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Exportstatistiken 2021 
Tillsammans med de litterära agenturerna1 presenterar vi nu för fjärde året i rad statistik över den 
svenska bokexporten, alltså antal skrivna kontrakt och värdet av dem uppdelat på tre 
litteraturkategorier: skön-, fack- samt barn- och ungdomslitteratur. 

Totalt sett är bokexporten relativt stabil. Skönlitteraturen är störst både till antal kontrakt och 
när det gäller intäkter till Sverige. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika 
många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Det här beror främst 
på att barnböckers f-pris är lägre och därav också ersättningen, både förskott och royalty. En 
framgångsrik barnbok genererar inte så höga förskott som litteratur för vuxna, däremot tenderar 
den inbringa pengar under en mycket lång tidsperiod, som kan sträcka sig under 
decennier.  Fackboksexporten är fortsatt relativt liten. 

Antalet kontrakt gick upp med 17,4 procent under 2021, jämfört med året innan. Här ingår också 
förnyade kontrakt för titlar som redan sålts.  

Antal kontrakt 2018 2019 2020 2021 Utveckling 
2020-2021 

Skönlitteratur 1199 1266 1207 1524 26,2% 

Facklitteratur  264 267 246 252 2,4% 

Barn- och ungdomslitteratur 1006 1072 1101 1223 11% 

Totalt 2469 2605 2554 2999 17,4% 

 

 

 
1 I exportstatistiken för 2021 har 21 agenturer lämnat uppgifter varav 2 utländska (21 st. 2020). Se förteckning i slutet. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2018 2019 2020 2021

Antal kontrakt

Skönlitteratur Facklitteratur Barn- och ungdomslitteratur Totalt



 

 

 

 

I kronor räknat inbringade exporten drygt 311 miljoner kronor. Det är nära 4 miljoner kronor, 
eller 1,2 procent, mer än under 2020.2 

Intäkter, SEK 2018 2019 2020 2021 Utveckling 
2020-2021 

Skönlitteratur 273 722 868 208 037 694 218 240 600 219 498 427 0,6% 

Facklitteratur  22 038 740 20 698 366 23 589 499 20 432 682 -13,4% 

Barn- och ungdomslitteratur 40 698 623 70 539 156 65 864 255 71 583 085 8,7% 

Totalt 336 460 231 299 275 216 307 694 354 311 514 194 1,2% 

 

 

 

Litteraturexporten är på många sätt viktig. För författarna innebär den att de får möjlighet att nå 
ut till en bred internationell publik. Men exporten är också viktig för Sverige som land. Genom 
att svensk litteratur når ut ökar turismen och besöksnäringen stärks. Och exporten ger oss också 
möjlighet att föra ut berättelser om vårt land som handlar alla människors lika värde, demokrati 
och jämlikhet.  

Litteraturen är en viktig del av de kreativa näringarna både här i Sverige och utomlands. 

  

 
2 Siffrorna från statistikens första år 2018 är inte lika tillförlitliga som de efterföljande. Royaltyintäkter var svåra att 
lokalisera i den första datainsamlingen.  
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Röster om utvecklingen under 2021 och statistikens betydelse 

”Vi har upplevt att branschen är mer positiv nu, men har också konstaterat att det är de etablerade 
författarskapen som varit mest attraktiva. Vi har trots det lyckats sälja ett par oetablerade författare 
framgångsrikt. Vi har känt att marknaden delvis fungerar som före pandemin då en entusiastisk förläggare 
kunnat talas vid och att informationen om bra böcker kunnat spridas trots att inga fysiska möten ägt rum. 
Vi alla har saknat att resa för att kunna sälja och/eller köpa rättigheter, men vi vet vid det här laget att 
digitala möten också kan fungera som ett substitut.” 
Linda Altrov Berg, Norstedts Agency 

”Vi ser att 2021 var ett starkare år än 2020 och att många generellt sett var mer positiva. Men bristen på 
fysiska mässor har gjort det svårt att sälja mindre kända författarskap och att inleda samarbete med nya 
kontakter i utlandet. Det innebär att det under 2021 är etablerade författarskap som inbringat en mycket 
stor del av pengarna och att kontrakten som skrivits är med redan etablerade kontakter.”  
Melina Nordstrand, Opal Agency 

”Vi har noterat att en del ängslighet som präglade branschen tidigare pandemi-år har försvunnit. Såväl vi 
som förläggarna internationellt har lyckats anpassa oss till den digitala situationen, men det går knappt att 
ha ett samtal som inte börjar med ”fingers crossed that we will meet in London”. 2022 tror jag kommer att 
innebära en nytändning för export av nya röster - debutanter med nya perspektiv! Förhoppningsvis blir 
benägenheten att satsa på säkra kort och etablerade författarskap mindre påtaglig.” 
Alice Stenberg, Hedlund Agency 

”Pandemin till trots har 2021 varit ett rekordår för oss, där vi framförallt sett att svenska romaner, både 
från debutanter och etablerade författare, väckt stort intresse och sålts brett internationellt. Den initiala 
oron som branschen drabbades av under våren 2020 har under 2021 förbytts till entusiasm över bokens 
starka ställning, och vi upplever att utländska förlag under året varit mycket intresserade av nya, fängslande 
berättelser från vårt lilla språkområde, särskilt litterära romaner.” 
Kaisa Palo, Ahlander Agency 

”När pandemin kom och land efter land stängde ned så trodde väl ingen att bokbranschen skulle klara det 
så bra. När vi sammanfattar 2021 så inser vi att det har vart ett ekonomiskt väldigt bra år men emotionellt 
sämre. Att inte författarna fått kuska runt i världen och träffat sina läsare och förlag är tråkigt men att deras 
fantastiska böcker fortsatt sälja och nå ut så brett är en tröst.” 
Tor Jonasson, Salomonsson Agency 

”Vi ser, genom antalet ansökningar om översättningsstöd, ett fortsatt starkt intresse för svenska 
författarskap. Men det är bara en del av alla verk som översätts. Förläggareföreningens statistik är därför 
ett ovärderligt komplement till den samlade bilden av svensk litteraturs ställning i världen, och för vårt 
arbete med uppdraget att främja internationell spridning av svensk litteratur.” 
Susanne Bergström Larsson, Verksamhetsansvarig Swedish Literature Exchange, Kulturrådet   



 

 

 

 

Statistikens bakgrund och omfattning 

Exportstatistiken är fortfarande i en uppbyggnadsfas och ger, trots eventuella ofullständigheter, 
en fin indikation på omfattningen och utvecklingen av den svenska bokexporten. 
Uppskattningsvis omfattar statistiken ca 95 procent av all export av svenska utgivningsrätter till 
utlandet. Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna utveckla statistiken med fler 
litteraturkategorier och uppgifter om till vilka länder och språkområden litteraturen säljs.  

Den svenska bokmarknaden och de internationella bokmässorna 

Den svenska bokmarknaden påverkas sedan flera år av formatförskjutning från tryckta till 
strömmande böcker, från fysisk handel till strömningstjänster. Under Coronapandemin har den 
utvecklingen accelererat. Totalt noteras en kontinuerligt ökad bokförsäljning i Sverige sedan 
2015 och för 2021 med ca 6,3 procent. Se vidare www.forlaggare.se 

Under 2021, såväl som under 2020, var flera av de traditionella bokmässorna inställda eller 
genomförda som hybridevenemang. 

 

Mer information och kontakt 

För mer information om exportstatistiken hänvisas till Kristina Ahlinder, 
kristina.ahlinder@forlaggare.se 

Förläggareföreningens exportstatistikgrupp har bestått av: Linda Altrov Berg, Melina 
Nordstrand, Mikaela Wolrath, Tor Jonasson, Alice Stenberg och Kaisa Palo. 
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Medverkande litterära agenturer: 

Ahlander Agency 

Albatros Agency 

Alfabeta Bokförlag 

Astrid Lindgren Aktiebolag 

Bennet Agency 

Bonnier Rights 

Brave New World Agency 

Enberg Literary Agency  

Grand Agency 

Hedlund Agency 

Koja Agency 

Kontext Agency 

Lilla Piratförlaget 

Nordin Agency 

Norstedts Agency 

OpalAgency 

Rabén & Sjögren Agency 

Rights and Brands  

Salomonsson Agency 

Copenhagen Litterary Agency 

Agentur Literatur 


