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”Nu när alla som vill kan bli författare och själva lägga ut sina texter på nätet och 
nå sina läsare behövs inte bokförlagen längre. De har spelat ut sin roll. Den digitala 
världen gör mellanhänder som förlag, bibliotek och bokhandlare onödiga.”

Kommentarer som de här framförs numera allt oftare av de som hyllar ett fritt 
och oreglerat internet. Men vi hör dem också från både media och politiker.

Därför vill Svenska Förläggareföreningen  i den rapport vi nu publicerar beskri-
va förlagens roll vid böckers tillkomst, vad de egentligen gör. 

Vi är säkra på att förlagen har framtiden för sig. I den digitala världen kom-
mer behovet av bokförlagens unika kunskap, deras långsiktiga arbete med utgiv-
ning, kvalificerade bokprojekt och viktiga relationer till författarna inte att minska. 
Tvärtom. Men visst uppskattar förlagen internets alla möjligheter. De ska naturligt-
vis tillvaratas bland annat genom en bred utgivning av digitala nedladdningsbara 
böcker såväl i text som i ljud.

Stockholm i september 2011

Eva Bonnier     Kristina Ahlinder
ordförande Svenska Förläggareföreningen  direktör Svenska Förläggareföreningen

Förord
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”Säg mig, detta att förlägga böcker, är det något som gentlemän sysslar med eller 
är det affärsverksamhet i egentlig mening?” Med den frågan ställdes den kände 
Londonförläggaren Fredric Warburg mot väggen på ett cocktailparty någon gång 
på 1950-talet. Han tyckte att ämnet var rätt så komplicerat och valde att skriva om 
det i en bok som han med viss ironi döpte till En syssla för gentlemän. Warburgs 
självbiografiska skrift skildrar snarast branschens modernisering, men bilden av 
förläggeriet som en gammalmodig, stillsam och tillbakalutad hantering ledd av 
äldre herrar har ändå bitit sig fast i det allmänna medvetandet. Fast den var knap-
past sann ens på femtiotalet och är det ännu mindre i dag. Modernt förlagsarbete 
är hektiskt, konkurrensutsatt och med hårda krav på effektivitet. Och den tid då 
förlagscheferna och förlagsdirektörerna var män medan kvinnorna var redaktörer 
eller möjligen kunde få ansvara för barnboksutgivningen är för alltid förbi. Affärs-
verksamhet är det förstås fråga om, men att ge ut böcker enbart med tanken att 
tjäna pengar har aldrig varit en lysande idé eller ett säkert framgångsrecept. 

Förlagen är offentliga inrättningar i den meningen att deras verksamhet debat-
teras och kritiseras i medierna. Den diskussionen har tidigare nästan alltid handlat 
om hur bokförlagen hanterar sitt kulturella ansvar. Men på senare tid har ett annat 
tema dykt upp. Vissa debattörer och framtidsanalytiker hävdar att förlagens roll är 
överspelad i en digitaliserad medievärld eftersom de representerar ett onödigt mel-
lanled mellan författaren och läsaren. Den åsikten ska naturligtvis tas på allvar. Och 
även bemötas. För den stämmer inte särskilt bra med verkligheten, vilket kommer 
att framgå i det följande. 

Men oavsett om man vill diskutera förlagens roll i samhället eller deras framtida 
existensberättigande så måste man utgå ifrån vad de faktiskt gör och hur de arbetar. 
Tanken med denna skrift är att belysa just den saken och därmed förhoppnings-
vis ge underlag för en mer konkret diskussion om förlagsverksamhetens värde och 
framtidsutsikter. 

Skriften handlar om bokförlagsverksamhet i bred mening. Dock saknas ett vik-
tigt område – läromedlen. Och det helt enkelt av utrymmesskäl. Läromedlen är en 
värld för sig och skulle därför behöva sin egen skrift.

Inledning
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Från hemvävning till böcker

Att ett förlag är ett företag som ger ut böcker eller publicerar tidningar och tidskrif-
ter eller möjligen handlar med rättigheter till musikverk och teaterpjäser är gan-
ska självklart för de flesta. Men från början hade ordet förlag en vidare betydelse. 
Förläggare fanns i äldre tid i olika näringsgrenar, i Sverige främst i knallebygdens 
textilindustri. Där var förläggaren en person som delade ut garn och andra pro-
duktionsmedel till hemväverskor, samlade ihop deras färdiga produkter och sålde 
dem vidare. Textilförläggarnas glansperiod tog slut när industriepoken bröt in. 
Därefter överlevde förlagssystemet enbart i näringar som sysslade med upphovs-
rättsskyddat material, i första hand i bokbranschen. Det finns förstås skäl till detta. 
Förlaget, denna till synes ålderdomliga, förkapitalistiska inrättning, är i praktiken 
den enda företagsform som kan föra ut ett litterärt verk av en fri och självständig 
upphovsman på marknaden. 

Bokförlag i modern mening har funnits i närmare 300 år och det är faktiskt ing-
enting som tyder på att de håller på att spela ut sin roll.

Bokens födelse

Alla vet vad en bok är. Vi ser den genast framför oss. Ett platt paket bestående av 
ett antal lika stora, tryckta pappersark som sitter ihop i en rygg och hålls samman 
av en pärm. 

Fast under senare år har vi sakta fått vänja oss vid att en bok inte måste se ut så. 
Att den lika gärna kan vara en skiva med en ljudinspelning eller digitaliserad text-
massa lagrad på en elektronisk informationsbärare och läst på en skärm. Boken har 
haft många gestalter genom tiderna. I de antika kinesiska eller grekisk-romerska 
högkulturerna uppträdde den i form av en handskriven rulle, oftast tillverkad av 
papyrus. Och själva texten i till exempel den antika boken var inte heller riktigt som 
vår tids utan skriven i ett löpande flöde och avsedd att läsas högt. Det fanns ganska 
gott om bokhandlar under antiken, även om dessa mest bestod av ett hål i väggen. 
Böckernas rykte var inte helt fläckfritt. Platon ansåg till exempel att minnet och det 
talade ordet var kunskapens sanna medium medan skrifterna snarast var ett slags 
fusklappar. 

Under den romerska tiden fanns kända förläggare som ägde scriptorier där ett 
stort antal personer – det kunde vara både slavar och fria – satt och kopierade skrif-
ter hela dagarna. En antik förläggares renommé byggde på att han kunde göra av-
skrifter som var korrekta och lätta att läsa. Böckerna kunde faktiskt nå spridning 
över hela det stora romarriket, men när det föll samman upphörde också dess bok-
marknad. Arabiskan ersatte latinet som de lärdas språk och medan litteraturen och 
vetenskaperna hade lågkonjunktur i Europa blomstrade de i islams värld. Eftersom 
många av de antika skrifterna översattes till arabiska kunde de i sinom tid, och ge-
nom den muslimska kulturens utbredning, återvända till Europa.

1. Vad är ett bokförlag?
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1 .  VAD ÄR  ETT  BOKFÖRLAG?    

När bokkulturen efter folkvandringstiden började återskapas i vår världsdel så 
skedde det till en början hos kyrkorna och klostren. Vid den tiden var präster och 
munkar både författare och förläggare. Böckerna började skrivas på pergament 
som var mycket hållbarare än gamla tiders papyrus och under medeltiden skapades 
codexen, det inbundna, paginerade informationspaket som vi identifierar som en 
bok.

Med boktryckarkonsten förändrades allt. Visserligen hade kunskapen om hur 
man att tryckte böcker med hjälp av träblock existerat i flera hundra år i Asien, 

framför allt i Kina, men när Johann Gutenberg uppfann och började 
tillverka de rörliga bokstavstyperna, tryckpressen och tryckfärgen 
så revolutionerande han inte bara bokproduktionen utan hela det 
västerländska samhället. Boken blev den första massproducerade 
varan. Dess innehåll var kunskap, tankar och åsikter. Och dessa 
började nu spridas i en takt som världen aldrig tidigare skådat. Den 
digitala omvandling som vi lever mitt i markerar inte, som vissa på-
står, slutet på den gutenbergska eran utan är bara dess logiska fort-
sättning.  

När själva bokframställningen förändrades och växte till ett komplicerat maski-
neri, så förändrades också marknaden. Olika yrkesroller uppstod, men till en bör-
jan var de svåra att skilja åt. Den som skrev boken var ofta den som bestämde om 
utgivningen, den som tryckte boken eller band in den var också den som sålde den. 
Men allt eftersom tiden gick började rollerna separeras. Det uppstod självständiga 
yrken som författare, boktryckare, bokbindare, förläggare, bokhandlare. Därmed 
växte det som vi kallar bokmarknad fram. Dess utveckling var – och är – en fort-
skridande specialiseringsprocess. 

Med den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet ökade behovet av intellektu-
ellt utbyte om världsliga ting. Men det var ett smalt skikt i samhället som berördes. I 
ett litet fattigt utkantsland som Sverige var eliten ännu mindre än i de stora länder-
na i Centraleuropa. Men den var ändå inte helt isolerad. Dess medlemmar kunde 
ofta läsa flera olika språk, vilket ju också var nödvändigt om man ville ta del av de 
intressantaste nya skrifterna.

En bit in på 1600-talet hade de svenska bokbindarna skaffat sig monopol på att 
sälja svenska böcker, men det förekom också en ganska omfattande bokimport via 
agenter för framför allt tyska förlagshus. Dessa tyskar blev efterhand stationära 
bokhandlare och sålde böcker på latin, tyska eller franska till en liten krets av adel, 
präster och ämbetsmän.

Det var först vid mitten av 1700-talet som den svenska bokbranschen tog ett 
märkbart kliv framåt. Boktryckaren Lars Salvius, som ovanligt nog också var för-
fattare till flera skrifter, ifrågasatte bokbindarnas handelsmonopol. Han etablerade 
sig som bokhandlare, bibliotekarie och tidningsman och var dessutom den förste 
svensk som med viss rätt kan kallas förläggare – alltså en person som spelade en 
aktiv roll i processen mellan författandet av en bok och dess tryckning. Bland de 

”Den enskilde förläggarens 
roll som mellanhand, 
risktagare och pådrivare 
är helt avgörande för bok
marknadens utveckling.”
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författare som han gav ut fanns inte oväntat tidens störste svenske vetenskapsman, 
Carl von Linné.

Bokentreprenören träder in på scenen

Men det var i slutet av 1700-talet som de verkligt stora sakerna började hända. I 
Frankrike gjorde det tredje ståndet, medelklassen, revolution och proklamerade 
ett nytt frihetligt samhälle. I England drev samma samhällsklass fram den epok vi 
kallar industrialismen och med den följde nya ideal, en ny livsstil och ny litteratur. 
Folk började läsa för både bildnings och nöjes skull, först tidningar och sedan allt 
mera böcker, och författarna började skriva på ett annat sätt – inte på beställning 
av rika och mäktiga personer utan för en anonym men engagerad läsarskara. Det 
var inte minst bland kvinnorna som läsandet tog fart. Den nya berättande och un-
derhållande litteraturform som kallades roman såg dagens ljus. 

I början av 1700-talet, när marknaden ännu var outvecklad, byggde bokpubli-
ceringen ofta på att en grupp utgivare tog upp subskriptioner på ett bokverk och 
sedan tryckte det om tillräckligt många var intresserade. Men längre fram blev den 
enskilde förläggarens roll som mellanhand, risktagare och pådrivare helt avgörande 
för bokmarknadens utveckling. Allt medan de kulturkonservativa för-
skräcktes över de nya litterära profitjägarnas framfart kunde fria förläg-
gare som John Murray och Thomas Longman bygga upp framgångsrika 
företag kring en ofta högklassig bokutgivning. Nu blev också en av för-
läggeriets viktigaste funktioner synlig – den att finansiera bokprojekten.

Den franske forskaren Robert Escarpit beskriver processen i sin klas-
siska studie Litteratursociologi: 

”Det är förläggaren som förvisar boktryckaren till den tekniska och 
bokhandlaren till den kommersiella funktionen, tar initiativet till utgå-
van, samordnar dess tillverkning med försäljningens behov, förhandlar 
med upphovsmannen och de olika underleverantörerna samt samordnar de isole-
rade publiceringstillfällena till en allmän företagspolicy.”

Förläggarna uppfinner branschen

I Sverige tog förändringen längre tid. Under 1800-talets första decennier tycktes 
det mesta stå stilla. Visserligen hade jordbruket börjat effektiviseras med skiftesre-
formerna och år 1810 hade landet fått en tryckfrihetsförordning som förbjöd cen-
sur och erkände författarnas ideella och kommersiella rätt till sina verk, men skrå-
stadgan var fortfarande i bruk och den allmänna kunskapsnivån var låg. Överallt 
diskuterades en reformering av det usla skolväsendet. 

Men på 1840-talet hände allt på en gång. Skråväsendet avskaffades, en allmän 
folkskola såg äntligen dagens ljus, den ångdrivna snällpressen satte fart på tid-
ningsproduktionen och även bokbranschen drogs in i den allmänna reformyran. 

”Bokförlagen speglar och 
formar sin tid. Genom 
historien har förlag i olika 
länder varit knutna till 
frihetssträvanden, 
kulturella rörelser och 
nationers födelse.”
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Det kunde behövas, för branschen fungerade vid den här tiden på ett ålderdom-
ligt sätt med en i det närmaste obefintlig infrastruktur. Före järnvägens utbyggnad 
fraktades böcker med forbönder eller med ångbåt i snigelfart över landet. Höstens 
nyheter skickades ut från förlagen i Stockholm men frös i många fall inne när vin-
tern kom, blev liggande och kunde kanske i bästa fall levereras till sommaren året 
därpå. Bokhandlarna var ofta inga riktiga bokhandlare utan skollärare, apotekare 
eller präster som tog emot sina kunder när det passade dem själva. Det var svårt 
att få upplysningar om vilka böcker som fanns tillgängliga. Bokhandlarna hade i 
allmänhet böckerna på kommission från förlagen men deras redovisning var nyck-
full, vilket gjorde hela handeln osäker. 

Även förlagsstrukturen var svag. Förlagsyrket hade långsamt erövrat en egen 
position i bokvärlden. Men förläggarna ansågs ändå inte riktigt pålitliga, i alla fall 
inte av författarna. I dag är det för det mesta de författare som inte lyckas hitta ett 
förlag som ger ut böcker i egen regi. I början av 1800-talet var det vanligt att också 
de mest kända och framgångsrika författarna – som Tegnér, Atterbom och Franzén 
– var sina egna förläggare, ofta med motiveringen att de tjänade mera på det. 

Flertalet av de ledande bokförläggarna under första hälften av 1800-talet 
hade sina rötter i tryckeribranschen. Det var sådana som Zacharias Hæggström,   
Carl Norstedt och Lars Johan Hierta. Den senare var en stor nydanare inom tidnings-
pressen och kan nog med rätta betecknas som Sveriges förste moderne förläggare. 

Branschen var koncentrerad till Stockholm, men det största förlaget låg faktiskt 
i Örebro. Det ägdes av brukspatronen Nils Magnus Lindh och hade en brokig ut-
givning av allt ifrån biblar, psalmböcker och katekeser till skillingtryck och rövar-
romaner. Från Örebro härstammade också Per Adolf Norstedt (Carl Norstedts far) 
som 1823 hade tagit över ett tryckeri i Stockholm och grundat firman P.A. Norstedt 
& söner. 

År 1843 var äntligen tiden mogen för en förändring. Då hade de största förlagen 
tröttnat på det eviga krånglet och den sviktande betalningen från bokhandlarnas 
sida och beslöt att bilda Svenska Förlagsföreningen (numera Svenska Förläggare-
föreningen). Organisationen har kallats för världens äldsta förläggareförening, 
men det är nog en sanning med modifikation, för både den tyska Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels och Dansk Boghandlerforening kom före i tiden och hade 
likartad funktion även om de på papperet var bokhandlarföreningar. 

Förlagsföreningen genomförde ett systemskifte i branschen. Bokförläggarna, 
denna hittills ganska anonyma och splittrade grupp, tog över kommandot genom 
att bygga upp ett centraliserat kommissionssystem med etableringskontroll över 
bokhandeln. Tidigare hade varje enskilt förlag skaffat sig kommissionärer bland 
bokhandlarna (det vill säga bokhandlare som sålde böcker åt förlaget och redovisa-
de i efterhand). Men med den nya ordningen utsåg Förlagsföreningen centralt vilka 
bokhandlare som fick vara medlemmarnas kommissionärer. Och att vara godkänd 
som sådan innebar en stor fördel, ofta närmast ett överlevnadsvillkor, för den som 
handlade med böcker.
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Hela upplägget kunde verka en smula egendomligt i en tid när näringsfriheten 
gick segrande fram, men det tjänade sitt syfte. Med den centraliserade etablerings-
ordningen kunde förläggarna planmässigt inrätta nya bokhandelsplatser, hjälpa 
fram de driftiga och moderna affärsidkarna och jaga bort de många stiftsnotarier 
och bokbindare som drev handeln som en ren bisyssla. Det skapades ett bransch-
system som garanterade en relativt jämn bokhandelsstandard över hela landet och 
till vilket nya komponenter kunde fogas efterhand, till exempel central distribution 
och spedition, centrala kataloger och marknadsföring. Det tidigare kaoset hade er-
satts av en påfallande stabilitet. Författarna insåg snart att de tjänade bättre på att 
ge ut sina böcker på ett förlag än på att publicera dem på egen hand. Systemet, som 
också byggde på fasta bokpriser, var så hållbart att det kom att bestå i nästan 130 år 
– ända fram till 1970.

Bokbranschen betecknas ofta som traditionsrik – och inte utan anledning. De 
två största förlagen i Sverige i dag, Bonniers och Norstedts, grundades båda un-
der första hälften av 1800-talet. Och de två förlagen speglar på ett intressant sätt 
förlagsväsendets historiska samband med tryckeri- respektive bokhandelsnäring-
arna. 

När förlagspatriarken Karl Otto Bonnier på 1920-talet skrev sin stora krönika 
om familjeföretaget, som ju då var Sveriges ledande bokförlag, så valde han ändå 
att kalla bokverket för Bonniers – en bokhandlarefamilj, för det var ju så man hade 
börjat. Det bonnierska förlaget (grundat 1837) hade sitt ursprung i bokhandels-
verksamhet och stod i nära kontakt med marknaden. P.A. Norstedt & söners förlag 
(grundat 1823) utvecklades däremot ur en tryckerirörelse och var inte lika beroende 
av nya marknader och trender. Norstedts var i stället det officiella Sveriges förlag 
– utgivare av lagboken, riksdagens handlingar, Svenska Akademiens ordlista, den 
svenska almanackan och de mest auktoritativa skolböckerna. 

Motsättningen mellan Bonniers och Norstedts blev tydlig under det som kom 
att kallas det moderna genombrottet mot slutet av 1800-talet och som kulminerade 
1887 när Bokförläggareföreningen sprängdes mitt itu i efterdyningarna av bland an-
nat Giftasåtalet mot August Strindberg och en upphetsad debatt om osedligheten 
bland skolungdomen som Strindberg och Bonniers ansågs medskyldiga till. 

Det råder fortfarande en stark konkurrens mellan Bonniers och Norstedts men 
den handlar knappast längre om ideologi eller om vad som är acceptabelt att ge ut. 
De båda förlagsgruppernas inriktning och profil ligger i dag påfallande nära varan-
dra med en tyngdpunkt på skönlitteratur och populär facklitteratur.

Det branschsystem som skapades i mitten på 1800-talet var stabilt. Bokförläg-
gare och bokhandlare hade sina väl definierade roller. Böcker såldes i stort sett bara 
genom en kanal – bokhandeln. Bokpriserna var fasta – en bok kostade detsamma 
var man än köpte den. Hela ordningen var starkt reglerad men hade en del fördelar 
också för nya och oetablerade förlag. Att bli upptagen i förläggarnas förening inne-
bar att man lättare nådde ut på marknaden och också mot offentligheten. Där var 
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det böckernas kommersiella och litterära kvalitet som avgjorde framgången sna-
rare än förlagets resurser.

Men det här systemet kunde inte stå emot utvecklingen av en allt friare handel. 
Vid mitten av 1900-talet var det inte längre tillåtet för svenska producenter att sätta 
priserna i detaljhandeln. Av kulturella skäl fick bokhandeln dispens från detta så 
kallade bruttoprisförbud. Men 1965 upphävdes dispensen och från den 1 januari 
1970 släpptes bokpriserna fria och därmed måste också kommissionssystemet upp-
höra.

Branschen gick in i en ny värld präglad av fri handel, många olika försäljnings-
kanaler och hårdnande konkurrens.

Förlag står för någonting

Det sägs ofta att förlaget är ointressant, det viktiga är författarna och böckernas 
innehåll. Det kanske stämmer när en köpare ska välja bok. Men i ett större per-
spektiv är förlaget faktiskt något mer än ett varumärke. Bokförlagen speglar och 
formar sin tid. Genom historien har förlag i olika länder varit knutna till frihets-
strävanden, kulturella rörelser och nationers födelse. Också de svenska förlagens 
historia är en historia om Sverige – om ideologierna, folkbildningen, politiken, de 
konstnärliga idealen liksom om bokmarknadens expansion. 

Slutet av 1800-talet var en tid av uppvaknande. Överhetssamhället och ämbets-
mannastaten förlorade sin auktoritet. Folk läste mer och på nytt sätt. Det moderna 
genombrottet i svensk litteratur förde upp Bonniers till platsen som det ledande 
svenska förlaget och nya förlag med skönlitterära ambitioner startades, till exem-
pel Wahlström & Widstrand (grundat 1884). Arbetarrörelsen växte sig allt starkare 
kring sekelskiftet och blev också en kulturrörelse och ur den föddes nya förlag som 
Tiden och Folket i Bild med sina populära och billiga folkböcker. Folkbildnings-
tanken gav upphov till förlag med en allmän och liberal inriktning som Bokförlaget 
Natur & Kultur (grundat 1922). Efter andra världskriget, när den gamla synen på 
barn och barnuppfostran ifrågasattes, tog barnböckerna större plats och Rabén & 
Sjögren etablerades som ett av de viktiga förlagen. När en ny och osedvanligt stark 
författargeneration på 1960-talet trädde fram på scenen tog Norstedts med fram-
gång upp konkurrensen med Bonniers på det skönlitterära området. Den politiska 
vänstervågen i slutet av decenniet skapade nya förlag som Ordfront, Alfabeta och 
Gidlunds. Bokklubbarnas genombrott på sjuttiotalet stärkte Bonniers ställning på 
marknaden men gav också ett nytt förlag som Bra Böcker en stark position. Nya 
sätt att se på författares marknadsvärde har berett väg för nya typer av förlag som 
Piratförlaget. Och den rörliga marknaden under de senaste åren har också öppnat 
för nya förlagsetableringar som Leopard, Atlas, Lind & Co, Kabusa Böcker, Ersatz 
och Weyler.
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Bokförlag är något mer än bokutgivare

Hur många bokförlag finns det i Sverige i dag?
Svenska Förläggareföreningen har för närvarande 62 medlemsförlag som repre-

senterar ungefär 70 procent av de svenska förlagens omsättning. Men alla förlag är 
inte med i föreningen och alla bokutgivare är inte förlag. Enligt Kungliga bibliote-
ket finns inte mindre än cirka 8 000 bokutgivare i landet, vilket visar på att böcker 
kan publiceras av många typer av utgivare. Det kan vara privatpersoner, företag och 
myndigheter, föreningar och ideella organisationer. 

Är inte alla dessa utgivare i så fall också förlag? Nej, knappast. 
Det som kännetecknar ett professionellt förlag är att det har en regelbunden och 

långsiktig utgivning, en utbildad och specialiserad personal (förläggare, redaktörer, 
marknadsförare) och ett fungerande system för att distribuera böckerna. Förlaget 
bygger sin utgivning på avtal med författarna och står som garant för att deras upp-
hovsrätt tas till vara och att de får korrekt ersättning vid försäljningen av deras verk.

Ser man saken på det sättet reduceras antalet förlag till omkring 300.

Förlagens utgivning kan delas in i olika kategorier utifrån de naturliga gränser och 
uppdelningar som finns på marknaden. En sådan gräns är den mellan allmänlit-
teratur och läromedel. Andra gränser går mellan vuxenlitteratur och barn- och 
ungdomsböcker och mellan skön- och facklitteratur. 

Förr i tiden utgav förlagen ofta alla typer av böcker, i dag har konkurrensen 
drivit fram en hårdare specialisering. Men eftersom större bokförlag ofta ingår i 
förlagsgrupper eller koncerner så finns de olika specialiteterna för det mesta re-
presenterade inom gruppen eller förlagshuset. Natur & Kultur är både ett stort all-
mänutgivande förlag och en av de största producenterna av läromedel. Bonniers 
driver de specialiserade förlagen Bonnier Carlsen (barnböcker) och Bonnier Fakta. 
Norstedtsgruppen äger det ledande barnboksförlaget Rabén & Sjögren. Förlags-
gruppen Forma äger skönlitterära Damm, fackboksförlaget ICA Bokförlag och  
B. Wahlströms (med inriktning på barn- och ungdomsböcker) och Ponto Pocket.

Trots att specialisering ofta sägs vara tidens melodi så verkar tendensen 
bland förlagen i dag ändå vara att man undviker alltför tydliga begränsningar.  
Natur & Kultur var från början nästan enbart ett fackboksförlag, utvecklade sedan 
en  läroboksutgivning som blev allt starkare och började efter förlagsförvärv även ge 
ut modern skönlitteratur. Bokförlaget Forum hade länge enbart översättningar på 
sitt skönlitterära program men har numera övergett den linjen. Att driva bokförlag 
handlar inte sällan om att ta chansen när den kommer och då kan det vara till nack-
del att ha en alltför tydlig profilering. 

Men på en hård allmänmarknad där utgivning och försäljning domineras av 
stora aktörer kan å andra sidan specialisering vara ett sätt att skapa en stabil eko-
nomi. Nischförlag blir lättare synliga för läsare, återförsäljare och medier och för-
läggaren är ofta själv expert och har många gånger kontakter med nyckelpersoner 
inom sitt gebit. 

2. Förlag är olika
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Barn- och ungdomsböckerna är ett typiskt område som lämpar sig för specia-
lisering och har med stor framgång drivits i Sverige. Det talas mycket om svenska 
deckare i dag, men man bör komma ihåg att det länge var barnböckerna som var 
den svenska litteraturens starkaste varumärke och som nådde och fortfarande når 
ut till världens alla hörn i stora upplagor. 

Bland barnboksförlagen finns, som redan nämnts, flera förlag 
som ingår i de stora koncernerna men där finns också fristående, 
framgångsrika förlag som Opal och Alfabeta (som även har en om-
fattande lista med vuxenböcker) och nya och mer kommersiellt in-
riktade som Tukan förlag och Sandviks Förlag. 

Böcker med kristen och religiös inriktning har funnits så länge 
bokbranschen har existerat. Från början tillhörde egentligen alla 
böcker den kristna sektorn. Den nya bibelöversättningen från 1999 
hade stor betydelse för de kristna förlagen och hittills har det sålts 
omkring 1,5 miljon nya biblar, huvudsakligen via de två största för-
lagen Verbum och Libris.  Ett litet förlag, Argument, lanserade 2008 
en egen illustrerad utgåva av Bibeln som snabbt blev en storsäljare. 

Verbum Förlag, som ingår i Berlinggruppen och ägs av Svenska kyrkan, är störst 
bland de kristna förlagen och ett av de större fackboksförlagen i landet. Libris förlag 
i Örebro har också, liksom Verbum, tyngdpunkten på kristen litteratur men ger 
även ut böcker om livsfrågor, biografier med mera. Fri Tanke förlag ger ut böcker 
om liknade frågor fast från det motsatta, religionskritiska, hållet.

Tydligt nischade allmänutgivande fackboksförlag finns på flera olika områden 
– till exempel Historiska Media, Max Ström (stora fotoböcker), Nya Doxa (hu-
maniora, samhällsvetenskap), Pagina (datorböcker), Reporto (reportageböcker), 
 Arvinius (design), Timbro, Karneval (politisk litteratur). Nischförlag inom skönlit-
teraturen har oftast varit riktade mot vissa genrer, som fantasy och sciencefiction. 
I dag kan man även se en tendens till specialisering inom översatt skönlitteratur, 
beroende på det minskade intresset från storförlagens sida för andra språkområden 
än det anglosaxiska. Förlag som inriktat sig på fransk litteratur (Sekwa, Elisabeth 
Grate Bokförlag) eller östeuropeisk litteratur (Ersatz) har kunnat skörda fram-
gångar. Ett förlag som Bokförlaget Tranan har heroiskt fortsatt att ge ut böcker från 
utomeuropeiska länder. Tecknade serier för vuxna är en genre som fått allt mer 
uppmärksamhet inte minst genom specialförlag som Ordfrontägda Galago och 
Bonnierägda Kartago.

Bokförlag kan ha en tydlig profil utan att vara direkt specialiserade. Atlantis är 
känt för sina böcker om historia och för sina klassiker, Ordfront och Leopard för 
böcker om samhällsfrågor. Profilen kan också gälla skönlitteratur med stor sälj-
potential som hos Piratförlaget. 

Profilen är viktig på många olika sätt. Den är ett riktmärke i förlagens inre arbete 
och en plattform när beslut ska tas om utgivningar. Profilen är också en signal till 
medier och försäljningskanaler men även till författare. En skribent som färdig-

”Det som kännetecknar 
ett professionellt förlag är 
att det har en regelbunden 
och långsiktig utgivning, en 
utbildad och specialiserad 
personal och ett fungerande 
system för att distribuera 
böckerna.”
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ställt ett manus söker sig ofta till en utgivare som publicerat böcker av hans eller 
hennes favoritförfattare. Rätt förlag kan höja trovärdigheten hos en bok, fel förlag 
kan sänka den.

Den vetenskapliga och akademiska litteraturen har sina specialiserade förlag 
som SNS Förlag och Santérus Förlag med en inriktning på den samhällsvetenskap-
liga, ekonomiska och juridiska litteraturen. 

I USA och Storbritannien kommer en viktig del av den seriösa fackboksutgiv-
ningen ut på förlag som är knutna till de stora universiteten. I Sverige har univer-
sitetsförlagen aldrig spelat en motsvarande roll. Men det finns en utgivning som 
inte alls är obetydlig kring flera svenska universitet. Ett av universitetsförlagens syf-
ten är att erbjuda läroanstaltens egna forskare möjlighet att publicera sig i bokform 
men också att föra ut forskningen till en bredare publik. Nordic Academic Press i 
Lund och Stockholms universitets förlag är exempel på sådana bokutgivare. Även 
allmänutgivande förlag som  Atlantis, Carlsson och Signum ger ut en hel del akade-
misk litteratur.

Förlag kan också profilera sig genom att ha ett annat affärsupplägg än det tradi-
tionella. Man kan till exempel ge ut böcker på uppdrag och i samarbete med företag 
och institutioner och skräddarsy dessa  efter uppdragsgivarens önskemål. Det kan 
handla om jubileumsböcker, om böcker som ska stärka ett företags varumärke eller 
presentera en organisations verksamhet. Den enda större, specialiserade utgivaren 
på detta område är Informationsförlaget, men uppdragsböcker ges också ut i andra 
sammanhang och även traditionella förlag publicerar ibland böcker som är helt el-
ler delvis sponsrade av företag eller organisationer. 

Variationen är poängen

Det sägs ibland att det finns för många förlag och att de producerar en samlad 
utgivning som varken försäljningskanalerna eller publiken kan svälja. Men en av 
 poängerna med bokförlag är att de är många, det är variationen som är bokutgiv-
ningens själ och hjärta – att alla ämnen finns representerade, att författaren till 
vilken bok som helst i princip ska kunna finna en förläggare. Priset för detta är att 
antalet förlag och antalet boktitlar förmodligen alltid kommer att upplevas som för 
stort i förhållande till efterfrågan. Men det är med förlag precis som med förfat-
tare. Man vet aldrig i förväg säkert hur det kommer att gå, vilka som försvinner 
och vilka som klarar sig och kommer att spela en betydelsefull roll på framtidens 
bokmarknad.  
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Böcker skrivs, de trycks och de säljs. Men inget av detta sysslar bokförlaget med. 
Förlagsverksamheten kan faktiskt verka lite mystisk utifrån sett. Så vad gör de 

egentligen på förlaget?
Vill man försöka definiera ett bokförlags verksamhet så kan man säga att bok-

förlaget väljer, initierar, avtalar, finansierar, redigerar, kvalitetssäkrar, formger, bild-
behandlar, tryckhanterar, lagrar, distribuerar, marknadsför, säljer och redovisar.  

De flesta större och medelstora förlag har en ganska likartad om än inte identisk 
organisation som är relaterad till dessa olika funktioner. Låt oss därför titta lite när-
mare på några av avdelningarna och nyckelfunktionerna på ett bokförlag.

Redaktion

Att ge ut böcker handlar först och främst om att välja bland ett närmast oändligt 
antal utgivningsmöjligheter. Det slutgiltiga ansvaret för förlagets val, dess utgiv-
ningsbeslut, har förläggaren. 

Förr ansågs det att bara den som var ägare till ett förlag hade rätt att kalla sig 
bokförläggare. Personer med ett övergripande utgivningsansvar som inte var bok-
förläggare kallades i allmänhet för förlagschefer. I dag ser det annorlunda ut. På de 
stora förlagen har antalet förläggare ökat markant. Bonniers har i dag faktiskt fler 
förläggare än redaktörer, vilket skulle ha ansetts mycket märkligt för tjugo år sedan. 
Förlagschefen kallas numera vanligtvis för litterär chef.

Förläggaren ansvarar, som nämnts, för utgivningsbesluten och för sin lista. Hon 
eller han måste ha överblick över det litterära fältet, driva på när det gäller att hitta 
ny utgivning och ha en uppfattning om vad målgruppen vill ha och vad som ligger 
i tiden. Förläggaren måste vara en energisk entusiast, en person som är optimistisk 
nog att tro på det omöjliga och pessimistisk nog att se verkligheten som den är och 
som kan kombinera en känsla för kvalitet med en kommersiell inriktning. 

– Som förläggare är man som ett slags kärl som tar in maximalt med informa-
tion från olika källor – böcker, tidningar och tidskrifter, nätet, twitter, man lyss-

nar på debatter, pratar med folk. Om något fastnar på allvar så finns 
det antagligen en bokidé där, säger Richard Herold, förläggare på  
Natur & Kultur. 

Att förläggarna är fler i dag beror förmodligen bland annat på att 
konkurrensen om författarskapen hårdnat. Bevakningsområdena har 
också blivit större, det kommer långt fler manus till förlagen i dag än 
för bara tio år sedan och den internationella utgivningen har ökat kraf-
tigt. Att hitta rätt författare, att vara snabb i vändningarna och hinna 
före konkurrenterna när något är hett har blivit en viktig ekonomisk 

faktor i förlagsverksamheten. För ett mindre eller medelstort förlag kan ett par 
lyckade utgivningsbeslut förändra hela företagets ekonomi.

Det är förläggaren som skriver avtal med författaren och som samtalar med 
denne om ekonomiska och principiella frågor kring utgivningen. Juridiska frågor 
kommer allt emellanåt upp i samband med utgivningsprojekt och förläggaren bör 

3. Vad har de för sig på förlaget?

”Men en av poängerna 
med bokförlag är att de är 
många, det är variationen 
som är bokutgivningens 
själ och hjärta.”
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därför ha goda kunskaper om upphovsrättslagstiftning och tryckfrihetslagstift-
ning. Förläggaren är dessutom förlagets ansikte utåt och den som svarar på frågor 
från medierna, ofta i högre grad än verkställande direktören eller koncernchefen. 

Förläggarna har en fortlöpande kontakt med ”sina” författare, vilket skapar kon-
tinuitet i förlagets arbete. 

Medan förläggaren hela tiden måste spana utåt efter det nya, ännu inte etablerade, 
så ligger redaktörens fokus på de böcker som förlaget bestämt sig för att ge ut. Re-
daktören och förläggaren samarbetar på olika sätt kring ett antaget manus, men 
det är redaktören som svarar för det närgångna detaljarbetet. Redaktören granskar 
texten för att hitta eventuella språkfel, faktafel och brister i logik och konsekvens. 
Är det en illustrerad bok ansvarar redaktören eller bildredaktören för anskaffning-
en av de bilder som behövs. I en del fall har författaren med sig egna bilder eller 
förslag på vilka bilder som bör vara med, i andra fall måste förlaget göra en bild-
research och bilderna måste också rättighetsklareras.

Redaktören skriver också vanligtvis den innehållssammanfattning, ”saga”, som 
är en viktig grund för marknadsföringen av boken, liksom den omslagstext som 
finns på de flesta böcker, ordnar med korrekturläsning och gör i tillämpliga fall 
register till boken.

Redaktören är huvudpersonen i processen från manus till tryck. Om man be-
traktar varje bokutgivning som ett projekt så är det redaktören som är projektleda-
ren. Redaktören uppmuntrar och manar på så att alla iblandade parter – författare, 
översättare, formgivare, layoutare, fackgranskare, korrekturläsare – håller sina tider 
Redaktören har alltid flera böcker på gång, får hela tiden vara beredd på att växla 
mellan dem och måste således ha en betydande simultankapacitet. Under ett år 
hinner den erfarne förlagsredaktören vanligtvis med att ta hand om 10–12 böcker. 

När boken är klar för tryck lämnas huvudansvaret för bokens framtida öden 
över till produktionsavdelningen och till marknads- och försäljningsavdelningen, 
men redaktören har även fortsättningsvis ett ansvar för att följa upp projektet, kom-
municera med författaren och se till att denne får sina friexemplar, recensioner 
med mera. 

Produktion

Förr var arbetet med att producera böckerna en betydande del av förlagens verk-
samhet. De större förlagen hade egna tryckerier med många anställda. Men efter-
hand insåg förlagen att det var lönsammare att låta specialiserade företag sköta 
detta. 

De personer som upphandlar tryckeritjänsterna, tar in offerter och förbereder 
manuskripten för tryckning brukade tidigare kallas förlagsfaktorer. Den mer mo-
derna beteckningen är produktionsansvariga. Numera finns även it-specialister på 
de större förlagens produktionsavdelningar. 

Den produktionsansvarige sköter förlagets produktionsplanering och upprätt-
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håller kontakterna med de tryckerier som förlaget anlitar. Produktionsplanen är ett 
centralt dokument i förlagets arbete. Här fastläggs alla hålltider för bokens väg från 
manus till färdig produkt. Målet är alltid att boken ska gå till tryck vid den tidpunkt 
som bestämts. 

Utifrån sett kan en försening kanske inte förefalla vara någon större katastrof, 
men bokbranschen av i dag bygger på framförhållning och noggrann planering. 
Mycket av det som ska hända under själva boksäsongen, alltså efter utgivningen, 
bestäms och tecknas in i förväg – det gäller såväl bokhandlarnas inköp som förla-
gets egna större marknadsaktiviteter, till exempel deltagande i mässor och förfat-
tarturnéer – och därför är det viktigt att allt går som på räls i produktionen. 

Den färdigredigerade texten ska brytas om, det vill säga förvandlas till boksidor. 
På allt fler förlag görs ombrytningen av bokens redaktör – ett exempel på att grän-
serna mellan redaktion och produktion suddats ut i det moderna förlagsarbetet. I 
andra fall kan förlaget lägga ut ombrytningen på en grafisk produktionsbyrå eller 
en frilansande formgivare.

Det tryckeri som trycker boken kan numera ligga nästan var som helst i världen. 
Valet beror på vilken typ av bok det är och vilka krav som ställs; om boken måste 
ha ett lågt pris, om det är fråga om ett komplicerat fyrfärgstryck, om snabb leverans 
är nödvändig, om förlaget tror att det kan bli tilltryck med kort varsel. Förlagets 
produktionsavdelning samarbetar nära med tryckeriet i den process som kallas 
prepress och som innebär att det digitala, ombrutna dokumentet anpassas och görs 
klart för tryck. I detta ingår till exempel att i förekommande fall låta reprofotogra-
fera bilder och ställa in färgerna om det gäller en fyrfärgsproduktion. Vidare att det 
produktionsunderlag, vanligtvis i form av en pdf-fil, som levereras till tryckeriet 
följer gängse standard i branschen och att alla kontroller är gjorda av sidstorlek, 
typsnitt, omslag, pärmtjocklek samt att alla bilder finns med och är korrekt länka-
de. Den produktionsansvarige håller sedan kontakten med tryckeriet och granskar 
provtryck inför den slutliga tryckningen. Likaså är det den produktionsansvarige 
som granskar kvalitén på den färdiga produkten.

Marknad

Den största förändring som har ägt rum på förlagen under de senaste decennierna 
är förmodligen marknadsavdelningarnas tillväxt och ökade betydelse. Det hänger 
samman med att marknaden inte längre är den enhetliga terräng som den var förr 
då bokhandeln var i stort sett den enda försäljningskanalen, då kataloger gavs ut 
centralt av branschen och dagstidningarnas kultursidor recenserade alla nyutgivna 
böcker. 

I dag är det differentiering som gäller i alla led. Bokhandeln har förlorat i rela-
tiv betydelse men antalet försäljningskanaler har ökat – böcker säljs via nätet, via 
bokklubbar, på varuhus, i livsmedelsbutiker och i specialbutiker. Alla dessa kanaler 
måste marknadsavdelningen samarbeta med, men den måste också sprida budska-
pet om den aktuella boken direkt till de tänkbara läsarna. 
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I det sammanhanget spelar medierna en avgörande roll. Och medierna blir ock-
så allt mer differentierade och svårbedömda, vilket gör ett förlags marknads- och 
pr-arbete mer mångfacetterat än någonsin tidigare. Framväxten av den stora bok-
mässan i Göteborg, där många författare framträder, har gett marknadsavdelning-
arna ytterligare en stor och arbetskrävande uppgift.

På ett större förlags marknadsavdelning arbetar följaktligen inte bara en mark-
nadschef och ett antal marknadsförare och assistenter utan också informatörer, 
pressansvariga, pr-ansvariga och webbansvariga. 

Delvis utför marknadsavdelningen samma uppgifter som tidigare – den gör upp 
marknadsplaner, ser till att det finns säljtexter, katalogtexter, pressmeddelanden 
med mera, skickar ut recensionsexemplar och lägger upp kampanjer för de titlar 
som förlaget har bestämt att satsa stort på. Men därtill kommer ett antal aktiviteter 
som är mer otraditionella, mer selektiva och ofta måste skräddarsys för den indivi-
duella boken.

Försäljning

På medelstora och mindre förlag går försäljnings- och marknadsarbete ihop med-
an de stora förlagen har separata säljavdelningar med försäljningschef och säljare. 

Försäljningscheferna är vanligtvis huvudansvariga för bokhan-
delskedjornas centrala inköpsmöten, medan säljarna åker åkt runt 
till de lokala handlarna för kompletterande säljmöten. Men i och 
med att kedjebokhandlarna – och det är numera de flesta – gör allt 
större del av inköpen centralt har efterfrågan på traditionella sälj-
möten minskat. I stället för att sälja in titlar i bokhandeln får för-
lagens representanter allt mera inrikta sig på att hjälpa bokhand-
larna att sälja ut från butiken och ge information om de aktuella 
nyheterna till personalen i bokhandeln. 

Det är bara de större förlagen som har en organisation med egna säljare med-
an de medelstora och mindre förlagen ofta anlitar fristående säljbolag (Isakson & 
 Parsons, Bästsäljarna, Stevali, Aktiv insäljning) som i vissa fall kan ha 30–40 förlag 
i sin portfölj. Men det finns också små förlag där förläggaren själv håller kontakten 
med bokhandlarna.

I dag säljer en majoritet av svenska förlag också sina böcker via en egen hemsi-
da, men denna försäljning är tämligen obetydlig och tycks inte heller öka med åren. 

Ekonomi och administration

På 1970-talet gjorde ekonomerna på allvar sitt inträde i bokbranschen. Medan det 
tidigare var förläggarna, vilka ofta också var ägare till förlagen, som bar upp både 
det publicistiska och det ekonomiska ansvaret så kännetecknas moderna storförlag 
av en maktdelning i toppen, ofta mellan en ekonomutbildad verkställande direktör 
och en litterärt inriktad förlagschef. Chefsekonomens uppgift är att följa förlagets 
utveckling genom försäljningstatistik och resultatrapporter och att se till att bud-

”Bokförlaget väljer, initierar, 
avtalar, finansierar, redigerar, 
kvalitetssäkrar, formger, bild
behandlar, tryckhanterar, 
lagrar, distribuerar, marknads
för, säljer och redovisar. ”
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geten hålls. Att ständigt försöka förbättra lönsamheten genom att skruva på alla 
tänkbara kranar: upplaga, titelbredd, lagerhållning, logistik, avtal med återförsäl-
jare och så vidare. 

Varje utgivningsprojekt måste i princip vara lönsamt oavsett vilken typ av förlag 
det handlar om. Och det ska inte bara täcka de kostnader som är knutna till själva 
projektet utan också ge ett bidrag till de fasta kostnaderna – löner, hyror, utrust-
ning, lager med mera. Naturligtvis är inte alla böcker lönsamma. Ibland beror det 
på missbedömning, ibland på att förlaget vet att resultatet blir negativt men väljer 
att ändå ge ut boken ifråga. Lyrik är till exempel sällan lönsamt, men ett skönlit-
terärt kvalitetsförlag kan ändå anse att det är viktigt att ha en sådan utgivning. Ett 
förlags värde och attraktionskraft skapas ju inte bara av vinst och kapital utan också 
av dess goda rykte, av det som kallas kulturellt kapital.

Utöver kostnadstäckningen ska förlaget generera en vinst på verksamheten i 
dess helhet. Ägare i ett företag kan ställa krav på vinstutdelning, men oavsett detta 
så krävs det en viss vinst för att skapa trygghet, stabilitet och tillräcklig likviditet 
men också för att förlaget ska kunna investera i framtida projekt. Ingår förlaget i en 
koncern har man ofta avkastningskrav som satts upp av koncernledningen.

Det stora förlaget med en stark ägare har i allmänhet inga problem med kapi-
talförsörjningen. Man har också långt större möjlighet än mindre förlag att arbeta 
med strategiska framtidsfrågor som marknads- och teknikutveckling och olika 
 affärsmodeller. 

Förlagsbranschen upplevs av de mindre förlagen som kapitalkrävande och bris-
ten på kapital är ett återkommande bekymmer. Förlagen måste betala ut förskott 
och översättningshonorar långt innan böckerna kan börja säljas och när boken väl 
släppts dröjer det flera månader innan alla pengar kommer in. Förlaget kan inte 
heller känna sig säkert på att få behålla pengarna förrän man vet hur stora returerna 
blir. 

Små förlag måste ofta kämpa med likviditeteten. Penningströmmen är ojämn 
och det kommer alltid perioder när intäkterna sjunker. Dessutom gäller det att ha 
tillräckligt mycket i kassan mot slutet av året inför den stora royaltyutbetalningen 
till samtliga upphovsmän.

Royaltyn är ett område där bokförlagets ekonomi skiljer sig från de flesta andra 
affärsdrivande bolags. Royaltyn redovisas och betalas normalt ut till upphovsmän-
nen en gång om året. Det kan röra sig om ett stort antal personer eftersom det inte 
bara gäller författare som gett ut nya böcker utan alla författare vars titlar haft nå-
gon försäljning under året. 

En annan speciell problematik gäller värderingen av lagret. Förlagen måste stän-
digt se över detta och bestämma dess värde så korrekt som möjligt. Ett övervärde-
rat lager är som en finansbubbla i miniatyr, det kan tillfälligt förbättra årsresultatet 
men förr eller senare måste man sälja böckerna till det värde som man påstår att 
de har eller skriva ner detta. Ur en förlagsekonoms synvinkel är en rimligt snabb 
omsättning av lagret önskvärd, eftersom ett allt för stort lager ger stora kostnader. 
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Samtidigt önskar förlaget att böckerna ska finnas tillgängliga så länge som möjligt. 
Boken är ju inte vilken vara som helst, och förlag drar sig ofta länge, kanske för 
länge, för att slumpa bort eller makulera osäljbara exemplar. Ur det perspektivet är 
det en viktig uppgift för en förlagsekonom att motarbeta den överoptimism som 
lätt sprider sig vad gäller upplagornas storlek. 

Eftersom den genomsnittliga boken har låg lönsamhet är det en generell för-
lagsekonomisk erfarenhet att det är lättare att förbättra resultatet genom att minska 
kostnaderna än genom att försöka höja intäkterna till exempel genom att öka anta-
let utgivna titlar.

Distribution

Hur man snabbast och säkrast skickar böcker från förlag till bokhandel har varit 
ett ständigt diskussionsämne i branschen. Det handlar om att få fram rätt böcker i 
rätt tid så att kunderna blir nöjda och bokhandlarna slipper binda kapital i allt för 
stora lager. 

På forböndernas, ångbåtarnas och diligensernas tid gick det förvisso inte fort, 
men när järnvägarna byggdes förändrades saken i ett slag. Dessutom skapade bran-
schen själv inrättningar som gjorde distributionen snabbare och smidigare. När 
Burströms Expeditions-Contor (senare omdöpt till Seelig & Co) grundades på 
1840-talet togs ett stort steg mot en effektivare bokhantering. Dess uppgift var att ta 
emot handlarnas rekvisitioner, skicka dem vidare till förlagen, samla ihop bokpake-
ten och distribuera ut dem till bokhandlarna. Seelig & Co blev 1918 ett bokhandels-
ägt företag och spelade under många år en central roll i den svenska bokbranschen. 
Lagerhållning, ordersystem, lagerkatalog för bokhandeln och speditionsverksam-
het var grundstenarna i verksamheten. Datorernas intåg revolutionerade distribu-
tionen och Seelig var faktiskt ett av de första företagen i Sverige som använde sig av 
datorer. 

På nittiotalet gick dock Seelig in i en kris och köptes till slut upp av konkur-
renten Förlagssystem som hade expanderat som distributör åt framför allt ett antal 
mindre och medelstora förlag. 

I dag har den digitala utvecklingen och det moderna logistiktänkandet förändrat 
och effektiviserat distributionsverksamheten. Dessutom har denna koncentrerats så 
att endast två större aktörer finns kvar på marknaden. Den ena är  Samdistribution 
som ägs av Bonnierförlagen, den andra är Förlagssystem som på senare år tagit 
över distribution och logistik för Natur & Kultur, KF Media  (Norstedts, Akademi-
bokhandeln, Bokus) och Liber och som därmed hanterar nästan all förlagsdistribu-
tion utanför Bonniergruppen. 

Samdistribution och Förlagssystem sköter inte bara förlagens distribution till 
bokhandeln utan också direktdistributionen till kunder via bokklubbar och inter-
netbokhandel. Den moderna distribunalen kan komma att spela rollen av en stra-
tegisk plattform för förlagen i deras strävan att föra ut alla bokformat – från tryckta 
böcker till print-on-demand, beställningstryck – till alla typer av kunder.
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Den moderna motsvarigheten till Seeligs lagerkatalog heter Bokrondellen, en 
artikeldatabas och orderförmedlare där över 3 000 utgivare har sina titlar regist-
rerade. Bokrondellen ägs gemensamt av Bonniers, Norstedts, Natur & Kultur och 
Förlagssystem.

Förlagen anlitar många frilansare

Man bör komma ihåg att många svenska bokförlag är ganska små inrättningar som 
dessutom har blivit mindre med tiden. Själva redaktionen på det största av alla – 
 Albert Bonniers Förlag – består bara av ett tjugotal personer. Men det finns i dag 
stora möjligheter att anlita folk utanför förlagen eftersom fristående specialister 
har dykt upp på allt fler områden. Förr hade de stora förlagen till exempel sina 
anställda formgivare, men numera görs i stort sett alla bokomslag och mer kom-
plicerade inlagor av frilansande formgivare. Också korrekturläsarna, som utför en 
viktig kvalitetskontroll på förlagen, är fristående specialister. Samma sak gäller lek-
törer som läser manus och skriver utlåtanden åt förlagen. Frilansande redaktörer 
anlitas allt oftare av de större förlagen och på marknadssidan samarbetar förlagen 
med reklambyråer och pr-byråer. Mindre förlag kan också lägga ut bokföring och 
delar av den ekonomiska administrationen. Insäljningen i bokhandeln görs, som 
nämnts, ofta av fria säljbolag.

Handlar det om stora illustrerade fackböcker som kräver en omfattan-
de projektledning låter bokförlagen ibland fristående produktionsbolag, som  
Nygren & Nygren eller Bokbolaget, göra hela bokproduktionen från ax till limpa. 

Ingen manlig bransch längre

Dagens förlag är alltså på många sätt annorlunda än gårdagens. Man trycker inte 
längre böckerna själv och många andra specialfunktioner har lyfts ut från förlags-
husen. Strukturen har förändrats. Förläggarna har blivit flera och i vissa avseenden 
mer lika redaktörerna. Blandformer – redaktörer med förläggaruppdrag – har bli-
vit vanligare. Marknadsavdelningarna har fått större svängrum.

Det har också skett ett skifte i balansen mellan män och kvinnor på förlagen. 
Förr i tiden var redaktörerna oftast kvinnor medan förläggarna och de högre che-
ferna var män. Så är det inte längre. Flera av toppcheferna inom såväl Bonniergrup-
pen som Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp är kvinnor. 

– Jag tror att det var i toppen på bokklubbarna som det skedde ett skifte någon 
gång på åttiotalet och sedan har det fortsatt på den vägen, det är helt enkelt en ge-
neration av kvinnor som stått på tur och nu trätt in på de ledande posterna, säger 
Ann-Marie Skarp, vd för Piratförlaget. 

Kanske är detta också helt enkelt en avspegling av bokkonsumtionen i landet. 
Det är kvinnorna som läser och köper böcker i långt högre grad än männen och 
därmed blir det naturligt att kvinnorna spelar en allt mer central roll på bokförlagen.
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Drömmen om att bli utgiven

Någon skriver en bok och drömmer om att få den utgiven. Det är så det börjar. 
Vägen till publicering är lång och ofta kantad av refuseringsbrev. Men den som 

har talang och beslutsamhet och något viktigt att säga kan oftast ändå nå fram. 
En debutförfattare är förvisso inte tvungen att vända sig till ett förlag. Att publi-

cera sig på egen hand går utmärkt och har blivit allt lättare tack vare den tekniska 
utvecklingen. I den elektroniska publiceringens tidevarv är det inte heller längre 
nödvändigt att trycka en upplaga för att ge ut en bok. Men den som skriver en bok 
och tänker sig en framtid som författare, som vill nå ut till publiken, bli uppmärk-
sammad i medierna och förhoppningsvis kunna försörja sig på sitt skrivande, väljer 
i de allra flesta fall att skicka manuskriptet till ett förlag. 

Den som har författat en bok betraktar alltid sitt eget verk som unikt. Så bör det 
också vara. Men från förlagets synpunkt ser det hela lite annorlunda ut. Det är inte 
bristen på manuskript som är förlagets problem. Manus att ge ut och böcker att 
översätta finns det i princip hur många som helst. Allt hänger i stället på valet. 

Genom att välja ett visst verk sätter förlaget sin kvalitetsstämpel på det. Genom 
det definierar förlaget också sin inriktning och sin profil. Det är valet av utgivning 
som i hög grad avgör framtiden för ett förlag, ekonomiskt såväl som litterärt.

Förlagsverksamhet handlar i hög grad om att odla författarskap. Det betyder att 
förlagen måste vara återhållsamma med att foga nya namn till utgivningslistan. En 
snabb ökning av antalet debutanter leder oundvikligen till att antalet titlar på sikt 
exploderar, att det blir svårt att ta hand om alla författare och att det uppstår långa 
väntetider för dem som antagits, något som redan gäller på de största förlagen.

Ett förlags årsutgivning delas upp i listor som följer böckernas försäljnings-
säsonger. Traditionellt har man haft en vår- och en höstlista, där höstlistan varit 
den största och kommersiellt tyngsta. Men någon gång på nittiotalet började för-
lagen upptäcka att sommaren var en bra tid att lansera böcker, i synnerhet lättlästa 
och populära titlar, och numera har dessutom också senhösten och vintern utkris-
talliserats som egna säsonger. Så de stora förlagens listor följer årstiderna med en 
nyhetskatalog för vår, sommar, höst och vinter. 

Sammansättningen av listan är viktig. Där ska finnas en balans mellan fack- och 
skönlitteratur, mellan olika genrer, mellan kommersiella och litterära titlar. Listan 
ska se varierad, tät och spännande ut och innehålla något som får medier och bok-
handlare att anse att förlaget X ser ut att ha en intressant utgivning i höst. 

Utgivningen brukar ofta beskrivas som en flod. Kanske borde man hellre se den 
som ett hav. Utgivningen går i vågor med tydliga toppar och dalar och rörelserna 
följer ganska exakt konjunkturen i branschen. När det går bra ökar utgivningen, 
när det går dåligt minskar den. Men tomrummen tenderar att fyllas ut, inte minst 
genom en expanderande utgivning på de små förlagen, så vi kommer knappast att 
uppleva någon brist på böcker i framtiden.

 

4. Bokens födelse
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hur hittar förlagen de böcker de vill ge ut?

Först och främst bör man komma ihåg att de flesta av ett förlags nya titlar är skriv-
na av författare som man tidigare har gett ut. När en författare återkommer känner 
förlaget redan till den bok som är på gång och man har ofta läst delar av den redan 
innan författaren lämnar sitt färdiga manus. I många fall ser förlaget det som en 
självklarhet att ge ut boken. Men det förekommer också, och det har säkert blivit 
vanligare på senare år, att ett förlag säger nej till en ny bok av en författare som man 
tidigare gett ut. På samma sätt känner sig författarna i dag friare att byta förlag om 
de är missnöjda eller får bättre villkor någon annanstans.

Handlar det om debutantutgivning så ser saken annorlunda ut. Det klassiska 
sättet att hitta debutanter är att invänta posten. Ett vanligt allmänutgivande för-
lag får varje dag på året ett antal spontant inskickade manus. Under ett år kan 
det handla om minst ett par tusen manus för ett stort förlag och 500–1 000 för ett 
medel stort eller mindre. De specialiserade förlagen har det betydligt lugnare, där 
kan man klara sig undan med ett par hundra. 

De flesta manuskripten kommer fortfarande som tjocka pappersbuntar – av den 
enkla anledningen att förlagen helst vill ha det så – men med tiden kommer säkert 
förläggarna att läsa manus via något e-medium.

Det är skillnad på skönlitteratur och fackböcker. För att bedöma en roman  eller 
en diktsamling måste förlaget nästan alltid ha ett komplett manus. Handlar det 
om fackböcker eller sakprosa så kan det duga bra med ett utförligt bokförslag eller 

synopsis och kanske ett par provkapitel. I de fallen är författaren ofta 
en etablerad skribent, en akademiker eller en journalist, som kan sitt 
ämne och som inte vill skriva en bok på spekulation. Är det fråga om 
en illustrerad barnbok så är kanske bilderna och deras uttryck det som 
förlaget först av allt tittar på.

I flera länder som USA, England och Tyskland förekommer ingen 
egentlig hantering av debutmanus på bokförlagen. Där förväntas den 

nya författaren först hitta en agent och det är sedan agentens uppgift att placera bo-
ken på ett lämpligt förlag. Även i Sverige finns numera agenter och några tar emot 
manus, men agentsystemet är inte lika utbyggt här. De flesta författare eller debu-
tanter tycker att förlaget är den institution som har störst kompetens när det gäller 
att bedöma och hantera nya manuskript. 

Manushanteringen är förlagens himmel och helvete. Det är ett stort, tungt och 
ibland ångestladdat arbete. Klarar man av att inom rimlig tid svara alla som skickat 
in manuskript? Har man missat något bra manus? Hinner konkurrenten före? Är 
det överhuvudtaget rimligt att lägga ned så mycket tid på denna hantering? 

Samtidigt vet man att guldkornen finns där någonstans. I dessa meterhöga stap-
lar döljer sig skribenter vars namn man ännu aldrig hört talas om men som om tio 
eller femton år kommer att ha etablerats som stora författare. 

Förr var det kutym att en ny författare skickade sitt manus till ett förlag i taget – 
och de största stod alltid överst på listan. För många mindre förlag kändes det me-

”Det är valet av utgivning 
som avgör framtiden för 
ett förlag, ekonomiskt 
såväl som litterärt.”
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ningslöst att försöka ge ut debutanter. Man kom ändå aldrig åt dem som var riktigt 
bra. Men i dag är förhållandena delvis förändrade. En ny författare ordnar ofta flera 
exemplar av sitt manuskript och skickar det till flera förlag samtidigt. Skickar man 
digitala kopior är det ännu enklare. Mindre utgivare kan alltså få intressanta manus 
samtidigt som de stora förlagen och är man sedan snabb i vändningarna kan man 
plocka en godbit framför näsan på dem.

Förlag hanterar inskickade manus på olika sätt, men gemensamt är att man först 
gör en snabb och hård gallring för att hitta fram till det fåtal texter som man vill 
ägna tid åt att bedöma mer noggrant. På större förlag, det gäller såväl Bonniers 
och Norstedts som Piratförlaget, finns manusgrupper som går igenom nyinkomna 
manus, läser delar av texten, sållar och rekommenderar vilka som ska gå vidare 
för en mer ingående läsning inom förlaget eller av externa lektörer. Ju närmare ett 
utgivningsbeslut ett manus kommer, desto fler personer brukar vara indragna i be-
dömningen och desto skarpare blir de frågor som ställs kring det. 

Mindre förlag måste ha en enklare, snabbare gång, men målet är ändå detsam-
ma – att hitta några riktigt bra böcker som kan tas upp och värderas på utgivnings-
mötet. Till slut är det bara ett fåtal manus som passerar nålsögat och blir antagna. 
De stora förlagen brukar ha en handfull skönlitterära debutanter om året. Men det 
är i dag fler förlag som ger ut debutanter än för tjugo år sedan. 

Debutanterna är få men viktiga. På ett förlag är man mycket medveten om att 
nya namn hela tiden måste föras till listan för att inte utgivningen ska stagnera. 
Traditionellt har man betraktat en bok av en debutant som en investering för fram-
tiden snarare än som en bok som ska slå direkt. Men den bilden har delvis ändrats. 
Litterära debutanter får i dag större uppmärksamhet än tidigare i medierna, vilket 
också syns i försäljningen. Visst har det alltid funnits debutanter som slagit igenom 
med dunder och brak som Selma Lagerlöf med Gösta Berlings saga, Stig Dagerman 
med Ormen eller Sara Lidman med Tjärdalen. Men i dag är debutromanerna fler 
och upplagorna mycket större. Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött, Susanna Ala-
koskis Svinalängorna, John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in, Åsa Linder-
borgs Mig äger ingen, Jonas Jonassons Hundraåringen som klev ut genom fönstret 
och försvann och Jens Lapidus Snabba cash är bara några exempel.

Det sägs att man antingen ska ha förlagskontakter eller vara en kändis för att ha 
en chans att bli utgiven. Så är det lyckligtvis inte. Men sant är att kändisböckerna 
har ökat i antal på senare år eftersom förlagen vet att en del av marknadsföringen 
redan är gjord om författaren är en offentlig person. Och kändisarna själva är gärna 
med på noterna eftersom de ser värdet i att bli betraktade som författare. 

Förläggarna kan inte bara sitta och vänta

Förläggarna kan dock inte bara sitta och vänta på att de stekta sparvarna ska kom-
ma flygande i form av färdigskrivna och utgivningsbara manus. De måste själva 
vara aktiva och skaffa sig en bild av vad som skrivs i tidningar, tidskrifter eller på 
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nätet, vilka nya akademiker som låter tala om sig eller vilka stjärnskott som har 
dykt upp bland skribenter och barnboksillustratörer. 

På den skönlitterära sidan har de många skrivarskolorna och författarutbild-
ningarna kommit att spela en allt större roll och förläggarna uppehåller kontak-
ter med de mest välrenommerade bland dessa. Också de digitala mötesplatser med 
litte rär inriktning som nu växer fram kommer man att behöva bevaka i framtiden. 
Att anordna tävlingar är ytterligare ett sätt att få kontakt med nya författare. På 
barnbokssidan har detta använts med framgång av till exempel Bokförlaget Opal 
som fick sin bästsäljande illustratör och författare Sven Nordqvist på det sättet. 
Pirat förlaget använder tävlingsgreppet på sin nätsajt Kapitel 1 och har också lyckats 
hitta ett par nya författare.

Förlagsbeställda böcker kan gälla populära ämnen och aktuella författare, men 
en större grupp är det man kan kalla förläggeriets produkter – böcker om mat, 
hälsa, skönhetsvård, heminredning, trädgårdsskötsel med mera. Det här är böcker 
som sällan syns till på kultursidorna men som spelar en inte obetydlig roll för större 
förlags ekonomi och som även dominerar en del förlags utgivning.   

Det är lockande att ta initiativ till och beställa böcker av skrivande personer men 
metoden har sina fallgropar. Kanske är den flyhänta skribenten inte någon förfat-
tare, kanske håller ämnet inte för en hel bok, kanske har publiken tappat intresset 
när boken väl kommer ut. Men ibland träffar en förlagsbeställd bok alldeles rätt 
som om det var just den boken som publiken väntat på just då.

Dorotea Bromberg berättar att hon för mer än tio år sedan lyssnade på en gam-
maldags ljudbok på kassett där Lundaprofessorn Bodil Jönsson diskuterade olika 
ämnen, bland annat hur vi uppfattar begreppet tid.

– Det var något där som omedelbart berörde mig och jag lyckades övertala en 
från början ganska motvillig Bodil Jönsson att göra en bok om ämnet. Vi hade ing-
en aning om hur det skulle slå ut, vi hade tryckt 5 000 exemplar och tyckte att det 
var i överkant. Innan boken var officiellt släppt och knappt någon kände till dess 
existens så hade vi en träff på Akademibokhandeln och när jag såg att det satt tjockt 
med folk framför scenen blev jag upprörd, för jag hade inte hört att de skulle ha en 
annan författare där samtidigt, men det hade de inte, visade det sig, utan alla hade 
kommit för att höra på Bodil Jönsson. Och sen rullade det på och boken Tio tankar 
om tid har i dag sålts i 600 000 exemplar. 

– Sen kan man ju fråga sig: har jag blivit klokare av detta? Kan jag göra om det? 
Nej, det kan jag inte. Men det är magiskt när det händer. 

how to publish?

De flesta nya manus får, som nämnts, ett nej tack, oftast i ett refuseringsbrev med 
standardformuleringar. Många blir besvikna över detta. Man vill gärna ha ett per-
sonligt omdöme om sin bok, men det klarar inte förlagen av att ge. Det kommer 
alldeles för många manus och tiden för knapp. 
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Ändå antar man nya böcker. På vilka grunder? Förmodligen för att en eller flera 
personer på förlaget tror på manuset och lyckas förklara för andra varför de gör det. 
Lysande skrivet, en stark röst, unik faktakunskap, mycket säljbart, en aha-upplevel-
se är kanske några argument för en utgivning.

Alla utgivningsbeslut måste fattas med största noggrannhet, framhåller Dorotea 
Bromberg:

– Det räcker inte att jag har hittat boken själv och att jag tycker om den och tror 
på den. För mig är det solklart att jag inte får skriva ett avtal eller lägga ett bud på 
den förrän jag vet svaret på frågan: how to publish? Hur ska boken ges ut? 
Och det är en fråga som kräver ett exakt svar och som har många stoppsta-
tioner. Det betyder att jag måste veta precis hur jag ska tala om den; internt 
på förlaget, med medierna och med bokhandlarna. Jag måste ha klart för 
mig hur den ska nå ut, genom vilka kanaler, vem som ska köpa. Jag måste 
vara säker på att det är just vi som kan göra något enastående för just den 
här boken.  

Men hur medvetet förlagen än agerar så görs det alltid misstag. Förlag antar 
böcker som floppar och tackar nej till sådana som med framgång ges ut av konkur-
renter. Medier och allmänhet är förtjusta i historier om förlagsmissar. Hur kunde 
man vara så dum att man tackade nej till Pippi Långstrump eller Harry Potter? Men 
allt blir lätt när man sitter med facit i hand och träffarna är trots allt långt fler än 
missarna.

En förläggare kan inte gå runt och vara ängslig över att refusera en blivande 
storsäljare.

– I så fall är det här jobbet kört från början. Alla gör missar, det hör till villko-
ren, säger Norstedtsförläggaren Håkan Bravinger (Svensk Bokhandel nr 6/2009). 

Frankfurt – den internationella bokbranschens hjärta

Så sent som på 1980-talet var de allra flesta bästsäljarna på svensk bokmark-
nad översättningar. Det kunde handla om underhållningsromaner från USA el-
ler  England skrivna av författare som Jackie Collins, Danielle Steele eller Sidney 
Sheldon. I tidningarna kunde man läsa om hur svenska förläggare jagade bestsel-
lers och gjorde upp affärer med väldiga förskott under kristallkronorna på Hotel 
Frankfurter Hof. I dag ser saken annorlunda ut. Nu är det svenska romaner som 
belägger de översta platserna på bästsäljarlistan allt medan förlagen skär ned på 
utgivningen av översättningar. Även på barnbokssidan visar statistiken att svenska 
titlar har ökat på översättningarnas bekostnad.

Men även denna trend kommer förmodligen att förändras. Och fortfarande 
åker förlagen till bokmässorna i Frankfurt och London och till barnboksmässan 
i Bologna, fast numera är det inte bara för att hitta nästa års internationella stor-
säljare utan också för att sälja rättigheter till de egna böckerna. Och man är långt 
försiktigare med förskotten än för tjugo år sedan.

”Förlagsverksamhet 
handlar i hög grad om 
att odla författarskap.”
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Frankfurtmässan håller dock sin position som bokbranschens centrala insti-
tution, hjärtat i den internationella rättighetshandeln. Som förläggare måste man 
vara där varje oktober, gå runt till förlagens montrar i de internationella hallarna, 
göra täta visiter hos agenterna som sitter hopträngda bord vid bord i det interna-
tionella rättighetscentret. För trots att merparten av kontakterna sköts löpande via 
nätet eller telefonen så är det ovärderligt att få träffa förläggarkolleger och agenter 
personligen, att tillsammans med dem gå igenom rättighetslistor och komma fram 
till vilka böcker man bör läsa och värdera för utgivning. 

Och vid varje ny Frankfurtmässa görs samma konstaterande. Böckerna är fler 
än nånsin, valmöjligheterna ökar och är i realiteten redan outtömliga.

De böcker som den tillfällige Frankfurtbesökaren ser uppställda i montrarna är 
sällan de som förläggarna är mest intresserade av. Den verkliga bokmässan är osyn-
lig för allmänheten. Den består av manus eller kanske bara synopsis på böcker som 
ännu inte kommit ut och som förläggaren kan ta del av genom att träffa agenter och 
förlagens rättighetssäljare. Många av dessa titlar känner förläggarna till sedan tidi-
gare genom det arbete som pågår året om, genom ständiga mejl- och telefonkon-
takter med agenter och utländska förläggare, genom resor och möten, genom att 
följa med på nätet och läsa kultur- och facktidskrifter. Myterna om förläggare som 
släpar hem manus från mässan, läser på natten och kastar in ett kraftigt bud dagen 
därpå har sällan sin motsvarighet i verkligheten. Men visst förekommer det varje år 
rykten om någon ny sensationell bok som ingen tidigare hört talas om, att snabba 
beslut fattas och budgivning sker under mässdagarna.

De litterära agenturerna spelar, som nämnts, en stor roll när förlag köper ut-
ländska rättigheter. När agenter är inblandade tänker man sig gärna att det handlar 

om tuffa förhandlingar och höga förskott och det gör det förvisso 
ibland men långt ifrån alltid. På grund av det väldiga utbudet av rät-
tigheter är detta till stor del köparnas marknad och många titlar kan 
förvärvas för en billig penning. 

När ett förlag bestämt sig för att man vill ge ut en viss titel lägger 
man ett bud som gäller de svenskspråkiga rättigheterna. Där föreslår 
man royaltysatser och ett förskott på royaltyn och om budet accep-
teras skrivs ett avtal och sedan kan förlaget sätta igång med översätt-
ningen.

De riktigt heta böckerna kan utlösa en hård kamp med flera förlag inblandade i 
en budgivning som trissar upp förskotten. Fast om ett förlag är tidigt ute och snabb 
i vändningarna har det kanske chans att förvärva en blivande bästsäljare innan kon-
kurrenterna ens känner till dess existens. Därför har de största förlagen så kallade 
scouter i städer som New York och London. Scouterna är ett slags välorienterade 
och belästa litteraturspioner som kontinuerligt fångar upp det nya i förlagsbran-
schen och författarkretsarna långt innan det blivit officiellt och som sedan skriver 
rapporter och rekommenderar titlar och författare till sina klientförlag i olika län-
der. 

”För mig är det solklart att 
jag inte får skriva ett avtal 
eller lägga ett bud på den 
förrän jag vet svaret på 
frågan: how to publish? 
hur ska boken ges ut?”
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Mindre förlag med en egen tydlig profil kanske inte alls bryr sig om att läsa hö-
gar av nya manus eller bjuda på heta titlar. De söker i stället på egen hand genom att 
läsa tidningar och tidskrifter och prata med likasinnade kollegor i andra länder. De 
fiskar med spinnspö där de stora förlagen går ut med trål.

Som redan nämnts var översättningslitteraturen en gång stark, inte minst eko-
nomiskt. Man räknade med att 60 procent av den skönlitterära försäljningen kom 
från översättningarna. I dag är motsvarande siffra under 40 procent. 

– Inget är så svårt i dag som att sälja kvalificerad översättningslitteratur. Det är 
verkligen dystert. Jag vet inte om det är en bestående trend eller ett tillfälligt våg-
svall, men det har i alla fall varit en tendens under ett antal år nu, säger Eva Bonnier, 
bokförläggare på Albert Bonniers Förlag.
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Blod, svett och tårar

Författaren är den ojämförligt viktigaste personen för ett bokförlag. Det är förfat-
tarens text som allt utgår ifrån. För förlaget innebär bra författarrelationer grunden 
för hela verksamheten, det som ger stabilitet och kontinuitet i utgivningen och 
ekonomin. 

– För mig är det självklart att kontakten och den personliga relationen med för-
fattarna är det viktigaste i mitt arbete. Utan författarna finns vi inte. Och förlaget 
måste alltid stå bakom sina författare, vara lojal mot dem och finnas till för dem 
också under de perioder då de inte har någon ny bok på gång, säger Eva Bonnier.

– Som förläggare måste man finnas där för författaren, eftersom den här pro-
dukten som vi arbetar med, till skillnad från nästan alla andra produkter, är skapad 
av blod, svett och tårar, säger Richard Herold.

Att en bok antagits för utgivning är inte slutet på manuskriptets väg till bok utan 
början på en ny fas. I denna handlar det om ett nära samarbete mellan författaren 
och förlaget som utspelar sig på flera olika plan och med olika förlagspersoner in-
blandade – förläggare, redaktör, marknadsförare, säljare. Syftet är att boken ska bli 

så bra som möjligt och nå största möjliga antal läsare.
Hur mycket går då förlaget in i författarens text? Hur mycket får 

förlaget bestämma?
Eva Bonnier svarar: 
– Jag minns så väl Åke Runnquists ord när jag började på förla-

get: det finns två skolor i förlagsvärlden, den anglosaxiska där redak-
tören praktiskt taget skriver om boken och den franska där redaktö-
ren inte gör någonting. Vi håller oss till den franska. 

Den franska skolan är inte längre idealet i svensk förlagsbransch. 
Att inte göra någonting alls med texten är knappast ett alternativ. Å 

andra sidan gäller inte heller den anglosaxiska skolan i dess mera extrema form. I 
stället handlar det om att skapa ett kreativt samarbete och förtroende mellan för-
fattare och förlag, där allt arbete och alla ändringar sker i en pågående dialog och i 
medvetande om att det är författarens bok och att författaren därför alltid har sista 
ordet. 

Att arbeta med texten

Varje bokprojekt är unikt och hur mycket arbete som läggs ner redaktionellt varie-
rar från fall till fall.  Förr i tiden var det säkert mycket vanligare att författaren ska-
pade sitt verk i ensamhet och utan att alls kommunicera med förlaget. Den brittiske 
förläggaren Fredric Warburg berättar att han en gång frågade George Orwell vad 
han höll på med och fick till svar: ”Boken handlar om djur och är mycket antirysk. 
Ni kommer att tycka illa om den.” (Det handlade givetvis om Djurfarmen.)

I dag är kommunikationen mellan förlaget och författaren definitivt både tätare 

5. Författaren och förlaget

”Samtidigt vet man att 
guldkornen finns där någon
stans. I dessa meterhöga 
staplar döljer sig skribenter 
som om tio eller femton år 
kommer att ha etablerats 
som stora författare.”
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och intensivare. Många författare vill ha löpande gensvar och visar gärna delar av 
texten för att få kommentarer och kritik. När manuset lämnats är det vanligtvis för-
läggaren som tar en första diskussion med författaren. Den kan handla om författa-
rens intentioner och hur väl de går fram, om berättelsens struktur, om personteck-
ning och val av stilmedel. Ibland kommer man fram till att författaren måste göra 
en omarbetning och man enas om hur lång tid denna bör ta. När författaren sedan 
lämnat sitt bearbetade slutmanus flyttas i regel ansvaret över till bokens redaktör 
som går igenom texten i detalj, sida för sida, rad för rad. Redaktörens genomgång 
handlar om allt från fakta till språk, stil, kommatering och inre konsekvens. Van-
ligtvis arbetar redaktören på papper och skriver in kommentarer och ändringsför-
slag för hand i manuset. Förlaget får aldrig ändra i en författares digitala manus. 
Allt som en redaktör gör måste vara synligt för författaren. 

 – Det är en väldigt speciell relation som uppstår mellan författare och redaktör, 
säger Peter Karlsson, förlagsredaktör på Norstedts Förlag. Som redaktör är man 
inne och petar i något som författaren kanske hållit på med i flera år och som är väl-
digt personligt. Det är förstås en grannlaga uppgift. Samtidigt får man inte dra sig 
för att föreslå ändringar om man är övertygad om att de kan göra texten bättre. Man 
måste vara hundraprocentigt lojal med verket men samtidigt känna en viss misstro 
mot det som står i texten. Det är en knepig balansgång. Till slut är det författaren 
som bestämmer. Jag kan argumentera för en viss sak men säger författaren nej, så 
blir det som författaren vill. 

Många nya författare blir förvånade över det stora arbete som läggs ned på ma-
nuskriptet.

– Jag minns att jag lämnade in manuset till min första bok i triumf, jag var över-
tygad om att det var helt briljant och sen, när jag fick tillbaka det från redaktören, 
var det anmärkningar på i stort sett varenda rad och det var ju sjukt kränkande. Jag 
tänkte att redaktören var en idiot och nu byter jag förlag. Men sen, när jag läste ige-
nom alltihop, så såg jag ju att han hade helt rätt, i stort sett allt han föreslog var be-
fogat, och det var en otrolig tankeställare. Även de som kan skriva bra har all hjälp 
i världen av att kunnigt folk läser och nagelfar deras manus, sade Alex  Schulman, 
journalist, programledare och författare, vid ett seminarium i  Almedalen 2011.

Agneta Pleijel inledde sin litterära bana på sjuttiotalet som journalist och dra-
matiker och blev därefter poet. Så fick hon en avgörande knuff som ändrade hennes 
litterära inriktning.

– Det var Lasse Bergström, Norstedts dåvarande förlagschef, som sa: Jag tror att 
du kan skriva prosa. Och då upptäckte jag ju att jag både ville och kunde det och det 
blev sedan det jag fortsatte med. 

– Den första kontakten med förläggaren efter manuslämningen är alltid lika 
spännande och ett väldigt viktigt moment i bokens tillblivelse. Förläggaren är ju 
ofta den första läsaren och hennes eller hans reaktioner ger en signal om hur verket 
kommer att tas emot i offentligheten. Textgenomgången tillsammans med redak-
tören hör också till de roliga och givande momenten i bokskapandet. Som förfat-
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tare är man mycket beroende av att ha ett förlag som förstår vad man vill med sina 
böcker, understryker Agneta Pleijel. 

Förlagets insats och betydelse för en boks tillblivelse kan inte beskrivas med en 
enkel formel. Det handlar om den samlade mängd av uppmärksamhet som riktas 
mot författarens verk, alla förslag och åtgärder som görs på olika områden; redak-
tionellt, när det gäller formgivningen av boken och marknads- och försäljnings-
mässigt. Bokförlaget ansvarar också för att allt som görs med boken – redigering, 
översättning, korrekturläsning, typografering, tryckning, distribution  – håller hög 
kvalité. 

Att få ett förlag innebär för en ny författare att hon eller han kommer in i ett 
sammanhang, inbjuds till olika bokevenemang och får kontakter med kollegor, kri-
tiker, bokhandlare med flera. 

När det gäller översättare arbetar förlag på ungefär samma sätt som med författare. 
Det är viktigt att komma ihåg att översättaren är också en upphovsman i sin egen 
rätt, i synnerhet som denne ofta hamnar i skuggan av författaren. Men översät-
tarens insats för att göra böcker på andra språk tillgängliga och vidga den litterära 
horisonten kan knappast överskattas. Somliga läsare påstår att de helst läser böcker 
på originalspråket eftersom de inte vill missa några nyanser. Men oftast är det nog 
just tack vare översättarens språkkunskaper och litterära känsla som nyanserna i 
ett verk går fram till läsaren. 

Förlagsavtal och upphovsrätt

Genom att teckna ett förlagsavtal upplåter författaren sitt verk till förlaget för 
kommersiellt nyttjande under en viss bestämd tid. Förlaget får därmed rätten att 
producera boken i den utgivningsform  – tryckt bok, ljudbok, e-bok – som man 
avtalat om och föra ut den på marknaden. Detta är grunden för den största delen 
av förlagsverksamheten. Författarens ersättning regleras genom avtalet och utgår 
i de flesta fall som royalty på förlagets försäljning. I royaltyavtal får författaren 
också ett så kallat garantihonorar som ett förskott i samband med att manuskrip-
tet antas för utgivning. 

Förlaget tar normalt den ekonomiska risken för utgivningsprojektet. En förfat-
tare som tecknar avtal med ett etablerat bokförlag vet att hon eller han inte blir skyl-
dig några pengar om boken skulle gå med förlust. Författaren behåller dessutom 
alltid upphovsrätten till sitt verk. Det betyder att författaren ensam bestämmer över 
dess innehåll och att ingen kan ändra i det utan författarens tillstånd, likaså att den 
kommersiella nyttjanderätten återgår till författaren när ett förlagsavtal upphört att 
gälla.

I Sverige går författarens upphovsrätt tillbaka ända till tryckfrihetsordningen 
1810. År 1841 fastställdes att den litterära äganderätten skulle gälla fram till 20 år 
efter författarens död. Denna gräns har efter hand höjts och är i dag 70 år. 
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Det upphovsrättsliga skyddet för fria konstnärers verk, både ideellt och kom-
mersiellt, är historiskt sett ett barn av franska revolutionen. Tanken att göra upp-
hovsrätten internationellt giltig uppstod också i Frankrike. Författaren Victor Hugo 
tog 1886 initiativet till ett internationellt fördrag, den så kallade Bernkonventionen, 
som innebar att de länder som anslöt sig lovade att skydda utländska författares 
verk i samma grad som det egna landets. Sverige gick med år 1904, vilket betydde 
att svenska förlag då började betala honorar till författarna av översatta verk sam-
tidigt som svenska författare fick ersättning när de översattes till andra språk. De 
regler kring upphovsrätt som gäller i Sverige i dag återfinns i lagen om upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk från 1960, med åtskilliga senare ändringar.

I och med senare års tekniska utveckling har upphovsrätten kommit att urhol-
kas av illegal fildelning. På det litterära området är det framför allt ljudböckerna 
som drabbats av piratkopiering. Men när e-boksutgivningen nu expanderar blir det 
uppenbart att även denna utgivningsform kommer att vara utsatt. Sam-
tidigt ifrågasätts upphovsrätten på ideologiska grunder. Upphovsrättens 
kritiker menar att tekniken numera bestämmer över informationsinne-
hållet, att all information ska vara fri och kommer att bli det oavsett vad 
olika aktörer i samhället säger och gör. De som producerar information 
och kultur får därför hitta sin försörjning på annat sätt än genom att sälja 
innehållet i sina verk. Klarar de inte det får de ägna sig åt något annat. 
Det finns också de som kritiserar den nuvarande upphovsrätten på mer 
kommersiella grunder. Stora företag inom it-sektorn vill komma åt bok-
utgivningens medieinnehåll på ett enklare och billigare sätt än de kan 
göra i dag och ser gärna en uppluckring av lagstiftningen. 

Att författare och förläggare slåss för upphovsrätten är självklart. Upphovsrätten 
är grunden för deras inbördes samarbete och för avtalen dem emellan. Utan över-
drift kan man säga att upphovsrätten är en grundbult i hela det litterära systemet 
och därmed också en förutsättning för den intellektuella debatten. Utan den skulle 
bokmarknaden knappast ens ha kunnat utvecklas. 

I bokbranschens barndom var ersättningsformerna till författarna och översät-
tarna inte alls reglerade och det fanns en uppsjö av olika sorters honorar – allt från 
ark ersättning till engångshonorar och vinstdelning. Men år 1947 enades förläggar-
na och författarna om ett normalkontrakt som slog fast de allmänna villkoren för 
upplåtelsen liksom en standardroyalty som sattes till 16 2/3 procent av bokhandels-
priset på en häftad bok. 

Eftersom böcker på den tiden oftast trycktes i både en häftad och en (något dy-
rare) inbunden upplaga infördes ett så kallat bandkostnadsavdrag på den inbundna 
boken för att ersättningsnivån skulle bli densamma. Efter införandet av fria bokpri-
ser 1970 omvandlades royaltysatsen till 27,5 procent på f-priset, alltså förlagets pris 
till återförsäljare (minus bandavdrag). 

1996 försvann det centralt framförhandlade ramavtalet och det blev i princip 

”... man kan säga att 
upphovsrätten är en 
grundbult i det litterära 
systemet ... utan den 
skulle bokmarknaden 
knappast ens ha kunnat 
utvecklas.”
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fritt fram för individuella förhandlingar mellan författare och förlag. Men de flesta 
förlag fortsatte att tillämpa avtal som liknade det gamla. En radikalt avvikande mo-
dell, som bygger på att författare och förlag delar på vinsten sedan kostnaderna 
dragits av, introducerades av Piratförlaget. 

Några nya centrala ramavtal har inte kunnat återupprättas utom på översättar-
sidan där ett ramavtal slöts 2004. Författarförbundet har velat ha ett sådant avtal 
medan förläggarna, framför allt de stora förlagen, har sagt nej. Men på senaste ti-
den tycks en omsvängning vara på väg. Ordfront, som haft ett separat avtal med 
Författarförbundet en längre tid, har slutit ett nytt sådant och i början av hösten 
2011 gjorde Norstedts Förlagsgrupp samma sak. 

Dagens förlagsavtal har ändrats på en del viktiga punkter jämfört med tidigare. 
Bandavdraget har försvunnit och allt fler förlag använder nu en så kallad nettopris-
royalty. Royaltyn baseras då inte på f-priset utan på det faktiska pris förlaget får för 
boken när alla rabatter till återförsäljare dragits av. För att kompensera författarna 
har förlagen då höjt royaltysatsen, i regel till 30 procent. Ett förlag som Bonniers 
tillämpar olika typer av royalty – f-prisbaserat, nettoprisbaserat eller vinstdelning. 

På tal om pengar

Det har naturligt nog alltid funnits en spänning mellan författare och förläg-
gare och den har ofta haft ekonomiska orsaker. Att prata om ekonomi upplevs 
nog av många förlag som den svåraste sidan av författarrelationen, men just där-
för är det viktigt att ta upp den så fort som möjligt och på ett öppet sätt, menar  
Dorotea Bromberg:

– Visst kan vi vara goda vänner, men författaren ska komma ihåg att det finns 
pengar oss emellan. Man ska alltid prata pengar först. Och vi som förlag ska sköta 
det här med pengar som en klocka. Vi ska visa att de redovisningar vi levererar är 
genomskinliga, att det går att förklara allting. Om man ska använda ett ord så är det 
förtroende. Vi sysslar med förtroende och ett sådant får man inte rubba.

Men även i det mest förtroendefulla samarbete kan författaren uppleva att hon 
eller han hamnar i ett underläge eftersom förlaget sitter på makten att anta eller re-
fusera verket. I förhandlingar och samtal om avtalsvillkor har förlaget, i synnerhet 
ett stort förlag, resurser i form av juridisk och marknadsmässig expertis medan för-
fattaren står ensam. Men författaren kan givetvis ta hjälp av sitt fackförbund också 
i individuella förhandlingar. Och ett antal av de mera kommersiellt framgångsrika 
författarna låter litterära agenter företräda deras intressen.

Agenterna intar scenen

Agenter har funnits i England och USA sedan slutet av 1800-talet och i Sverige sedan 
1930-talet. Länge fungerade de skandinaviska agenterna enbart som underagenter 
till främst anglosaxiska agenturer och förlag och förmedlade litteratur från utlan-
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det till Sverige. Men vid mitten av 1990-talet började agentrollen förändras genom 
att agenter som Bengt Nordin och Niclas Salomonsson knöt svenska författare till 
sig och började bearbeta den internationella marknaden hårdare än de svenska för-
lagen tidigare gjort. Nordin anammade dessutom den anglosaxiska agentmodellen 
fullt ut genom att representera sina klienter också gentemot de inhemska förlagen, 
vilket gjorde honom kontroversiell i förlagssammanhang. Nu finns flera agenturer 
som arbetar på detta sätt, som Grand Agency och Stilton Agency. 

– Jag har varit väldigt skeptisk till agenter som arbetar på den svenska mark-
naden, jag har tyckt att vi är ett för litet land, en för liten marknad för det, men nu 
är agenternas närvaro ett faktum och som förläggare får man acceptera det, säger  
Eva Bonnier.

Fredspipa har alltså rökts mellan förlag och agenter. Men fortfarande finns en 
latent spänning som gäller det viktiga och känsliga förhållandet till författaren. Hos 
vem har författaren sin största lojalitet – hos förlaget eller agenten? Agenternas in-
träde på marknaden signalerar också ett skifte i maktbalansen mellan författare och 
förlag. En stor del av ett förlags intäkter vilar, som nämnts, på ett ganska litet antal 
storsäljande författares verk och därför får dessa en stor makt på marknaden. Bäst-
säljarförfattarna vet att om de inte är nöjda med sitt nuvarande förlag så står många 
andra i kö för att få ge ut dem. Och här kommer agenten in i bilden. Agenten kan 
hävda att det finns mer pengar att hämta genom förhandlingar. Ofta vill agenten 
splittra upp de olika rättigheterna till ett verk och avyttra dem var för sig, så att 
man kanske säljer pocketrättigheter till en utgivare och ljudboksrättigheter eller 
 e-boksrättigheter till en annan. Detta är förlaget oftast emot. Man vill så långt det 
går behålla alla rättigheter inom det egna huset. 

– Jag tycker absolut inte att man bara ska kunna sälja iväg rättigheter till något 
som vi har gett ut från början. Det handlar om olika format av samma bok och det 
är vi som tagit det första utgivningsbeslutet och investerat i redigering, korrläsning, 
formgivning, produktion och marknadsföring. Jag tycker att det är genuint fel att 
splittra rättigheterna. Är författaren inte nöjd med villkoren får vi diskutera dem. 
Jag är beredd att slåss för detta och bevisa att vi duger som utgivare i alla led, säger 
Dorotea Bromberg.

Agenterna har på senare år varit motorn i många författares förlagsbyten, vilket 
har komplicerat relationen till förlagen. Förlagen anser att man har svårt att satsa 
långsiktigt om man vet att en viss författare står beredd att gå till någon konkurrent 
som betalar bättre.

Utlandsförsäljningen är utan tvekan den viktigaste biten i agenternas verksam-
het och det är också här som de har gjort sin största insats. Fler författare når ut och 
tjänar mer än de tidigare gjort på utlandsroyalties. Och för att möta de fristående 
agenternas offensiv har de båda stora förlagen Bonniers och Norstedts startat egna 
agenturer. Utlandsförsäljningen, som förr mest sågs som en service från förlagen 
till författarna, har utvecklats till en storaffär med ökad betydelse för förlagens eko-
nomi. Men när Bonniers och Norstedts satsar på mer kommersiellt inriktad agen-
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turverksamhet så betyder det också man inte längre kan lova alla sina författare att 
sälja deras verk på utlandsmarknaden.

En viktig framtidsfråga är om agenturerna kommer att utvecklas 
fullt ut i anglosaxisk riktning, så att de börjar ta emot manus och odla 
egna författarskap, alltså ta över en del av den roll som nu är förla-
gens. 

– Amerikanska förlag befattar sig inte med manus medan svenska 
förlag lägger oerhörda resurser på att läsa nya manuskript och frågan 
är om vi kommer att fortsätta med det. Det skulle förstås vara skönt 

att slippa det, att bara kontakta agenterna i stället. Men då hamnar vi lätt i en situa-
tion där vi inte till en rimlig kostnad kan försäkra oss om de rättigheter vi måste 
ha för att det ska bära sig, säger Richard Herold. Och det är ju ändå detta som är 
livsnerven för oss; att hitta författarna och att utveckla dem. Att arbeta hundra tim-
mar eller mer också med ett manus som inte är självklart säljbart. Det är där vårt 
existensberättigande ligger.

”Utlandsförsäljningen har 
utvecklats till en storaffär 
med ökad betydelse för 
förlagens ekonomi.”
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Ett trollspö med begränsad verkan

När boken kommer från tryckeriet sätts slutpunkten i den långa tillverkningspro-
cess som började med författarens första ord på manuspapperet. Samtidigt är det 
början till ett nytt liv för boken och dess upphovsman, en tillvaro som av många 
författare upplevs som osäker. Och det med rätta – för i detta tidiga skede vet man 
oftast inte så mycket den nya bokens öden. Kommer medierna att vara intresse-
rade? Blir det några recensioner? Köper bokhandeln in den? Vill de ha författaren 
på signering? Och hur går det sen med försäljningen?

Men författaren tror sig ändå kunna förlita sig på att det finns ett trollspö. Det 
heter marknadsföring och hanteras av förlagen och med dess hjälp kan i princip vil-
ken bok som helst förvandlas till en bästsäljare. Fast förlagen är nyckfulla. De öser 
marknadsföring över somliga titlar och struntar i andra och därmed blir just dessa 
böcker chanslösa.

Den här synen på förlagens marknadsföring är vanlig men knappast sann, även 
om den rymmer en del korn av sanning. Att marknadsföringen ökat i betydelse 
är ovedersägligt. Det har aldrig arbetat så mycket folk på förlagens 
marknadsavdelningar som det gör i dag. Och deras inflytande över 
förlagens arbete är större än någonsin tidigare. Att ge ut en bok utan 
att först höra vad marknadsfolket tror om dess försäljningspotential 
är numera närmast otänkbart. 

Samtidigt kan man från förlagshåll få höra hur svårt det är i 
dag att nå fram med marknadsföringsbudskapet, hur maktlös man 
är inför marknaden. Kanske har man för första gången satsat på 
 tv-reklam för en storsäljande författare – det har kostat en miljon – och så märker 
man att försäljningen är lägre än för den bok av författaren som kom året innan. 

Fast det här är egentligen inte så konstigt. Trängseln på marknadstorget har ökat 
dramatiskt. Traditionell marknadsföring är en megafon och ju fler som ropar, och 
ju högre de ropar, desto svårare blir det att höra något alls. Då gäller det att hitta på 
något annat, gå i en annan riktning. Och även det är fullt möjligt, för marknadsfö-
ringen av böcker har med tiden blivit allt mer differentierad. 

Förr handlade marknadsföring mest om reklam, om förlagets annonsering i 
tidningar och tidskrifter, om kataloger med säsongens titlar och om affischer och 
skyltmaterial som tillverkades för bokhandelns behov. I stort sett alla böcker blev 
recenserade på tidningarnas kultursidor och därmed spreds automatiskt en infor-
mation om nya böcker. 

Boken var ju också en vara som förtjänade respekt och som man helst inte bor-
de sälja med allt för braskande budskap. Den uppfattningen delade dock inte den 
danskfödde förläggaren Adam Helms som på 1940-talet grundade  Bokförlaget 
Forum. När Forum förvärvade världsrättigheterna till Thor Heyerdahls bok om 
sin berömda flottfärd över Stilla havet, så insåg Helms att här fanns extraordinära 
säljmöjligheter. Den reklamdrive som han 1949 skapade kring boken Expedition 
Kon-Tiki var förmodligen den svenska bokbranschens första moderna marknads-

6. Den allsmäktiga marknadsföringen

”Att ge ut en bok utan att 
först höra vad marknads
folket tror om dess försälj
ningspotential är numera 
närmast otänkbart.”
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kampanj, både i sin medvetna strävan att göra bokens titel till ett varumärke och i 
sitt sätt att kombinera traditionella åtgärder med nya och mer spektakulära grepp. 
Det handlade om allt från författarturnéer och föreläsningar, som satte författarens 
personliga berättelse i centrum, till jättestora bokhandelsskyltar och en skalenlig 
modell av själva flotten som sjösattes i Brunnsviken. Kampanjen lyckades över 
förväntan och boken såldes redan under det första året i på den tiden storslagna  
100 000 exemplar. 

När bokklubbarna slog igenom på sjuttiotalet kom de inte bara med ett nytt sätt 
att distribuera böcker, de introducerade också ett nytt slags marknadsföring ge-
nom sina säljtidningar med lockande presentationer av de nya böckerna. När sedan 
bokhandeln formerade sig i kedjor förändrades branschens marknadsföring än en 
gång. Kedjorna bestämde själva vilka böcker som skulle lanseras i butikerna, hur de 
skulle presenteras och inte minst vilket pris de skulle ha. Därmed försvann mycket 
av förlagens traditionella annonsering i tidningar, tidskrifter och centrala kataloger 
och pengarna kanaliserades i stället via bokhandlarna. 

Att sälja mer av det som säljer mycket

Med prisinstrumentet som medel har förväntade bästsäljare lanserats hårdare i alla 
kanaler under de senaste decennierna. Förlagen har lärt sig att tidigt prioritera 
vilka böcker de ska satsa på och blivit mer selektiva i valet av åtgärder. 

Böcker som skrivs i långa serier – deckare, historiska romaner och liknande – är 
favoriter hos marknadsförarna eftersom de inbjuder till långsiktiga lanseringspla-
ner. Böckerna kan från början ges en tydlig serieformgivning med olika grafiska 
kännemärken eller bildelement som går igen i allt material. Den höga produktions-
takten etablerar författarnamnet och serien i det allmänna medvetandet. Och när 
författaren väl slagit igenom och nått en hög upplagenivå så ligger upplagan oftast 
kvar, vilket har gjort det möjligt att satsa på en typ av marknadsföring som annars 
knappast förekommit i boksammanhang, som till exempel tv-reklam. Av de kända 
serierna har det gjorts långfilmer och tv-serier och författarna har fått stjärnstatus 
och deras namn kan marknadsföras i lika hög grad som den aktuella boken. Förfat-
tarna har blivit sina egna varumärken.

Allt det här säger en del om hur marknadsföring av böcker fungerar. Den svens-
ka kriminalromanen skapades inte av förlagens marknadsavdelningar och hade 
heller aldrig kunnat göra det. Marknadsföring är nästan aldrig kreativ på det sättet. 
Den har i stället mest av allt en pådrivande funktion. Den ökar takten i processer 
som redan är igång. Och ju större det kommersiella suget blir, desto starkare effekt 
får marknadsföringen. 

Inte minst Piratförlaget har gjort sig känt för sina stora marknadssatsningar. 
– Vi fick ganska snabbt ordentliga ekonomiska muskler och då bestämde vi oss 

för att lägga lite mer pengar än som tidigare var brukligt på marknadsföringen för 
att knuffa upp försäljningen ytterligare på några titlar. Man säljer mer av det som 
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redan säljer, det är ju ett känt faktum. Men vi lägger aldrig rutinmässigt hundra-
tusentals kronor på en viss marknadsåtgärd. Det måste alltid finnas speciella skäl, 
säger Ann-Marie Skarp.

Kring de kommersiellt tyngsta titlarna lägger förlagen i dag upp ett helt batteri 
av åtgärder. Det kan röra sig om allt från reklam i radio och tv, i tunnelbanan och 
på bussarna till att hyra in pr-byråer för att bygga upp intresset, sprida förhands-
exemplar till olika nyckelpersoner, bjuda in till lanseringspartyn, anordna tävlingar, 
göra författarvideor, med mera, allt för att skapa uppmärksamhet och i bästa fall en 
mediahausse omkring den aktuella titeln. Det brukar påpekas att marknadsföring 
av böcker inte hänger på enstaka insatser. Det är de samlade åtgärderna, att boken 
syns och nämns på så många ställen som möjligt, som ger effekt. 

Viss marknadsföring kostar mycket pengar, annat kostar väldigt lite, förutom det 
arbete som förlaget lägger ned. En annons i en stor tidning är dyr men en stor inter-
vju är gratis och är dessutom ofta effektivare som reklam för boken. Även små förlag 
kan därför bedriva ett framgångsrikt pr-arbete gentemot medierna och även nå ut 
till allmänheten via nätet med hjälp av hemsidor, bokbloggar och sociala medier.

Före 1980-talet förekom det knappast att ett bokförlag hade någon anställd per-
son som enbart sysslade med pressinformation. Böcker hörde hemma på kultur-
sidorna eftersom de ingick i det kulturella kretsloppet, medan till exempel skiv-
utgivningen tillhörde det populära kretsloppet. Men någon gång på 
sjuttiotalet började de båda kretsloppen gå i varandra. Författare kunde 
intervjuas på tidningarnas nyhets- och nöjessidor på samma sätt som 
rockartister. Ibland, som med Ulf Lundell, kunde rockartisten och för-
fattaren vara en och samma person. Medierna upptäckte att författare 
kunde ge upphov till nyheter och uppslag till personintervjuer. Och för-
lagen insåg att en författarintervju sålde fler böcker än en recension. Därför satsar 
förlagen i dag stora resurser på mediearbetet och det handlar inte bara om att infor-
mera om utgivningen och skicka ut böcker och manus utan också om att bygga upp 
och använda sig av en kunskap om hela medielandskapet, att känna till enskilda 
journalisters och programledares intressen och inriktning och utifrån det ta kon-
takter och föreslå artiklar och intervjuer.

Priser och topplistor säljer

I dag existerar inte längre den stora litterära smakdomaren, den recensent vars 
anmälan kunde avgöra en boks öde. Samtidigt är utgivningen större, valmöjlighe-
terna har ökat och därmed bokläsarens osäkerhet kring vad som är värt att ägna 
tid åt. Den enklaste lösningen är att följa med strömmen och läsa det som andra 
läser. Inte oväntat spelar bestsellerlistor en allt större roll för böckers marknadsfö-
ring och försäljning. I smakdomarnas frånvaro har också de litterära priserna fått 
allt större betydelse. Fast egentligen är det få sådana priser som har någon direkt 
påverkan på säljsiffrorna. 

”Förlagen insåg att en 
författarintervju sålde fler 
böcker än en recension.”
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Nobelpriset har funnits sedan 1901 och lyckats bevara sin ställning som världens 
främsta litterära utmärkelse. Här har kommersiella överväganden ingen betydelse 
vid valet av pristagare, men ändå eller kanske på grund av detta har priset under 
senare decennier kommit att fungera som ett pålitligt draglok åt bokförsäljningen. 
I dag är det närmast en ritual att tv visar bilder från champagnefirandet hos det 
förlag som utger pristagaren, förläggare får berätta om vilka nya upplagor som pla-
neras med kort varsel och bokhandlare får uttala sig om huruvida den aktuella för-
fattaren är tillräckligt känd och lättillgänglig för att vara en säljare i årets julhandel.

Augustpriset instiftades av Svenska Förläggareföreningen efter förslag av  
Per I Gedin och delades ut första gången 1989. Från början fanns det bara ett pris, 
men sedan 1992 delas priset ut i tre kategorier: skönlitteratur, facklitteratur och 
barn- och ungdomsböcker. Prisets syfte är att belöna årets bästa bok inom de olika 
kategorierna. Att priset ska öka bokförsäljningen har också varit ett uttalat syfte 
redan från början. Efter en något trög start har Augustpriset successivt fått allt mer 
uppmärksamhet i medierna och en starkare ställning på det litterära fältet. 

Bland priser med hög litterär prestige men som ännu inte fått riktigt stort ge-
nomslag i det allmänna medvetandet kan nämnas Nordiska Rådets litteraturpris 
och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, det senare belönar barn- och ung-
domslitteratur i vid mening och har kallats för barnbokens Nobelpris. Svenska 
deckarakademins priser räknas knappast till de stora litteraturpriserna, men fram-
för allt priset till Årets bästa svenska deckare har en direkt avläsbar effekt på den 
vinnande bokens försäljning.

När bokmässan Bok & Bibliotek i Göteborg startade 1986 var det främst en 
 mässa för biblioteksfolk. Men redan de första åren satsade mässledningen på att 
locka kända författare, både svenska och internationella. Författarframträdandena 
blev snart bokmässans signum och författarnas lyskraft drar stora skaror av besöka-
re till mässhallarna varje år. Och när författarna är där vill alla vara där – politiker, 
skådespelare, artister och inte minst journalister från landets alla medier. Bok & 
Bibliotek har visat att boken har en karisma som nästan ingen annan medieprodukt 
kan mäta sig med.

Förlagens inställning till mässan har varierat genom åren. Men i dag är Bok & 
Bibliotek en etablerad institution i branschen. Förlagen satsar kraftfullt på evene-
manget, givetvis av marknadsföringsskäl, men kanske ännu mer för att den är årets 
största manifestation för boken. Det är en scen där det helt enkelt är nödvändigt att 
synas om man är ett bokförlag. 

Den effektivaste marknadsföringen – när någon älskar en bok  

Trots marknadsföringens omtalade allmakt blir varje förlag gång efter annan varse 
hur svårt det kan vara att skapa bästsäljare med hjälp av marknadsföring. Ofta får 
man uppleva att dyra och ambitiösa satsningar slår fel. Andra gånger tycks det som 
om en bok näst intill marknadsför sig själv. Läsarna tycks ha stått beredda att ta 
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emot just den bokens budskap. Och den i särklass starkaste faktorn i marknadsfö-
ringen av böcker är trots allt personer som läser en bok och älskar den och sedan 
rekommenderar den till sina vänner och bekanta.

När Bokförlaget Atlas gav ut Åsa Linderborgs Mig äger ingen 
fanns inga som helst bästsäljarförväntningar och inga stora mark-
nadsplaner.

– Nej, vi var väl snarast oroliga för att vi inte skulle lyckas sälja de  
3 000 exemplar vi bestämt oss för att trycka, säger Richard Herold 
som var chef för Atlas när boken kom ut.

– Åsa Linderborg var mest känd som en kontroversiell skribent 
och ingen som man väntade sig skulle skriva en personlig bok med 
skönlitterär prägel. Så det vi hade att utgå ifrån var att författaren 
hade kommit med ett fantastiskt manus och att vi måste sätta till alla 
klutar för att göra en bra bok av det. Sen såg vi till att boken hela tiden fanns i tryck 
och svarade i telefon när det ringde folk som ville göra aktiviteter kring den. Jag tror 
det fanns 250 böcker ute i handeln på första recensionsdagen och sen sålde vi i olika 
upplagor ungefär 350 000 exemplar.

”Den i särklass starkaste 
faktorn i marknadsföringen 
av böcker är personer som 
läser en bok och älskar den 
och sedan rekommenderar 
den till sina vänner och 
bekanta.”
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Guldgruvan en myt

Medierna rapporterar om rekordupplagor för Camilla Läckberg, om 60 miljoner 
Stieg Larsson-böcker sålda över hela världen, om framgångar för Liza Marklund i 
USA och för Henning Mankell i Tyskland, om ett brittiskt deckarpris till Roslund 
och Hellström, om sensationella förskott för nya svenska spänningsförfattare på 
bokmässorna i Frankfurt och London. Bokbranschen kan se ut som en guldgruva. 
Och visst har den svenska bokmarknaden förändrats på ett dramatiskt sätt på ett 
par decennier. 1987 såldes en ny svensk roman i genomsnitt i 4 300 ex. År 2006 
hade den siffran ökat till 9 400 ex. Och det är storsäljarna som drar upp snittet. 

Men den verklighet de flesta förlag lever med ser annorlunda ut. Om man 
bläddrar igenom Svensk Bokhandels sexhundrasidiga höstkatalog år 2011, där i stort 
sett all ny utgivning annonseras, så inser man snart att det inte är storsäljarna som 
dominerar svensk bokutgivning. En gissning är att de flesta av de annonserade tit-
larna knappast kommer upp i en försäljning på ett par tusen exemplar.

Klyftan mellan bästsäljande och lågsäljande titlar har dessutom vidgats. Vanligt-
vis brukar man säga att 20 procent av titlarna svarar för 80 procent av försäljningen. 
Kanske har den balansen förskjutits ytterligare under de senaste åren och snarare 
närmat sig 10/90.

Många titlar, små upplagor. Och ett starkt hopp om att trots allt nå ut. Så ser 
svensk förlagsvardag ut 2011.

Den oförutsägbara branschen

Det säljs uppskattningsvis omkring 80 miljoner böcker till ett värde av cirka 7 mil-
jarder kronor i Sverige under ett år. Bokbranschen är totalt sett en liten bransch. 
Men uppenbarligen är den viktig, i alla fall om man ser till den uppmärksamhet 
den får i offentligheten. Till och med på den internationella scenen har litteraturen 
bidragit till att göra Sverige känt och dra turister till landet. Det värde som förfat-
tare och förlag och andra aktörer i bokbranschen skapar sträcker sig således över 
många områden och kan knappast reduceras till omsättningssiffror i kronor och 
ören.

Ibland sägs det att bokförlagen är fega och bara vill satsa på säkra kort. Det är 
knappast sant. Däremot söker förlag efter förutsägbarhet och trygghet eftersom 
bokutgivning är en så i grunden svårförutsägbar och otrygg verksamhet. 

Ett företag som tillverkar bilar eller träleksaker eller hudvårdsprodukter har ett 
begränsat antal produkter eller märken som man etablerar på marknaden och i det 
ideala fallet kan fortsätta att tillverka och sälja under flera års tid. Men för bokförla-
gets del är varje ny bok i princip också en ny produkt. 

Industriella tillverkare bygger ofta sin verksamhet på någon form av patent. Så-
dana finns inte i förlagsvärlden. Det förlaget har att stödja sig på för att trygga den 
framtida verksamheten är förlagsavtalet, som dock i normalfallet bara gäller för 

7. Förlagen och marknaden
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en bok i taget, samt de relationer som man har byggt har upp med sina författare. 
Författare som dock är – och måste vara – fria att när som helst lämna förlaget och 
teckna avtal på nästa bok med en konkurrerande utgivare. 

Ansamlingen av förlagsavtal och de böcker som finns i lagret representerar för-
stås ett stort värde. I den nyhetsorienterade bokbranschen glömmer man lätt bort 
att många böcker säljs under en följd av år och på det sättet kan bli mer lönsamma 
än de titlar som har hög försäljning under en kort period. Det kan vara grundläg-
gade böcker i olika fackämnen, de som brukar kallas standardverk, det kan också 
vara handböcker, uppslagsböcker och lexika eller litterära klassiker. Man kan till 
och med säga att det moderna kvalitetsförlaget föddes när man upptäckte backlis-
tens betydelse. 

Att ha en stor aktiv backlist är en viktig och stabiliserande ekonomisk faktor 
för ett förlag. Här handlar det ju dessutom om en försäljning som inte alls kräver 
samma arbetsinsatser som nyutgivningen. Traditionellt har nyhetsförsäljningen 
och backlistförsäljningen brukat ligga på ungefär samma nivå, ofta med en viss 
övervikt för backlisten. Men omkring 2005 inträffade, i bästsäljarvågens kölvatten, 
en förändring till nyhetsutgivningens fördel, även om backlisten de senaste åren 
tagit tillbaka något av den förlorade terrängen. Men generellt sett kan man säga att 
en mer nyhetsorienterad utgivning också är en osäkrare utgivning.

Förlagsbranschen är full av osäkerheter och fällor men här finns också möjlig-
het till positiva överraskningar som i få andra näringar. En debutant kan bli årets 
mest sålda bok. En oförutsedd storsäljare kan lyfta ett helt förlags resultat. Förläg-
geriet är lite som sillfisket. När stimmen går till kan fångsterna bli väldiga. Andra år 
är det glesare med fisk i näten.

Ändå kan tillfälliga jackpots aldrig vara bokförlagets överlevnadsstrategi. För-
lagsbranschen bygger på långsiktighet, odling av författarskap, projekt som kanske 
tar flera år att genomföra. För att kunna fylla sin uppgift behöver förlagen framför 
allt en långsiktigt stabil lönsamhet. 

För många förlag visar det sig vara svårt att uppnå. Förlagsbranschen är, med 
vissa undantag, bräcklig. De flesta av de små förlagen får kämpa för att få ekonomin 
att gå runt – och de lyckas förvånansvärt ofta med det, tack vare kreativitet och 
ihärdighet. 

Friprislandet och konkurrensen

Den svenska bokmarknaden kännetecknas av hård konkurrens. Medan många 
länder i Europa tillämpar fasta bokpriser av kulturpolitiska skäl så är bokpriserna, 
som nämnts, fria i Sverige. Den svenska bokmarknaden är en av de mest liberala 
i världen. 

Innan de fria priserna infördes den 1 januari 1970 hade en intensiv debatt pågått 
i branschen. Trots detta ansåg många att förändringarna ändå inte skulle bli så sto-
ra och framför allt inte skulle komma särskilt snabbt. Men inom Bonnierförlagen 
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tänkte man annorlunda. Bonniers hade drabbats hårt av förlagskrisen i slutet på 
1960-talet och var därför extremt motiverat att utnyttja den nya situationen. Un-
der några år på sjuttiotalet startade Bonniers en hel rad bokklubbar som sålde nya 
böcker till priser som låg cirka 25 procent under bokhandelspriset. Bokklubbarna 
tog marknadsandelar från detaljhandeln som svarade med att sluta sig samman i 
grupperingar och kedjor som gjorde centrala inköp av de mest säljbara titlarna, 
krävde högre rabatter från förlagen och satsade på egna massdistribuerade säljka-
taloger. 

1970-talet var en brytningstid för bokmarknaden och ett expe-
rimentfält för olika kommersiella tekniker. Det var då man lärde 
sig att sälja på postorder, sälja i varuhus, göra urval, skapa listor, 
störtexponera böcker, öka antalet försäljningskanaler. En annan 
effekt var att förlagen nu kunde höja priserna på backlisten, vilket 
förbättrade lönsamheten inte minst för förlag med en stor fack-
boksutgivning.

Samtidigt fördes en intensiv debatt om marknadens effekter på 
bokvärlden. Litteraturstödet skapades för att säkra bredden på utgivningen. Den 
form stödet fick – ett titelbaserat kvalitetsstöd till både skönlitteratur, facklitteratur, 
barn- och ungdomsböcker och serier – blev trots en del kritik starkt etablerat och 
är fortfarande i full funktion. Utan tvekan har stödet haft stor betydelse, inte minst 
för de små och kvalitetsinriktade förlagen. Bokutgivningen skulle ha sett annor-
lunda ut i dag utan det stödet.

Statsmakterna var djupt involverade i branschproblematiken under 1970- och 
1980-talen och flera utredningar tillsattes kring bokfrågorna och en del nya stöd 
infördes, bland annat sortimentsstöd och investeringsstöd till bokhandeln, vilka 
dock numera är borttagna. Däremot finns i dag stöd för bland annat bibliotekens 
inköp av barn- och ungdomslitteratur, till läsfrämjande insatser och en klassiker-
serie för skolorna. 

En annan politisk fråga med vidare betydelse handlar om tillgången till böcker 
i skolan. Medan sjuttiotalet innebar ett överflöd av skolböcker och att eleverna fick 
de viktigaste läromedlen gratis, skedde en dramatisk omsvängning i och med att 
skolan kommunaliserades i början av nittiotalet. Läromedelsanslagen minskade 
kraftigt med påföljd att böckerna i skolan blev färre, allt mer slitna och omoderna 
och att nästan inga böcker delades ut gratis. Problemen med minskat läsintresse 
bland de unga och försämrad läsförmåga kan säkert kopplas till läroboksbristen 
och den nedvärdering av boken som medium i skolans värld som följde i spåren på 
de stora nedskärningarna.

Piratförlagsmodell och pocketböcker

De centrifugala krafterna i branschen har varit starka under senare decennier. 
Både det centrala ramavtalet mellan författare och förläggare och fackbokhan-

”Bokklubbarna tog marknads
andelar från detaljhandeln 
som svarade med att sluta sig 
samman i grupperingar och 
kedjor ...”



46

7 .  FÖRLAGEN OCh MARKNADEN

delsavtalet mellan förläggare och bokhandlare avskaffades. De starka aktörerna på 
både förlags- och bokhandelssidan ansåg att marknaden borde sköta sig själv och 
satsade på att skapa villkor som var konkurrenskraftiga utifrån de egna företagens 
strategier.

Men när författaravtalet försvann blev plötsligt nya, oväntade affärsmöjligheter 
synliga. Aftonbladsjournalisten Sigge Sigfridsson började på sitt förlag  Ordupplaget 
tillämpa en modell där författare och förlag delade på vinsten och när detta sedan 
omvandlades till Piratförlaget fick modellen en märkbar påverkan på hela bran-
schen. 

– Vi ville uttalat göra ett förlag som gav mer till författarna och särskilt på 
pocket utgåvorna där vi tyckte att de fått för dålig utdelning genom åren. Och det är 
nog ingen tvekan om att också författare som kommer ut på andra förlag har kun-
nat förbättra sina villkor på grund av oss, säger Ann-Marie Skarp. 

Bokklubbarna hade cementerat den inbundna boken som det mest populära 
bokformatet. Men med deckarna och annan ny underhållningslitteratur kom 
pocket boken mer och mer att inta den positionen. 

Den moderna pocketboken slog igenom redan för femtio år se-
dan som ett format för originalböcker, men i dag är pocketboken 
nästan uteslutande en reprint, det vill säga ett omtryck av en redan 
utgiven bok. Dess framgångsfaktorer är lågt pris, standardiserat 
utförande och lättillgänglighet. I dag säljer Förläggareföreningens 
medlemsförlag ungefär fyra gånger så många pocketböcker som för 
tjugo år sedan. Månpocket, som ägs av Månadens Bok, etablerades 
tidigt som ett ledande pocketmärke, men de större förlagen startade 
efter hand egna pocketserier och på senare tid har nya förlag som Pocketförlaget 
och Anderson Pocket utmanat de etablerade utgivarna. 

Pocketbokens explosionsartade framgång är ett av tecknen på att en delvis ny 
bokmarknad har tagit form, en marknad där de kända och storsäljande författarna 
är kungar och drottningar och där den svenska litteraturen dominerar över över-
sättningslitteraturen. Där agenter i anglosaxisk stil träder in på marknaden för att 
sköta de mest framgångsrika författarnas allt mer omfattande avtalsuppgörelser 
internationellt och på hemmaplan. Där böckerna lever i symbios med medierna, 
inte bara tidningar och tv utan också nättidningar, bloggar och Facebook. Där den 
traditionella bokhandeln är hårt pressad men där också bokklubbarna, 1970-talets 
oöverträffade framgångsrecept, är på tillbakagång till förmån för nätbokhandeln, 
de senaste årens mest expansiva försäljningskanal, som redan tagit runt 20 procent 
av marknaden. 

Förlagskoncentration

Hela den internationella förlagsbranschen har under de senaste decennierna ska-
kats om av snabba förändringar och en tilltagande ägarkoncentration. Till och med 

”Idag säljer Förläggare
föreningens medlems
förlag ungefär fyra 
gånger så många pocket
böcker som för tjugo år 
sedan.”
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folk som arbetar i branschen har svårt att hänga med och riktigt veta vem som 
äger vad, särskilt som ägandet numera går tvärs över nationsgränser och världs-
delar. Den tyska mediekoncernen Bertelsmann (ursprungligen ett religiöst bok-
förlag) äger inte bara flera av Tysklands största förlag utan också den jättelika Ran-
dom House-gruppen under vars ägarhatt flera av de mest kända förlagen både i 
USA och England återfinns. Rupert Murdochs koncern News Corporation har sin 
tyngdpunkt inom tidningar och tv men äger också det stora engelska bokförlaget 
Harper Collins. 

Även om de svenska förlagen är små internationellt sett så är tendensen den-
samma här. På den allmänlitterära sidan dominerar fyra förlagsgrupper – Bonnier-
förlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Forma Books och Natur & Kultur. 

I Bonnierförlagen ingår dotterförlag som Albert Bonniers Förlag, Wahlström 
& Widstrand, Forum, Bonnier Fakta, Max Ström, Semic, Bonnier Carlsen,  Rebus.  
Själva förlagsverksamheten – inklusive bokklubbarna – omsätter cirka 1,3 mil-
jarder kronor. Bonniers äger dessutom sex bokklubbar, däribland Bonniers Bok-
klubb och Månadens Bok (till 70 procent), distributörerna Samdistribution och 
Pocketgrossisten samt den ledande nätbokhandeln Adlibris. Bonniers är den 
enda svenska förlagskoncern som i större skala har gått utanför landets gränser. 
Den internationella grenen – Bonnier Books – innefattar förlag i bland annat 
Tyskland (Piper, Ullstein med flera) och Storbritannien, men framför allt i Nor-
den, där Bonniers har ägarintressen i stora förlag i Finland (WSOY) och Norge 
 (Cappelen Damm, 50 procent). Kooperativa Förbundets mediekoncern  KF  Media 
äger  Norstedts Förlagsgrupp (omsättning cirka 500 miljoner), inklusive barn- och 
ungdomsboksförlaget Rabén & Sjögren, och bokklubben Böckernas Klubb, lik-
som även landets största bokhandelsföretag Akademibokhandelsgruppen och 
nätbokhandeln Bokus. I  Forma Books ingår förlagen B.Wahlströms Bokförlag, 
Damm Förlag, Ica Bokförlag och Ponto Pocket. Stiftelseägda Natur & Kultur ger 
ut  vuxenböcker, barnböcker och läromedel under samma förlagsnamn och är del-
ägare i Förlagssystem och Bokia.  

Ett mindre antal förlag ligger omsättningsmässigt i skiktet mellan 50 och 100 
miljoner kronor. Där finns till exempel Piratförlaget, Pocketförlaget och Förlaget 
Harlequin (massmarknadsböcker). Flera förlag finns i intervallet mellan 10 och 40 
miljoner kronor, till exempel Historiska Media, Alfabeta, Ordfront, Brombergs, 
Leopard, Lind & Co, Tukan och Bra Böcker. Det här är förlag som ofta uppfattas 
som medelstora men som knappast är det om man ser till antalet utgivna titlar och 
antalet anställda som oftast ligger mellan 5 och 10 personer. Möjligen kan man säga 
att en ny medelstor förlagskonstellation skapas i och med Alfabetas köp av aktiema-
joriteten i Ordfront.

De medelstora förlagen har i stort sett försvunnit från arenan. Denna typ av för-
lag har svårt att uppnå storförlagens fördelar i form av rationell administration och 
tyngd i marknadsföring och försäljning, samtidigt som de – till skillnad från de rik-
tigt små förlagen – tvingas ha höga fasta kostnader i form av personal och lokaler.
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Det är alltså svårt att bli ett medelstort och ännu svårare att bli ett riktigt stort 
förlag. Däremot är det lättare än någonsin starta ett nytt litet förlag. Allt som be-
hövs är några datorer, layoutprogram, ett antal  utgivningsidéer och tillräckligt med 
pengar för att betala författarna och tryckningen av de första böckerna. Det är se-
nare som de verkliga problemen börjar. Men det hindrar inte att många drömmer 
om förlagsprojektet och några gör slag i saken varje år. 

– När jag förstod vad ett förlag var så visste jag att jag ville driva ett. Och när jag 
sen läste litteratur på universitetet slogs jag av tanken att det var lika bra att göra 
slag i saken på en gång, medan jag var van vid att leva fattigt, säger den unga för-
läggaren Ada Wester som under början av 2000-talet har hunnit med att starta två 
bokförlag och ge ut två Augustprisvinnande böcker. 

Så startades X Publishing med inriktning på ungdomsböcker som hon drev i 
samarbete med en kompanjon. Några år senare drog hon igång Gilla Böcker med 
en bredare profil.

Vad krävs för att starta ett förlag? Ada Wester svarar:
– Man ska älska litteratur och läsning förstås och ha mod att ge sig in på okänd 

mark. Sedan är det bra om man är intresserad av att driva företag – det är nog den 
kunskap som nya förläggare oftast saknar. Och så ska man ha lätt för att skapa kon-
takter. Bokbranschen är inte så enkel att förstå till en början och därför behöver 
man hjälp och det får man oftast om man ber om det, för det är en vänlig bransch 
där många gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Även om de medelstora förlagen i stort sett lyser med sin frånvaro, så finns det 
en grupp allmänutgivande förlag (i skiktet mellan 20 och 40 miljoner) som på 
många sätt tävlar med de stora om att ha framgångsrika författare, om uppmärk-
samhet i medierna, om internationella rättigheter, om plats i bokhandeln. Dessa 
förlag har i allmänhet inte några kapitalstarka ägare och har därför ett utsatt läge 
på marknaden. Spänningen mellan dessa och de största förlagen har ökat på senare 
år – av olika skäl. Inte minst handlar det om förlagsbjässarnas vertikala integration 
och ökade dominans över försäljningskanalerna. Ett annat skäl är de allt mer frek-
venta författarvärvningarna där det är pengar med i spelet. 

På hösten 2010 formerade sig ett antal förlag i gruppen De oberoende. Dess syfte 
är dels att ha ett internt erfarenhetsutbyte och lära av varandra, dels att agera utåt, 
bedriva opinionsbildning och även i vissa fall samarbeta kring marknadsaktivi-
teter. I gruppen ingår i dag förlagen Alfabeta, Atlantis, Atlas, Brombergs, Ersatz, 
Historiska Media, Leopard, Lind & Co, Ordfront och Weyler. Säkert kommer vi 
i framtiden att få se fler exempel på samarbete mellan förlag som upplever sig ha 
gemensamma intressen. 

Förlagen lever på medieinnehållet

Förlagsbranschen brukar hänföras till antingen medieindustrin eller kulturvärl-
den. Men den skiljer sig faktiskt från båda i ett viktigt, rent ekonomiskt avseende. 
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I stort sett inga medieföretag eller kulturinstitutioner kan i dagens läge leva på att 
sälja sitt medie- eller kulturinnehåll till konsumenterna. 

Dagstidningarna (utom kvällstidningarna) och tidskrifterna lever nästan helt 
på annonsintäkter. Samma sak gäller för reklam-tv och reklamradio. Etermedierna 
i public service lever på licenser som alla innehavare av mottagare måste betala. 
Kulturinstitutioner som teatrar och museer skulle i de allra flesta fall inte överleva 
utan stora statliga eller kommunala bidrag. Inte heller skulle svensk filmproduktion 
existera utan ett omfattande statligt stöd. Men böcker har inga intäkter från reklam 
och bara ett begränsat statligt stöd. Det litteraturstöd som finns i dag motsvarar 
ungefär 2 procent av den samlade försäljningen hos Förläggareföreningens med-
lemmar.

Bokbranschen är (tillsammans med skivbranschen) den enda kultur- och 
medie bransch som huvudsakligen lever på att sälja sitt medieinnehåll. Att många 
av de böcker som ges ut är svagt lönsamma, ibland rent av olönsamma, brukar 
framhållas som ett slags lyte, någonting som borde föranleda en stor utrensning på 
förlagens listor. Men i själva verket handlar det snarast om en normalitet i kultur-
samhället. Kultur är inte marknadsmässigt lönsamt annat än i undantagsfall. Men 
bokbranschen har ändå lyckats med reptricket att leva vidare utan reklamintäkter 

och med begränsat stöd utifrån.
Vissa förlag, även små förlag, har ett starkt kommersiellt driv 

och en näsa för det som är gångbart på marknaden. Sådana förlag 
brukar i allmänhet klara sig bra ekonomiskt. Andra har en annan 
typ av motivation. De vill primärt ge ut böcker som är litterärt och 
konstnärligt värdefulla eller idémässigt viktiga eller som kan på-
verka och ingripa i samhällsdebatten. Men även de förlag som har 

starka icke-kommersiella motiv måste få verksamheten att gå ihop, vilket ofta kan 
vara svårt. Ett bokförlag som har en svag lönsamhet kan ändå – och med rätta – 
uppleva att det spelar en roll i bokvärlden. Kanske har det i åratal försvarat en smal 
men uthållig utgivning eller gång på gång publicerat böcker som påverkat litteratu-
ren eller samhällsdebatten. Små kulturheroiska bokförlag skapar ofta sin egen my-
tologi, allt ifrån Spektrum på trettiotalet till sextio- och sjuttiotalens Cavefors och 
Coeckelberghs. I dag finns till exempel Symposion som ett renodlat kulturförlag 
och Vertigo och Bakhåll som båda, på olika sätt, fullföljer bokutgivningens under-
groundtradition. 

Boken är oundvikligen en vara på en marknad. Men den är inte bara det. Bra 
och viktiga böcker blir ibland storsäljare. Men långt ifrån alltid. Bland de böcker 
som i dag säljs i tusen exemplar eller mindre finns säkert flera som kommande ge-
nerationer kommer att bedöma som några av de viktigaste från vår tid. 

”Bokbranschen har lyckats 
med reptricket att leva vidare 
utan reklamintäkter och med 
begränsat stöd utifrån.”
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Från eufori till nervositet

År 2002 sänktes den svenska bokmomsen från 25 till 6 procent. Bokförsäljningen 
tog ett raskt hopp uppåt. Åren 2005–2007 blev rekordår i den svenska bokbran-
schen. Försäljningskurvan hade dessutom pekat obrutet uppåt sedan slutet av 
1990-talet, så det var inte så konstigt att det rådde eufori i bokbranschen. Och den 
gällde inte bara de för tillfället starka försäljningssiffrorna utan också hur man såg 
på framtiden – att ny teknik var på väg som skulle förändra branschen positivt, att 
den svenska boken skulle bli allt starkare internationellt och att bredden på utgiv-
ningen kunde förväntas öka eftersom det startades allt fler småförlag.

Men så kom finanskrisen 2008. Världsekonomin gick in i en recession som 
också drabbade bokförsäljningen. Tidigare hade man ofta sagt att bokförsäljningen 
är okänslig för konjunkturer. ”Böcker är annorlunda” har det brukat heta. Men de 
gamla reglerna håller uppenbarligen inte streck längre. När bokbranschen i högre 
har grad blivit en del av medie- och nöjesindustrin och boken allt mer nyhetsori-
enterad så har den blivit lika utsatt för konjunktursvängningar som andra konsum-
tionsvaror.

Så nu kändes plötsligt ordet framtid kallt och hårt. Problem som man inte riktigt 
velat ventilera tidigare dök upp till ytan. Som Förläggareföreningens förre ordfö-
rande Kjell Bohlund uttryckte saken i en rapport om bokmarkna-
den 2010:

– I land efter land ruskas bokbranschen om av stora föränd-
ringar i leden mellan förlag och läsare. Traditionella bokförlag 
möter nya konkurrenter som kommer in från sidan och ”närings-
kedjan” från författare till läsare är utsatt för ett större föränd-
ringstryck än den varit på mycket länge. Författare och deras litte-
rära agenter vädrar möjligheterna att gå direkt till läsarna, utan förlag, bokhandlare 
och andra återförsäljare. Mellanleden ifrågasätts och utmanas. För första gången 
berörs den svenska bokmarknaden av vad stora internationella aktörer – främst de 
tre stora Apple, Amazon och Google – gör. Det har på kort tid blivit både möjligt 
och naturligt för svenska utgivare att gå via internationella aktörer för att sprida 
sina böcker.

I Bohlunds framställning ser man de oroliga frågorna hopa sig. Är nedgången 
kanske en del av ett större strukturellt fenomen? Är traditionellt förlagsarbete på 
väg ut? Håller den intensiva priskonkurrensen på att leda bokmarknaden i fel rikt-
ning?

hur billiga kan böcker bli?

Branschens stridsrop har i tio år eller mer varit billigare, billigare, billigare. Och 
böckerna har verkligen blivit billigare för köparna. Här står Sverige starkt i jämfö-
relse med många andra länder, inte minst våra nordiska grannar. Den utvecklingen 

8. Framtiden är både ljus och osäker

”Böcker är annorlunda har det 
brukat heta. Men de gamla 
reglerna håller uppenbarligen 
inte streck längre.”
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har inte minst vår tids framgångssaga internetbokhandeln i branschen drivit fram. 
Men den vanliga svenska bokhandeln med butik mitt i stan, den traditionella kana-
len för förlagens breda utgivning, har hamnat i ett prekärt läge och tvingats inrikta 
sig allt mer på de lättsålda delarna av sortimentet. 

Men det är inte bara bokhandeln som hamnat i svårigheter på grund av en för-
ändrad försäljningsstruktur och krympande marginaler. Det gäller även förlagen. 
Visst finns det fler megasäljare än tidigare och fler författare som kan leva på sitt 
författarskap, men upplagorna på de minst säljande titlarna har, som redan nämnts, 
sjunkit på senare tid och dessutom har medelsäljarna, böcker som når ut i mellan  
5 000 och 10 000 exemplar, blivit allt färre, vilket kanske är ett ännu större problem 
för förlagens ekonomi. 3 000 exemplar är i dag en god försäljning för en ny bok.

Till detta kommer att upplagorna på de storsäljande böckerna måste hållas uppe 
med mer och dyrare marknadsföring och extra rabatter och extra marknadsfö-
ringsbidrag till bokhandlarna. Förlagskonkurrensen om de framgångsrika förfat-
tarna driver också fram större förskott och högre royalties.

– Man ska tjäna pengar på färre böcker men möjligheterna att faktiskt tjäna 
mycket på dem har minskat, sammanfattar Richard Herold.

Nya affärsmöjligheter runt hörnet

Men även om orosmolnen hopas så finns åtskilliga tecken som pekar i en annan 
och mer positiv riktning. Förlagens affärsmöjligheter har ökat under senare år. Det 
som kallas sekundära rättigheter – rättighetsförsäljning till utlandet och försäljning 
av film-, tv- och teaterrättigheter – har blivit en viktig inkomstkälla för framför allt 
de stora förlagen. Möjligheten att ”packa om” en bok i olika format har också ökat. 
Samma titel kan i dag i princip förekomma som inbunden bok, kartonnage, speci-
altryck för rean, pocket, storpocket, print-on-demandutgåva, ljudbok och  e-bok. 

E-boken svarar än så länge bara för någon promille av den totala bokförsälj-
ningen, men erfarenheter från USA och Japan tyder på att vi står inför en snabb ök-
ning. Hos amerikanska nätbokhandeln Amazon har e-boksförsäljningen gått förbi 
försäljningen av tryckta böcker. 

Att det hittills hänt så lite med e-boken i Sverige beror på att läsplattorna inte 
 varit användarvänliga nog och att utbudet varit för litet. E-böckerna har dessutom 
en högre momssats än andra böcker, vilket gjort böckerna dyrare än de annars be-
hövt vara. Och förlagen trevar sig ännu fram när det gäller att hitta den rätta pris-
nivån. Men e-böcker kan redan nu läsas på nya och mer attraktiva läsplattor, på 
surfplattor och smarta mobiltelefoner. Antalet e-titlar på svenska ökar dessutom 
snabbt och de flesta förlag är inställda på att teckna e-boksavtal med författarna och 
producera  e-böcker på i stort sett alla nya utgåvor. 

Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta. I framtiden får vi kanske 
läsverktyg som är tunna som papper och som det går att göra anteckningar på. 
 E-boken kan i framtiden utvecklas i olika riktningar, i en del fall kanske mot en 
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multi mediaform, och även erbjuda möjligheter till interaktivitet med läsaren. För 
stora fackboksverk av typen uppslagsverk och ordböcker där sökbarheten är vital är 
det elektroniska formatet självklart redan i dag.

E-boken kommer troligen att utvecklas parallellt med print-on-demand (pod). 
Pod är i dag främst ett sätt att lyfta fram äldre titlar ur backlisten och en utgivnings-
form för specialiserad vetenskaplig litteratur och kursböcker. Men i och med att det 
digitala trycket nu utvecklas både kvalitetsmässigt och prismässigt och inom en 
inte alltför avlägsen framtid kan ersätta offsettrycket på normalupplagor om några 
tusen exemplar öppnas nya möjligheter. Backlist och klassiker kan göras tillgäng-
liga på ett helt annat sätt. Tilltryck på böcker som tar slut kan göras i små upplagor 
eller i bara enstaka exemplar allt efter hur efterfrågan ser ut. Förlagen kan därmed 
drastiskt sänka sina lagerkostnader. För vissa titlar med små upplagor kommer 
kanske e-boken och pod-utgåvan att vara de enda publiceringsformerna. 

Boken står stark

Vi lever i dag i ett mediesamhälle utan tidigare motsvarighet i historien. Vad det på 
sikt betyder för boken och bokläsandet vet vi inte. När nya medier har slagit ige-
nom har det för det mesta ackompanjerats av högljudda spådomar om äldre medi-
ers förestående död – radion skulle ta kål på tidningsläsandet, televisionen skulle 
slå ut radion och filmen, datorerna och internet skulle krossa i princip alla andra 
medier. Eftersom boken är äldre än de flesta medier har den alltid varit omgiven av 
dystra spådomar och undergångsvisioner. Hittills har dessa alltid kommit på skam. 
Och det med råge, för i själva verket är bokens ställning ännu häpnadsväckande 
stark. I synnerhet om man betänker den stenhårda mediekonkurrens som råder 
om konsumenternas tid, pengar och uppmärksamhet. 

I de undersökningar som gjorts, till exempel av SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet, är bokläsande fortfarande en av de populäraste fritidssysselsättning-
arna och ligger på ungefär samma nivå som motionerande och trädgårdsarbete. 
De frekventa läsarna tycks dessutom ha blivit fler. År 2009 uppgav 38 procent att 
de läser böcker varje vecka mot 34 procent tjugo år tidigare (Kulturvanor i Sverige 
1987–2009). 

I olika undersökningar brukar över 80 procent av de tillfrågade uppge att de 
läst minst en bok om året. Yngre personer läser lika mycket som äldre. Ser man till 
utbildning och inkomstgrupper så har de som ligger i de högsta kategorierna inte 
så överraskande de högsta talen. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är 
inte dramatiskt stor och över 60 procent i gruppen med den lägsta inkomsten läser 
minst en bok i kvartalet (Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007).

Läsandet är alltså populärt och det är också relativt sett socialt sammanhållet. 
Det finns säkert flera olika förklaringar till det. Sverige har en stark tradition av lä-
sande och studiecirklar, vi har ett internationellt sett unikt folkbiblioteksväsende och 
många personer som är engagerade i läsfrämjande aktiviteter. För dem som vill köpa 
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böcker finns möjlighet att göra det i många olika kanaler och till ett lågt pris. Och 
inte minst är utbudet av böcker stort och varierat. Det finns en bok för var och en.

Det betyder dock inte att bokens och läsandets ställning är ohotad. 
Enligt den så kallade PISA-undersökningen från 2009 har svenska 15-åringars 

läsförståelse försämrats under 2000-talet från att tidigare ha legat klart över ge-
nomsnittet bland OECD-länderna. Nästan en femtedel av de svenska eleverna når 

inte upp till basnivån i läsförståelse.  Det innebär att eleverna kan läsa 
rent tekniskt, men de förstår inte längre och svårare texter. 

Av olika skäl har läsningens ställning försämrats i skolan. Enligt rap-
porten Läsa för att lära från 2005 läser 18 procent av högstadieeleverna 
aldrig skönlitterära böcker i skolan och 16 procent aldrig sådana böcker 
utanför skolan. Bland pojkarna är siffran 25 procent. Datorer, datorspel, 
sociala medier och filmer har tagit över mer och mer som prioriterade 
fritidssysselsättningar. 

Här står bokbranschen inför sitt kanske största problem och sannerligen inte 
bara bokbranschen. 

Gamla medier och nya

Mycket av diskussionen om bokens framtid och förlagens framtid har kommit att 
handla om e-boken. På ett sätt kan det verka konstigt att ett bokformat som endast 
svarar för några promille av den totala bokförsäljningen upptar så mycket av in-
tresset. Å andra sidan vet vi att konsumtionen av e-böcker ökar och kommer att 
öka än mer. Ännu viktigare är kanske att e-boken i den offentliga debatten kopplas 
ihop med tekniska hjälpmedel som ipods och ipads, androider och läsplattor, helt 
enkelt en ny generations sätt att använda medier. Därmed får den representera en 
framtid där nya medier antas stå mot så kallade gammalmedier där den tryckta 
boken och även all annan förlagsproduktion hamnar. 

Men vad är egentligen gammalt och vad är nytt? När vi läser en text på läsplat-
tan så reflekterar vi inte över om orden är nya eller gamla eller om bokstavstyperna 
är det. Är en text i Garamond, ett typsnitt som skapades i Frankrike i början av 
1500-talet, svårare att läsa än en text i det moderna typsnittet Helvetica? Snarare 
tvärtom. Den som sitter och skriver vid datorn lutar bokstäverna till höger när hon 
eller han vill poängtera en särskild mening. Knepet att kursivera texten uppfanns 
också för femhundra år sedan av boktryckaren Aldus Martinus. Och det fungerar 
än i dag. Precis som boken fungerar, varför skulle folk annars köpa och läsa den?

I framtiden behövs förlagen mer än nånsin

Men även om böckerna inte är förlegade så kanske förlagen är det. För det  typiska 
för den nya värld som vi går in i sägs vara att informationen hoppar över alla 
mellan led och skyr alla grindvakter. I den nya medievärlden kan förlagen inte läng-

”I de undersökningar 
som gjorts är bokläsande 
fortfarande en av de 
populäraste fritidssyssel
sättningarna.”
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re kontrollera den litterära affärskedjan. Nya storaktörer från den digitala världen, 
som Amazon, Apple och Google, kan träda in på arenan och ta förlagens plats.

Och varför ska egentligen författare gå via förlag när de kan nå publiken direkt 
med nätets hjälp? När de kan distribuera e-böcker hur billigt som helst till alla som 
har en dator eller en läsplatta?

Självpublicering har förvisso redan börjat bli stort i USA och utgivningsformen 
har också fått sina första bestsellerförfattare. Det exempel som oftast nämns är den 
unga Amanda Hocking som skriver ungdomsböcker med ockulta inslag, vilka har 
sålts i flera hundra tusen exemplar via sajter hos Amazon och Barnes & Noble. Men 
Hocking har också villigt medgivit att vissa saker är mindre roliga med självpu-
bliceringen: ”Jag kan inte redigera ordentligt på egen hand. Det är helt enkelt inte 
möjligt.” Så Hocking anställde först en professionell redaktör och när inte det fung-
erade så bra tecknade hon ett avtal på fyra kommande böcker med det välkända 
förlaget Macmillan.

Exemplet visar att motsättningen mellan förlagsutgivning och självpubli-
cering kanske inte behöver vara så dramatisk. Förlagen vet hur många det är 
som skriver böcker och har knappast något emot att personer som har lagt 
ner tidsödande arbete på sina litterära verk utan att bli utgivna nu får ökade 
möjligheter att publicera sig. 

Att självpublicering skulle kunna ersätta publicering via förlag är svårare 
att föreställa sig. Snarare blir förlagets centrala funktioner än mer nödvän-
diga i en bokvärld där trösklarna för publicering är låga och antalet utgåvor mång-
dubblas. Att välja och att göra det rätta urvalet blir viktigare än någonsin. Liksom 
att redigera böckerna med omsorg och känsla, att stödja författarna, uppmuntra 
och ge dem idéer, se till att deras böcker får en tilltalande och läsbar form och att 
de sedan förs ut till läsarna på ett effektivt sätt. Någon måste också finansiera utgiv-
ningen, ta risken att satsa pengar på ett projekt som kanske inte ger några intäkter 
alls förrän efter några år.

– Jag minns vad Ivan Klima, den tjeckiske författaren, sa en gång apropå pro-
blemet med att få fram nya, intressanta författarskap i de forna öststaterna, säger 
 Dorotea Bromberg.  Han menade att det viktigaste skälet är att det saknas en yrkes-
kår i den östeuropeiska bokbranschen – de professionella redaktörerna. De som 
förr kallades redaktörer var folk från censuren som inte kunde ett jota om litteratur. 
Efter kommunismens fall har man inte hunnit skapa en redaktörstradition och där-
för är det något som inte fungerar. Författarna får liksom inte syn på det de skriver.

En miljö där idéer kan födas och författarskap utvecklas

Som framgått av de föregående kapitlen är förlagsverksamheten minst sagt mång-
facetterad. Vissa grundfunktioner går igen i allt förläggeri men varieras på en 
mängd olika sätt beroende på vem som är upphovsman till verket, vilket ämne 
eller utgivningstyp eller bokformat det handlar om eller vilken publik man vänder 

”Jag kan inte redigera 
ordentligt på egen 
hand. Det är helt 
enkelt inte möjligt.”
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sig till. Naturligtvis kan man påstå att förlagsverksamheten som helhet inte behövs, 
men då måste man också visa hur de olika nämnda funktionerna kan ersättas med 
några som är bättre.

Det är riktigt att förlagsverksamheten är en gammal bransch. Somliga ser det 
som dess största problem. Kanske är det dess största tillgång, för bokförlagen har 
utvecklat en tradition under de århundraden som gått. Kunskaper har fogats till 
varandra. Man har till exempel lärt att förlag är affärsverksamhet men inte bara det. 
Att förläggeri måste ingå i ett kulturellt sammanhang för att fungera. Att författare 
som säljer i små upplagor i dag kan bli morgondagens storsäljare. Att det måste fin-
nas många sorters böcker för att boken som företeelse ska vara attraktiv för en stor 
publik. 

Liksom att det är en fullständigt dödfödd idé att bara ge ut det som är väldigt 
lönsamt. 

Hur vet man det? Det finns de som har försökt och det mesta har faktiskt har 
prövats. Förlagsverksamhet bygger i oerhört stor utsträckning på erfarenhet. 

Men visst kan man alltid göra saker annorlunda. 
De olika moment som förlaget utför skulle säkert kunna splittras upp och ut-

föras var för sig. En framgångsrik författare skulle, i alla fall teoretiskt sett, kunna 
hyra redaktör, formgivare, marknadsförare, bokhandelssäljare och producera sin 
egen bok. En agent skulle genom att köpa tjänster kunna ta över delar av förlagets 
funktioner och leverera en tryckfärdig bok till ett företag som specialiserat sig på 
enbart marknadsföring och försäljning. Men något skulle ändå saknas. Det som 
till syvende och sist konstituerar förlaget. För vad förlaget egentligen gör är att föra 
samman alla dessa olika verksamheter och låta dem interagera med varandra. Ett 
bra förlag är en miljö där bokidéer kan födas och författarskap utvecklas. 
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Vad sysslar bokförlagen med – egentligen?
De som inte har insyn i bokbranschen har ofta ganska vaga begrepp om hur 

förlagsverksamhet går till. Det hindrar inte att många har åsikter om hur förlagen 
sköter sitt kulturella och samhälleliga ansvar. Det finns också de som menar att för-
lagen inte kommer att behövas alls i framtiden. I det digitala samhället försvinner 
alla mellanhänder och förmedlare av det slag som förlagen representerar, heter det. 
Nya aktörer kommer in på marknaden och författare kan nå sin publik direkt med 
hjälp av  e-publicering på internet. 

Men denna förutsägelse bygger på missuppfattningen att förlagsverksamhet 
handlar om teknisk produktion av böcker. I verkligheten sysslar bokförlag först och 
främst med andra saker, uppgifter som inte förändras särskilt mycket av tekniska 
innovationer eller för att nya bokformer skapas.

I en bokvärld där trösklarna för publicering är låga och antalet utgåvor mång-
dubblas framstår tvärtom förlagens centrala funktioner som mer nödvändiga än 
någonsin: att välja och att göra det rätta urvalet, att finansiera utgivningen, att re-
digera böckerna med omsorg och känsla, att stödja författarna, uppmuntra och ge 
idéer till dem, se till att deras böcker får en tilltalande och läsbar form och att de på 
bästa sätt förs ut till läsarna. 

För den som författat en bok är det egna verket unikt. Men från förlagets synpunkt 
ser det annorlunda ut. Antalet utgivningsmöjligheter är närmast oändligt stort och 
det är valet allt hänger på. Genom att välja ett visst verk sätter förlaget sin kvalitets-
stämpel på det och definierar sin inriktning och sin profil. Det är också valet som i 
hög grad avgör hur det kommer att gå för förlaget, ekonomiskt och litterärt. 

De som skriver böcker och hoppas på en framtid som författare skickar för det 
mesta sina manuskript till ett eller flera bokförlag. Ett vanligt allmänutgivande för-
lag får mellan ett par tusen och ett par hundra spontant inskickade manus varje år. 
Av dessa är det bara ett fåtal som passerar nålsögat och blir antagna. 

Litterära debutböcker får i dag större uppmärksamhet än någonsin tidigare och 
några av dem blir också bästsäljare, men de flesta av ett förlags nya titlar är skrivna 
av författare som man tidigare har gett ut. Det är de som utgör ryggraden i utgiv-
ningen. Förlagsverksamhet handlar i stor utsträckning om odling av författarskap. 

Även om trycket utifrån är stort så kan förläggarna inte sitta och vänta på att de 
stekta sparvarna ska komma flygande i form av färdiga manus. De måste själva vara 
aktiva, skaffa sig en bild av de olika litterära fälten och själva ta initiativ till att böck-
er skrivs. Boktitlar som beställs av förlagen har blivit allt vanligare under senare år 
och innefattar numera de flesta genrer.

När en bok väl antagits för utgivning inleds en intensiv fas i dess historia. Ofta 
börjar den med att förläggare och författare diskuterar övergripande saker i ma-
nuset. Därefter gör bokens redaktör en närläsning för att hitta eventuella språk-
fel, faktafel och brister i logik och konsekvens. Är det en illustrerad bok ansvarar 
redaktören för anskaffningen av de bilder som behövs. Allt måste ske i en ständig 

9. Sammanfattning
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dialog mellan förlaget och författaren, där författaren, som är upphovsman till verket 
och sätter sitt namn på det, alltid har sista ordet. 

Samtidigt börjar marknads- och försäljningsavdelningarna att förbereda bo-
kens inträde på marknaden och en formgivare gör de första utkasten till omslaget. 
När texten är redaktionellt genomarbetad läser en extern korrekturläsare korrektur 
på den. Produktionsavdelningen ser till att den går i tryck enligt tidsplanen. 

Förlagets insats och betydelse för en boks tillblivelse kan inte beskrivas med en 
enkel formel. Den handlar snarare om den samlade mängd av uppmärksamhet som 
riktas mot författarens verk, om alla förslag och åtgärder som görs på en mängd olika 
områden. 

Författarens ersättning och andra villkor kring utgivningen regleras i förlagsavta-
let. Avtalen har blivit allt mer individualiserade och de författare som är starka på 
marknaden kan kräva bättre villkor än vad som är standard. Ett mindre antal förfat-
tare, ofta kommersiellt framgångsrika, företräds av litterära agenter. Författare stäl-

ler i dag större krav på marknadsföring av böckerna och marknadsföringens 
betydelse har ökat högst väsentligt. Samtidigt är trängseln på marknadstorget 
större än någonsin och det har blivit allt svårare att nå fram med budskapen. 
Marknadsföring av böcker är i dag en synnerligen differentierad verksamhet. 
Kring de kommersiellt tyngsta titlarna lägger förlagen upp ett batteri av åtgär-
der med allt från reklam i radio och tv, i tunnelbana och bussar till att hyra in 
pr-byråer för att bygga upp intresset; bjuda in till lanseringspartyn, anordna 
tävlingar, göra författarvideos, med mera. Men det finns också åtgärder som 
inte kostar så mycket pengar. Även små förlag kan bedriva ett framgångsrikt 
pr-arbete gentemot medierna och via nätet även nå ut till allmänheten med 

hjälp av hemsidor, bokbloggar och sociala medier.

Det säljs uppskattningsvis runt 80 miljoner böcker till ett värde av cirka 7 miljarder 
kronor i Sverige under ett år. Det finns cirka 8 000 utgivare i landet, men de 62 
förlag som är med i Förläggareföreningen svarar för hela 70 procent av branschens 
omsättning. Bokbranschen kan se ut som en guldgruva när medierna rapporterar 
om rekordupplagor för svenska deckare och sensationella förskott på bokmässorna i 
Frankfurt och London. Men den verklighet de flesta förlag, både stora och små, lever 
med ser helt annorlunda ut. Troligtvis når de flesta titlar som annonseras inför en 
ny säsong inte upp till en försäljning på ens ett par tusen exemplar. Klyftan mellan 
högsäljande och lågsäljande böcker har dessutom vidgats på senare år. Utgivning 
av bästsäljande romanserier och säkra fackboksverk kan ge en viss trygghet åt de 
större förlagen. Men bokutgivning är en i grunden svårförutsägbar verksamhet som 
inte, som många andra medieformer, finansieras genom reklam eller stora statliga 
eller kommunala bidrag. 

Förlagsverksamhet är kapitalkrävande och många förlag får kämpa med att hål-
la likviditeten uppe. Ett förlag måste ofta starta ett utgivningsprojekt eller inleda ett 

”Bokutgivning är 
en svårförutsägbar 
verksamhet som 
inte finansieras 
genom reklam eller 
stora statliga eller 
kommunala bidrag.”
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författarskap som kräver investeringar under ett par-tre år och ibland ännu längre 
innan böckerna når ut i handeln och några pengar kan börja komma tillbaka till 
utgivaren. Förlag tar ofta en betydande risk när de bestämmer sig för en utgivning.

Den svenska bokmarknaden kännetecknas av hård konkurrens. Medan många 
länder i Europa tillämpar fasta bokpriser av kulturpolitiska skäl så är bokpriserna 
fria i Sverige. Den svenska bokmarknaden är en av de mest liberaliserade i världen. 
Under sjuttiotalet tog bokklubbarna en god del av marknaden, bokhandeln bildade 
fackkedjor och antalet försäljningskanaler ökade. På nittiotalet bröt deckarvågen 
fram och i dess kölvatten fick pocketböckerna ett väldigt uppsving. I dag har vi en 
marknad där de kända och storsäljande författarna är kungar och drottningar, där 
böckerna lever i symbios med medierna, inte bara tidningar och tv utan också nät-
tidningar, bloggar och Facebook, där den traditionella bokhandeln är pressad och 
där också bokklubbarna – 1970-talets oöverträffade framgångsrecept – går tillbaka 
till förmån för nätbokhandeln. 

Liksom på den internationella förlagsarenan har det skett en koncentration i 
den svenska förlagsvärlden. Fyra koncerner dominerar den allmänlitterära utgiv-
ningen i Sverige:  Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Forma Books och Natur 
& Kultur. De medelstora förlagen har i stort sett försvunnit. Samtidigt finns det fler 
småförlag än någonsin tidigare. Och det startas ständigt nya förlag, ofta av unga 
människor som tycker att förläggeri är det mest spännande man kan ägna sig åt.

Det är de olika förlagens samlade utgivning, med hela dess bredd och variation, 
som gör att boken och bokläsningen fortfarande står stark i det svenska medieland-
skapet.



De historiska avsnitten bygger på ett antal olika böcker, bland annat:
Sven Rinman: Svenska bokförläggareföreningen 1843–1887. En historisk översikt utarbetad med 

anledning av föreningens 100-årsjubileum, Svenska Bokförläggareföreningen 1951
Johan Svedjedal: Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887–

1943 I-II, Svenska Bokförläggareföreningen 1993
Bo Peterson: Välja och sälja. Om bokförläggarens nya roll under 1800-talet, då landet 

industrialiserades, tågen började rulla, elektriciteten förändrade läsvanorna, skolan byggdes ut 
och bokläsarna blev allt fler, Norstedts 2003

Den svenska boken 500 år. Red. Harry Järv, LiberFörlag 1983

Förläggarmemoarer och -biografier har det skrivits många genom tiderna. Här är några som jag 
har använt som bakgrundsmaterial:
Karl Otto Bonnier: Bonniers. En bokhandlarefamilj. Anteckningar ur gamla papper och ur minnet 

1–5, Bonniers 1926–1956
Lasse Bergström: Bokmärken, Norstedts 1998
Per I Gedin: Förläggarliv, Bonniers 1999
Per I Gedin: Litteraturens örtagårdsmästare: Karl Otto Bonnier och hans tid, Bonniers 2003
Fredric Warburg: En syssla för gentlemän, Norstedts 1960

En grundbok om förlagsarbete är:
Gunilla Widengren Hammarskiöld – Lars E Pettersson: Förlagsboken, Ordfront och Svenska 

Förläggareföreningen 2001

En modern bok om förlagsverksamhet med inriktning på den anglosaxiska bokbranschen är:
John B. Thompson: Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century, 

Polity Press 2010

Det aktuella materialet bygger på intervjuer med Eva Bonnier, Albert Bonniers Förlag, 
Dorotea Bromberg, Brombergs Förlag, Richard Herold, Bokförlaget Natur & Kultur, 
Peter Karlsson, Norstedts Förlag, Agneta Pleijel, författare, Ann-Marie Skarp, Piratförlaget, 
och Ada Wester, Gilla Böcker.

Tidningen Svensk Bokhandel, årgångarna 2008–2011

Statistikmaterial och rapporter från Svenska Förläggareföreningen i synnerhet: 
Svenska Förläggareföreningens Branschstatistik 2010
Kjell Bohlund: Bokmarknaden 2010 
Bokmarknaden 2008 
Kristina Ahlinder m fl: Bokbranschen i Sverige. Utvecklingen mellan 1973 och 2003
Pocketböcker. Historia-nutid-framtid (2006)
Jan Rosén m fl: Upphovsrätten – viktigare än någonsin (2007)
Svenska Förläggareföreningens statistik och rapporter finns tillgängliga på hemsidan.
www.forlaggare.se
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vad gör de på

Jan-Erik Pettersson

förlagen?
BOK

I bakgrunden på framsidan en sida ur manuset 
till Vilhelm Mobergs roman ”Rid i natt”, som 
utkom 1941. Bild ur boken "Albert Bonniers förlag 
125 år" utgiven 1962 av Albert Bonniers förlag.
© Vilhelm Mobergs rättsinnehavare

Varför behövs bokförlag?

Boken betraktas fortfarande som oumbärlig trots alla tekniska och mediala 

förändringar. Men vad fyller bokförlagen för funktion när utvecklingen i det 

digitala samhället går allt snabbare och när vem som helst kan framställa sin 

egen bok?

Jan-Erik Pettersson diskuterar den frågan med utgångspunkt i själva förlags-

verksamheten. Han beskriver hur arbetet på bokförlaget går till och vilka 

 huvudpersonerna är i dramat att förvandla ett manuskript till en färdig bok. 

Här finns förläggarna, redaktörerna, formgivarna och de som har ansvar för 

produktion, marknadsföring och försäljning och som alla samfällt strävar för 

att förverkliga författarens önskan att på bästa sätt nå ut till rätt mottagare 

med sitt verk. Det är ett arbete som på det professionellt drivna förlaget blir 

ännu viktigare i framtiden när konkurrensen hårdnar i mediesamhället.

Jan-Erik Pettersson är frilansskribent och har tidigare varit chefredaktör för 

tidningen Svensk Bokhandel (1987–1995) och förlagschef på Ordfront Förlag 

(1998–2008). 


