renheter från andra sektorer talar för att handelsledets 
ställning kommer att stärkas. Ett fjärde är att mark-
nadsföringens betydelse ökar i den uppmärksamhets-
ekonomi som det allt ymnigare informationsbruset 
ger upphov till.

Vilka är då de viktigaste dragen i de gångna decen-
niernas mönster?

viktiga drag i de gångna decenniernas utvecklings-
mönster 
1.  Ändringar av regelverket

Avskaffandet av de fasta bokpriserna 1970 var en stor 

förändring av regelverket. Samtidigt försvann den 
monopolposition som bokhandeln haft. I juridisk 
mening försvann förlagens möjligheter att sätta han-
delns priser (s k bruttoprissättning) på samma sätt 
som den hade gjort visavi annan detaljhandel genom 
tillkomsten av konkurrensbegränsningslagen i mitten 
av 1950-talet. I  de utredningar som föregick avskaf-
fandet av dispensen från bruttoprisförbudet menades 
att förändringen skulle skapa en mera dynamisk 
detaljhandel med makt över sin egen prissättning och 
etablering. Detta skedde också i viss utsträckning 
genom nyetableringar av företag med nya koncept  
(t ex Akademibokhandeln), kedjebildningar (t ex 
Esselte bokhandel) och uppkomsten av frivilliga ked-
jor (t ex Bokia). En inledningsvis ännu starkare ten-
dens var framväxten  av de förlagsdominerade bok-
klubbarna. En hel del förändringar inträffade således. 
Vad som inte inträffade är kanske ännu intressanare. 
Till skillnad från annan detaljhandel har bokhandeln 
förblivit relativt svag. Till detta finns i första hand två 
anledningar. För det första levde bokhandeln skyddat 
under 1950- och 1960-talen, som var en omvandlings-
period för övrig detaljhandel. När det väl blev möjligt 
för bokhandeln att på egen hand omvandlas var det i 
stor utsträckning för sent. 1970-talet var inte alls lika 
dynamiskt i svensk detaljhandel. Det som då skedde 
var att bokhandeln förlorade initiativet till bokklub-
barna som kom att stå för det nya, för lägre priser och 
för tillväxten. En omvandling av bokdetaljhandeln 
kom inte till stånd, som förutsetts i utredningarna, 
baserat på vad som  tidigare skett i andra branscher. 

En annan förändring av regelverket i samband 
med att de fasta priserna försvann var uppkomsten av 
frivilliga branschavtal, som kom att finnas under ett 
par årtionden. Om branschavtalen finns mera skrivet 
på annat håll i denna rapport. Avtalen torde ha med-
verkat till att behålla en sorts kvasifasta priser under 
flera år  och senare till en allt för trögrörlig och svårdif-
ferentierad marginalstruktur. Även vad beträffar 
branschavtalen torde tillkomsten av en effektiv och 
dynamisk handel med böcker ha försenats. Ännu i 
dag finns kvardröjande effekter i form av prissystem 
med mycket luft och med höga rabattsatser som 
inslag.

Den tredje förändringen av regelverket är sänk-
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ningen av momsen på böcker den 1 januari 2002 från 
25% till 6%. Till stor del kan man se den som en kul-
turpolitiskt betingad harmonisering av den svenska 
momssatsen till den som gäller i andra länder och för 
andra former att förpacka det fria ordet ( t ex dagstid-
ningar). Allt talar i dag för att momssänkningen lett 
till en bestående försäljningsökning för böcker, där 
också de prissänkningar som föranletts av momssänk-
ningen förts vidare till bokköparna. 

2.  Efterfrågeutvecklingen

Under perioden har efterfrågan på böcker ökat. Den 
befarade utvecklingen med bestsellerism finns som 
ett inslag,  men paradoxalt främst på skönlitteratur av 
svenska författare. Istället slås man av bredden på 
efterfrågan ämnes- och kvalitetsmässigt.

Förvisso har vissa grupper minskat sin efterfrågan. 
Det gäller för en del barn- och ungdomsböcker och för 
enklare typer av underhållningslitteratur (som tappat 
mark till andra media som TV).

Farhågan att boken allmänt sätt skulle tappa ter-
räng till andra media och till andra sätt att använda 
tiden kan knappast sägas ha materialiserats under 
perioden.

3.  Utbudsutvecklingen

När  man i ett långsiktigt perspektiv skall utvärdera 
förlagens utgivning bör det ske ur främst följande per-
spektiv:
•  Bredd och variation
• Förmåga att hitta balans mellan utbud och efter-

frågan
•  Förnyelse av utgivningen, inte minst genom för-

mågan att attrahera nya författare med förmåga att 
hitta och skriva om intressanta ämnen

Vad jag kan se har  förlagens utbud levt upp till de 
krav man kan ställa i dessa perspektiv även om  det 
under några perioder främst under 1970-talet funnits 
tendenser till överutbud.

4.  Strukturförändringar

I förlagsledet har strukturutvecklingen följt ett möns-
ter som  även återfinns i andra branscher. Dels har de 
stora aktörerna blivit större, dels har antalet mindre 
aktörer ökat. De mellanstora företagen har allmänt 

sett haft svårt att hävda sin position. En märkbar skill-
nad mot andra branscher är att internationaliserings-
graden fortfarande är låg. Få förlag har utländska 
ägare och få förlag definierar sin  hemmamarknad på 
nordisk, europeisk eller global basis.

I detaljhandelsledet har som tidigare nämnts ett 
antal strukturförändringar ägt rum i form av kedje-
bildningar och genom tillkomsten av nya kanaler  
bokklubbar, varuhus och Internetboklådor. I  den tra-
ditionella bokhandeln har dock strukturomvandling-
en varit mindre omfattande jämfört med annan detalj-
handel, som i synnerhet under 1950- och 1960-talen 
genomgick stora förändringar.

5.   Effekter av ny teknologi

Vid ett antal tillfällen under senare år  och i synnerhet 
under IT-hypens glansdagar har boken och andra 
tryckta media dödförklarats. Hädanfärden har dock 
låtit vänta på sig. Å andra sidan har vissa typer av nya 
produktformer vunnit insteg. Ljudböcker har på all-
var börjat köpas också av seende konsumenter. Tradi-
tionella uppslagsverk förefaller ha ersatts av Internet-
baserad informationssökning framförallt bland yngre 
människor. Många bedömare tror att detta mönster 
kommer att spridas också till andra typer av referens-
verk. Försäljningen av ordböcker torde redan i dag ha 
påverkats av att ordboksliknande komponenter finns 
inbyggda i ordbehandlingsprogram.

Den största effekten av informationsteknologin 
inom boksektorn hittills rör dock inte produkterna 
utan arbetsformerna. Författare arbetar i dag ofta 
med ordbehandlare och det redaktionella arbetet lik-
som tryckandet  är så gott som helt digitaliserat. Vad 
jag kan förstå har detta påverkat effektiviteten i för-
lagsledet positivt. Dels har produktiviteten ökat 
genom att arbetsmomenten går fortare och/eller krä-
ver mindre resursinsatser, dels har kostnaderna för 
informationsöverföring minskat radikalt. Likväl talar 
det mesta för att ytterligare effektiviseringseffekter 
kan uppnås i  förlagens och tryckeriernas verksamhet 
genom att arbetsprocesserna preciseras och flera 
informationsteknologiska arbetsverktyg utvecklas. 
Dessutom finns en stor potential att kunna utveckla 
administrativa funktioner och inte minst det analys-
arbete som görs inför utgivnings- och prissättnings-
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beslut i förlagsledet och sortiments- och prissättnings-
beslut i detaljhandeln.

Samtidigt som boken dödförklarades för några år 
sedan förutspåddes också den konventionella detalj-
handeln en dyster framtid genom en våldsam tillväxt 
av Internethandeln. Så har inte skett, men faktum är 
att näthandel med böcker är ett av de få områden som 
visat sig framgångsrika. Inget talar emot att denna 
tendens kommer att brytas. Näthandeln kommer att 
få en högre men inte dominerande del av handeln med 
böcker till vissa bokköpare (t ex vissa professionella 
köpare) och för vissa typer av böcker (t ex special-
böcker och vissa utländska böcker).

6.   Nytt konkurrensläge: författarnas ställning och 
 marknadsföringens roll

Länge var det oftast korrekt att påstå att varje bok var 
unik och att de varumärken som kunde associeras med 
böcker relaterades till den enskilda titeln. Sedan ett 
antal år är det en sanning med modifikation, i synner-
het inom det allmänlitterära området.  Här är  vissa 
författarnamn som Henning Mankell och Liza Mark-
lund det varumärke som bokköparen känner igen och 
i stor utsträckning låter styra sina bokinköp. För såda-
na författare har maktpositionen visavi förlagen 
väsentligt stärkts. Fenomenet understryks av att 
huvudpersonen i böckerna – en Kurt Wallander eller 
en Annika Bengtzon – också utvecklas till ett varu-
märke. Företeelsen har i och för sig förekommit tidi-
gare. Dickens romaner som ursprungligen publicera-
des som följetonger och Conan Doyles romaner om 
Sherlock Holmes är välkända exempel, liksom decka-
re av exempelvis Stieg Trenter och Maria Lang.  Skill-
naden är att det mediala intresset för framgångsrika 
författare och att dessa författares tillgång  till olika 
medier som TV, tidningar och tidskrifter i dag är 
väsentligt större.

Egentligen kan denna utveckling ses som ett inslag 
i den uppmärksamhetskonkurrens som det allt större 
informationsbruset gett upphov till. Detta förklarar 
också den betydelse som marknadsföringen kommit 
att få inom boksektorn. Den har tagit sig främst två 
former. För det första har förlagens marknads- och 
PR-funktioner förstått vikten av  att väcka nyhetsme-
dias intresse för en bok eller en författare. För det 

andra har en omfattande rabattgivning utvecklats till 
de kanaler som köper flera exemplar av en titel och 
som på olika sätt åtar sig att exponera boken i butik 
eller i kataloger. Problemet är att rabattgivningen bli-
vit för odifferentierad med höga ej prestationsorien-
terade rabatter som följd.  

Framtida utvecklingsmönster

Ovan har jag  identifierat några dimensioner som kän-
netecknat boksektorns utvecklingsmönster under de 
gångna tre decennierna. På vilka punkter kommer de 
att ändras respektive inte ändras under de kommande 
åren? För att inte komma in på alltför osäker mark är 
mitt tidsmässiga perspektiv fem till tio år framåt.

1.  Förändringar i regelverket

Allt sedan dispensen från bruttoprisförbudet togs 
bort 1970 har regelverket för boksektorn normalise-
rats i förhållande till andra sektorer. Bruttopriserna 
och den gamla kommissionsbokhandeln försvann. De 
branschavtal som kom därefter har gradvis uppluck-
rats och försvunnit. Momssatsen har anpassats till vad 
som gäller internationellt och för dagstidningar och 
merparten av annan kulturkonsumtion.

Vad jag kan förstå är normaliseringsansatsen nu i 
det närmaste uttömd.  Nu är regelverket för den 
svenska boksektorn uppbyggt på ett liknande sätt som 
för andra sektorer. Förvisso kan kulturpolitiska åtgär-
der för att stärka boken, språket och läsningen till-
komma, men sannolikt inga av dem kommer att radi-
kalt ändra förutsättningarna för sektorns aktörer. Att 
tro att Sverige kommer att återgå till fasta bokpriser 
– som en del förespråkar – är i mina ögon helt uto-
piskt. Den av andra produkter (eller tidsanvändning) 
konkurrensutsatta boken kommer istället i allt flera 
länder att få en fri eller friare prissättning.

Boksektorns framtida öde ligger med andra ord i 
branschens och inte längre i regelverkets händer.

2.  Efterfrågeutveckling

Vad  jag kan förstå är förutsättningarna goda för en 
fort satt god efterfrågeutveckling. Upplevelse-, infor-
ma  tions- och fördjupningsbehov talar till bokens för-
del.
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En osäker punkt är naturligtvis vilket förhållnings-
sätt yngre människor kommer att ha till läsning och 
till böcker i en dataspels- och TV-dominerad närmil-
jö. Å andra sidan kommer den talrika 1940-talsgene-
rationen i sin kommande tidiga pensionsålder både ha 
resurser, intresse och tid för bokköp och läsning.

3.  Utbudsutvecklingen 

Det mesta talar för att det mönster vi sett under de 
gångna åren vad beträffar utbudet kommer att finnas 
kvar med en förhållandevis bred och varierad utgiv-
ning. På den nyhetsinriktade bokmarknaden är det 
nästan alltid rationellt att ge ut en titel utan alltför 
djuplodande överväganden. Det är svårt att genom 
marknadsanalyser  minska marknadsosäkerheten, 
dels därför att de är svåra att göra, dels för att  kostna-
den för att göra en marknadsanalys för en titel vida 
överstiger marginalkostnaden för att ge ut en titel vars 
marknadsvärde bedömts mera utifrån erfarenhets-
mässiga eller intuitiva grunder. Marknadsosäkerhe-
ten och kostnadsstrukturen borde rimligen tala för att 
det också ur företagsekonomisk synvinkel är rätt att 
även i framtiden upprätthålla ett brett och varierat 
utbud. Dessutom torde inträdeshindren att etablera 
nya förlag fortsätta att vara små. Det är mera person-
anknutna faktorer som erfarenhet, entusiasm, kon-
taktnät och idéer som är avgörande för om en nyetab-
lering lyckas snarare än investeringströsklar och kapi-
taltillgång. Uppkomsten av nya förlag torde också 
leda till att en bred och varierad utgivning upprätt-
hålls.

Mot ovanstående resonemang talar två förändring-
ar på kostnadssidan. Den ena är att det börjar bli möj-
ligt med hjälp av datoriserade analyssystem göra kom-
plicerade sortimentsanalyser både i producent- och i 
handelsledet till en rimlig kostnad. Att bygga upp ana-
lyssystemet är en förhållandevis stor investering men 
marginalkostnaden att använda det är – till skillnad 
från tidigare –  låg.  Man kan således förvänta sig att de 
bland större aktörer både bland förlagen och i handeln 
kommer att finnas en mera systematiserad kunskap 
om olika bokkategoriers försäljningspotential och 
lönsamhet. Den andra kostnadsförändringen rör 
marknadsföringen. I uppmärksamhetsekonomin gäl-
ler det att synas och kännas igen. Dessutom ökar vik-

ten av selektiva, riktade marknadsföringsinsatser. I 
boksektorn har tidigare marknadsföringen, som 
nämnts, varit förhållandevis odifferentierad. Mark-
nadsföringskostnaderna i boksektorn kommer san-
nolikt därför att både öka och differentieras.

Isolerat kan dessa båda förändringar på kostnads-
sidan komma att leda till en minskning av bredden 
och variationen i utgivningen. Å andra sidan handlar 
bokutgivning om att presentera nyheter och boken är 
en urvalsvara där köparen oftast vill söka sig fram i ett 
brett och varierat utbud. Analys och marknadsföring 
tror jag därför kommer att ses som medel att upprätt-
hålla bredden och variationen i utbudet. Skulle de 
stora aktörerna inte förstå detta kommer alltid nya, 
mindre förlag att kunna korrigera misstagen.

4.  Strukturförändringar

Det är sannolikt att de kommande åren inom boksek-
torn kommer att kännetecknas av strukturföränd-
ringar främst i  handelsledet.

I förlagsledet talar det mesta för att den nuvarande 
strukturen med ett begränsat antal  stora aktörer och 
ett relativt stort antal mindre kommer att bestå. En 
intressant fråga är om internationaliseringsgraden i 
förlagsledet kommer att öka på samma sätt som skett 
i de flesta andra branscher. Som tidigare sagts är inter-
nationaliseringen i förlagsledet i Sverige förhållande-
vis låg. Förlagen arbetar i regel bara på den svenska 
marknaden och har svenska ägare. Ett notabelt undan-
tag inom fackboks- och skolboksområdet är Wolters 
Kluwers förvärv av Liber. Anledningen till den i övrigt 
låga internationaliseringsgraden är att produkterna 
behöver anpassas till varje språkområde. De eventu-
ella synergierna i en internationalisering ligger då inte 
på produktområdet utan på rättighets-, arbetsmeto-
dik- och/eller marknadsföringsområdet. Det kan inte 
uteslutas att betydelsen av dessa typer av synergier 
kommer att öka i framtiden. Eftersom det samtidigt 
pågår en internationalisering av detaljhandeln kan 
förlagen av maktbalansskäl behöva internationalise-
ras. Min bedömning är att internationaliseringsgra-
den i förlagsledet kommer att öka antingen genom att 
svenska förlag expanderar internationellt exempelvis 
på nordisk basis eller genom att svenska förlag förvär-
vas av utländska förlagsgrupper.
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Beträffande strukturförändringar i handelsledet är 
som sagts ovan bilden tudelad. Vad som har hänt är att 
nya kanaler har öppnats för böcker. Den första var 
bokklubbarna. Sedan följde varuhusen. I dag betyder 
stormarknader allt mera inte minst till följd av att 
momssänkningen lett till att vissa böcker kommit ned 
på en prisnivå som är intressant för  stormarknaden 
och dess kunder. En viss tendens finns också att böck-
er säljs i specialbutiker (t ex inom heminredning).

Däremot har bokhandeln rent strukturellt föränd-
rats mindre än de flesta andra detaljhandelsbranscher. 
En hel del har dock skett. Ett antal frivilliga kedjor har 
uppstått, varav några fortfarande finns kvar och en 
stark kedja har tillkommit i Akademibokhandeln. 
Anledningarna till att strukturförändringarna varit 
mindre omfattande är flera. En är som nämnts att 
strukturomvandlingen i bokhandeln inte kom igång  
under de dynamiska 1950- och 1960-talen utan var 
möjliga först från 1970 då bruttoprissystemet avskaf-
fades. En annan var att det strukturella initiativet kom 
att tas av bokklubbarna. En tredje faktor är att bransch-
avtalen sannolikt verkade konserverande på bokhan-
delsstrukturen.

Finns det då anledning att tro att förändringarna 
inom bokhandeln kommer att gå snabbare framöver? 
Jag är beredd att svara entydigt ja på den frågan. 
Anledningen till detta är att detaljhandeln generellt är 
inne i en mycket intensiv omvandlingsperiod och 
denna gång kommer inte bokhandeln att missa tåget 
så som skedde förra gången det begav sig.

Vari  består då detaljhandelns pågående omvand-
ling? Här är några huvudinslag:

• En annan syn på  sortimentssammansättandet. 
Traditionellt har handeln valt bland de produkter 
som leverantörerna har erbjudit den. I dag talar man 
om category management. Med det menar man att 
handeln själv skall bygga sin sortimentsstruktur med 
utgångspunkt från sin profil och från kundernas behov 
och köpmönster.
• Väsentligt tydligare och mera differentierade 

butiksprofiler 
• En klar tendens att mångfilialföretag vinner ter-

räng och att frivilliga kedjor förlorar på grund av en 
effektivare beslutsprocess och skaleffekter i inköp, 
system och – inte minst – i marknadsföring. Ansvaret 

för personalledning och kundbemötande ligger kvar 
på butiksnivå (något som ofta tappas bort i föränd-
ringsprocessen).
• Väsentligt utvecklad metodik för att göra lön-

samhetsanalyser och analyser av kundbeteende (t ex 
när och hur ofta kunden köper och hur kundens sam-
lade inköp per inköpstillfälle respektive per år ser ut). 
• Fokusering på vilka effekter i form av ökad för-

säljning och ökad vinst ett marknadsföringsbidrag 
från en leverantör ger och inte på bidragets storlek i 
sig.

Bokhandeln kommer av allt att döma att delta i 
denna utveckling. Följande kommer sannolikt att 
hända inom bokhandeln:
• Butiksprofilerna blir tydligare och mera diffe-

rentierade.
• Generellt kommer frivilliga kedjor att tappa i  

konkurrenskraft gentemot mångfilialföretag på grund 
av alltför heterogena butiker, en kostsam kompro-
missorienterad sortimentsbestämning, interna makt-
kamper och en ineffektiv marknadsföring.
• Bokhandeln kommer att ha en väsentligt ökad 

systematiserad kunskap om sina kunder och om effek-
terna av marknadsföringsåtgärder.
• Kunskapen om kunden kommer att vara ett vik-

tigt inslag i bokhandelns category management. Bok-
handeln kommer fortfarande att jämfört med övrig 
detaljhandel vara leverantörsorienterad, dels på grund 
av att nyhetsinslaget är så viktigt i boksektorn, dels 
därför att leverantörer inte är lika utbytbara som i 
andra branscher där ett otal potentiella utländska 
leverantörer kan identifieras. Bokhandelns category 
management kommer dock, som i övrig detaljhandel, 
att leda fram till vilka produktgrupper/kategorier 
man skall ha och inte ha och vilken struktur (bredd 
och djup) som respektive struktur skall ha. Jag tror 
också att bokhandeln som övrig handel kommer att ta 
fram egna produkter (så kallade EMV — Egna Märkes-
Varor). Hur omfattande och hur framgångsrikt detta 
kommer att bli är svårt att bedöma.
• Kunskapen om effekterna om marknadsförings-

åtgärder kommer att leda till  att marknadsföringsbi-
dragen prissätts efter förväntade effekter med mera 
differentierade och uppföljningsbara ersättningssys-
tem som följd.
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Bokhandelns makt gentemot förlagen kommer att 
öka till följd av ovanstående, men fortfarande är det 
ömsesidiga beroendet, som också sagts ovan, starkt. 
En annan typ av samarbete kommer således att upp-
komma.

Den stärkta positionen för bokhandeln medför ock-
så att förlagens intresse av egna försäljningskanaler 
ökar. En hel del förlag kommer att behålla eller starta 
egen försäljning genom bokklubbar och olika former 
av direktförsäljning. Detta gäller också mindre, specia-
liserade förlag, vilkas produkter kan få svårt att hävda 
sig i bokhandelns striktare sortimentsstyrning.

Det ömsesidiga beroendet  mellan förlagen och 
handeln (och då i synnerhet bokhandeln) berör också 
de mera dagliga kontakterna dem emellan som beställ-
ningar, fakturering och – inte minst – varuleveranser. 
Kostnaderna för sådana aktiviteter (s k transaktions-
kostnader) tenderar ofta att bli relativt höga. Jag tror 
att det inom boksektorn finns ett starkt behov av att 
nedbringa transaktionskostnaderna (inte minst på 
grund av sortimentsbredden och de frekventa kontak-
terna mellan förlag och handel) genom en modernise-
ring av system och organisationsformer. Hur detta 
skall ske och vilka som kommer att vara de drivande 
aktörerna är i dagsläget svårt att bedöma. 

4. Effekter av ny teknologi

Det är ställt utom allt tvivel att informationsteknolo-
gin kommer att påverka boksektorn i  framtiden. 
Denna påverkan sker på de tre sätt som identifierades 
ovan.

Det  första är påverkan på produkten. Vilken typ av 
böcker kommer att ersättas av nya typer av elektro-
niska produkter? Som sagt har det redan skett med 
uppslagsverk och andra referensverk. Interaktiva 
media som interaktiv TV och dataspel kan, som också 
nämnts, i vissa situationer och för vissa människor 
komma att ersätta även skönlitterära böcker. Denna 
substitutionsrisk har alltid funnits och kommer alltid 
att finnas för en upplevelseprodukt av icke-nödvän-
dighetskaraktär som boken. Hittills har boken inte 
konkurrerats ut, och inget talar för att så sker i framti-
den. Måhända har substitutskonkurrensen hårdnat 
från nya elektroniska media och produkter. Samtidigt 
föreligger ett komplementförhållande mellan boken 

och andra media. Det ymniga informationsflödet i 
andra media gör att bokens roll som fördjupare och 
perspektivbildare kan bli viktigare. Boken möter med 
andra ord konkurrens men får också nya möjligheter.

Det andra sättet informationsteknologin påverkar 
boksektorn rör arbetsformerna i tre hänseenden:
• I produktionsprocessen från författare över för-

lagets redaktion till tryckeriet. Här finns stora effekti-
viseringsmöjligheter varav vissa  redan realiserats men 
merparten återstår. Att få dessa till stånd kommer att 
vara en viktig inre uppgift för förlagen under de kom-
mande åren.
• I logistik- och distributionsprocesserna från för-

lagen till handeln. I många andra sektorer har stor 
möda lagts ned på att utforma sådana supply systems 
med låga transaktionskostnader. Boksektorn släpar 
sannolikt efter inom detta område, men har sannolikt 
en betydande effektiviseringspotential. Hur och av 
vem den skall realiseras är ännu så länge en öppen frå-
ga. Att så kommer att ske är i mina ögon oundvikligt.
• Informationsteknologin erbjuder boksektorn 

nya möjligheter till informationssökning via databa-
ser men också till mera omfattande, återkommande 
och lätthanterliga analyser av kundbeteende, sorti-
mentsdelars lönsamhet och marknadsföringseffekter. 
För främst bokhandeln blir detta ett viktigt instru-
ment, som ligger bakom den ovan förutsedda stärkta 
maktpositionen i förhållande till förlagen.

Det tredje området för informationsteknologins 
inverkan rör försäljningskanaler, där Internetbok-
handeln kan förväntas öka främst till professionella/
kunniga bokköpare och för olika typer av speciallitte-
ratur.

5. Nytt konkurrensläge: författarnas ställning och 
 marknadsföringens roll

Ovanstående rubrik är egentligen felaktig: Det kom-
mer inte att uppstå ett nytt konkurrensläge. Redan 
under de gångna åren har, som ovan utvecklats, vissa 
författares ställning stärkts och marknadsföringens 
roll. Ingen av  dessa båda faktorer kommer att förlora 
i vikt i framtiden. Däremot kommer – som påpekats 
ett antal gånger – marknadsföringen att resultatmätas 
och kostnaderna/ersättningarna att anpassas efter 
förväntade eller uppnådda effekter.
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Boksektorn i framtiden: sammanfattning

Frågeställningen i denna artikel har varit om framti-
den i boksektorn kommer att gestalta sig på samma 
sätt som under de gångna årtiondena. 

Svaret är: i mångt och mycket, men med följande 
undantag:
• Ett antal strukturförändringar kommer ett ske. 

Några av dem kan avse förlagen där några kan komma 
att internationaliseras, men främst rör förändringar-
na handeln. Flera typer av detaljhandel som stormark-
nader och vissa specialbutiker kommer att sälja böck-
er. Men framförallt kommer bokhandeln att föränd-
ras i takt med att övrig detaljhandel förändras. Bok-
handelns förmåga att arbeta med profiler, sortiments-
sammansättning och marknadsföring kommer att 
utvecklas liksom den systematiserade kunskapen om 
kunder, sortimentsgruppers lönsamhet och effekter 
av marknadsföringsåtgärder. Detta medför att bok-
handelns maktposition visavi förlagen stärks, men ett 
starkt ömsesidigt beroende kvarstår.
• Informationsteknologin får en ännu starkare 

inverkan på boksektorn. Vissa typer av böcker får all-
varlig konkurrens från elektroniska produkter och 
media medan andra inte påverkas alls. Boken kan ock-
så bli ett viktigt, fördjupande komplement till elektro-
niska media. Arbetsformerna för produktion, logis-
tik/distribution och – inte minst – informationshan-
tering/analys kan effektiviseras och i vissa fall  med-
föra stora förändringar. Den förutsagda stärkta makt-
positionen för handeln baseras delvis på de nytillkom-
na möjligheter till analyser som informationstekno-
logn medger. Den möjliggör också andra typer av 
försäljningskanaler som Internetbokhandel, som vän-
tas få en viss – men långt ifrån dominerande ställning 
– inom boksektorn.
• Marknadsföringens effekter betonas mer än 

aktivitetsrabatternas storlek och ersättningarna blir 
mer prestationsorienterade enligt önskemål både från 
handel och förlag.
• Betydelsen av ändringar av det yttre regelverket 

blir färre än tidigare och avser kulturpolitiska och inte 
kommersiella frågor.
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