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Abstract:  The purpose of this thesis is to examine a selection of 

ideological publishing houses in Sweden today. We want to 
examine where they are situated in the literary society, their 
terms and prerequisites. This is achieved through interviews 
with informants from each of the publishing houses, which 
we analyze with concepts from the culture sociologist Pierre 
Bourdieu. The publishing houses are also put in context 
through information from other actors in the literary field, 
together with previous research and other material about the 
Swedish book market. 

 
The main research problem in the thesis is to examine the 
relations between the selected publishing houses – which 
profile themselves as ideological – and the literary field 
where they exist. The theoretical framework consists of 
Bourdieu’s theories on the literary field. One of the main 
conflicts in the field is that between the cultural and the 
economical pole, both aspects that must be considered by the 
publisher. The increased market adaptation in the book 
business can lead to standardized publications and difficult 
conditions for smaller actors. 

 
The results show that independent publishing houses are an 
important complement to the larger publishing houses as they 
serve as a guarantee for variety within the field. Furthermore, 
the examined publishing houses function as a meeting place 
for readers, authors and other literary collaborators with the 
correct kind of symbolic capital. The publishing houses 
create alternative ways of book-selling and distribution. They 
also co-operate with agents/actors with a similar position in 
the field, to reach out with their publishing and ideology.  
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1. Inledning 
Under biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen vid Bibliotekshögskolan i 
Borås har vi studerat delkurserna litteratursociologi och kulturpolitik. Inom ramen för 
litteratursociologikursen fick vi inblick i det som benämns litteratursamhället. 
Litteratursociologen Johan Svedjedal menar att man inte bara kan se hur litteraturen 
påverkar samhället, eller hur samhället speglas i litteraturen, utan att ”mellan samhälle 
och litteratur finns ett ’litteratursamhälle’, de materiella villkor under vilka litteratur 
framställs, sänds ut och läses” (Svedjedal 1994, s. 179). Huvudsakligen är det inom 
denna sfär föreliggande uppsats rör sig.  
 
Mötet med kulturpolitiken bidrog främst med en ökad förståelse för kulturens 
ekonomiska och politiska villkor och förutsättningar, framförallt i dagens Sverige. Detta 
i kombination med våra tidigare studier inom bland annat litteratur- och 
genusvetenskap, har gjort oss intresserade av hur en specifik del av litteratursamhället 
fungerar. Vi riktar intresset mot det vi väljer att kalla ”ideologiska bokförlag”, alltså 
aktörer som genom sin bokutgivning och annan aktivitet visar en ideologisk inriktning 
som skiljer sig från mer allmänna kulturella eller estetiska mål. Detta kommer vi att 
definiera och utveckla senare i uppsatsen.   
 
Litteraturvetaren och förläggaren Gunilla Widengren Hammarskiöld samt den grafiska 
formgivaren Lars E. Pettersson påpekar att förlagsverksamheten är en kombination av 
”ekonomiska och kulturella ambitioner och mål” (2001, s. 38). Detta diskuterar även 
Svedjedal, och menar att det finns en idé om ”konflikten mellan affärsmannen och 
konstnären” (1994, s. 9). Det är genom detta spänningsfält vi fick upp ögonen för 
uppsatsens ämne. Det är kanske lätt att glömma bort att ett förlag inte bara behöver 
syssla med utgivning av litteratur och att vårda sina författare. Ett förlag är också ett 
företag på en strikt ekonomisk marknad, och måste förhålla sig till de villkor som där 
råder. Men samtidigt har förlaget troligen också konstnärliga, kulturella, politiska eller 
intellektuella ambitioner, vilket kan försvåra möjligheterna att klara sig ekonomiskt. 
Centralt för uppsatsen är tanken om denna motsättning.  
 
I enlighet med Bibliotekshögskolans magisterhandboks rekommendationer (Edström 
2001, s. 7) vill vi redan här i uppsatsens inledning understryka att vi båda är lika 
delaktiga i författandet av varje kapitel. Uppsatsens analysresultat, diskussion och 
slutsatser har under arbetets gång kommit ur diskussioner och samtal författarna 
sinsemellan. Det innebär att ingen av oss har tagit mer ansvar eller burit en större 
arbetsbörda än den andra. Uppsatsen ska därför ses som ett gemensamt arbete.  
 
 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Den moderna bokmarknadens framväxt 
Uppkomsten av den moderna bokmarknaden i Europa kan sägas ha sin startpunkt under 
1800-talet, som en följd av ökad sekularisering och industrialisering. Konsthistorikern 
och förläggaren Per I. Gedin skriver om detta i sitt bokmarknadshistoriska verk 
Litteratur i verkligheten (1997). Gedin formulerar det så här: ”Det var nu det fria 
marknadssystem som än i dag finns på bokmarknaden uppstod. Författaren skrev inte 
längre på uppdrag av och för en beställare utan för en anonym publik, den nya 
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läsekretsen” (1997, s. 29). Det var under dessa förutsättningar som förlag och förläggare 
kom att spela en allt större roll som förmedlare av litteratur. Denna tanke kan ses i 
litteratursociologen Robert Escarpits fokus på bokförlagets roll som utväljare, 
tillverkare och distributörer av böcker (cit. efter Svedjedal 1994, s. 12).  
 
I Sverige gick utvecklingen av en bokmarknad relativt långsamt. Sverige var länge ett 
fattigt bondesamhälle, med en stark tradition av ämbetsförfattare – vilket innebar att 
författarna inte försörjde sig på sin litterära verksamhet (Gedin 1997, s. 89f). Först 
under 1890-talet expanderar den svenska bokmarknaden, i takt med den svenska 
ekonomins stora tillväxt samt framväxten av en av en läsande medelklass (Gedin 1997, 
s. 95 resp. s. 100). 
 
En annan stor förändring kan skådas från mitten av 1900-talet och framåt. 
Efterkrigstidens utveckling av folkhemmet ledde delvis till större utrymme för 
marknadskrafterna, och en uppluckring av den tidigare borgerligheten, vilket även 
påverkade de kulturella institutionerna (Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 
31). Inom det litterära fältet märktes detta, enligt Widengren Hammarskiöld & 
Pettersson, genom ”trögare avsättning för litteratur, nya läsvanor och ökade krav på 
kraftfullt nytänkande inom marknadsföring.” (2001, s. 32) Förlagshusen, som vuxit 
fram som familjeföretag (i Sverige exempelvis Bonniers och Norstedts), ”blev liksom 
andra liknande företag utanför förlagsvärlden antingen stora börsnoterade företag, 
köptes upp eller gick omkull” (Gedin 1997, s. 46). I Sverige syntes denna omvälvning 
kanske tydligast i det som kallas ”förlagskrisen”, åren 1970-71. Enligt Gedin slutade då 
en relativ stabil utgivning där kombinationen av ett antal dominerande storförlag och 
medelstora samt små förlag inte längre var gångbar (1997, s. 105). 
 
Sveriges neutralitet under kriget ledde till ett ekonomiskt uppsving, vilket mynnade ut i 
vad Gedin kallar en fartblindhet hos förlagen (1997, s. 105). Huvuddragen i den 
förlagskrisen var en stor överutgivning och en brist på ekonomisk kontroll, i 
kombination med att förlagen fortfarande fungerade som ”patriarkalt styrda 
familjeföretag” (Gedin 1997, s. 112). Gedin menar att det fanns en oro hos förlagen som 
kan kännetecknas som ”de privilegierades oro, nämligen att den hundraåriga 
skyddsmuren av etableringskontroll, kommissionssystem och framförallt de fasta 
bruttopriserna började vackla” (1997, s. 106). Gedin skriver vidare att krisen blev 
starten ”till det moderna storförlag som idag agerar på marknaden med 
lönsamhetsprinciper som ledstjärna.” (1997, s. 112) Denna förändring gällde både de 
stora och medelstora förlagen – valet var att förnya sig eller försvinna från marknaden 
(Gedin 1997, s. 114). Ofta blev fallet så att flera små och medelstora förlag köptes upp 
av de stora.  
 
Denna marknadsekonomiska utveckling kan ses i hela västvärlden, och är föremål för 
debatt av bland annat förläggaren André Schiffrin i hans Förlag utan förläggare (2001). 
Litteraturvetaren Rolf Yrlid skriver att situationen för förlagen i Sverige ändrades 
grundligt i början av 1990-talet, då ägarkoncentrationen intensifierades, och också 
internationella aktörer kom in på marknaden i större utsträckning (1994, s. 43).  
 
Vid sidan om de stora förlagen (sedermera förlagskoncernerna) finns det dock en 
utveckling av småförlag, som enligt Gedin skapade sin egen marknad, genom till 
exempel direkt distribution till sina läsare (1997, s. 115). Faktorer som möjliggör dessa 
småförlags existens är exempelvis de fria priserna och det statliga litteraturstödet. 
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Framförallt fyller dessa förlag tomrum som de stora koncernerna har lämnat efter sig, 
vad gäller ”specialiserad eller s.k. smal litteratur” (Gedin 1997, s. 116). Gedin menar att 
man förenklat kan uttrycka det som att när de medelstora förlagen försvann tog de stora 
koncernerna över populärutgivningen, medan den smalare utgivningen flyttades över till 
nya, specialiserade småförlag (1997, s. 116).  
 
Dessa små förlag måste vara specialiserade för att överleva på marknaden, och tjänar på 
att försöka hitta sina egna distributionssätt (Gedin 1997, s. 249). En styrka med ett litet 
förlag, menar förläggaren Krister Gidlund, är den personliga relationen mellan 
förläggare och författare (2006, s. 101). Risken är förstås att helt enkelt inte klara sig 
ekonomiskt. Gedin menar att en gemensam nämnare för de små förlagen är att 
försäljning direkt till läsare samt till biblioteket överstiger försäljningen via bokhandlar. 
Detta beroende på bokhandlarnas ökade fokus på bästsäljare, istället för den mer 
olönsamma ”smala” litteraturen (1997, s. 249). Även det massmediala utrymmet för 
förlag och deras utgivning är det hård konkurrens om, och naturligtvis har de större 
förlagen också större möjligheter till marknadsföring. Gedin menar att centraliseringen 
av bokhandlar – till exempel kedjebildningar och gemensamma inköp – än mer 
försvårat för de som inte har ”kraftfulla marknadsavdelningar” (1997, s. 250). Detta om 
specialiserade småförlag är relevant för denna uppsats, då det är i den delen av 
litteratursamhället vi vidare kommer att röra oss. 
 

1.1.2 Den svenska bokmarknaden idag 
Svenska Förläggareföreningen skriver att ”den svenska bokmarknaden är i ett 
europeiskt perspektiv avreglerad med bl a annat fri prissättning och fri etableringsrätt 
för bokhandeln.”1 Vidare finns det ungefär 250 professionella bokförlag med 
regelbunden utgivning, varav de största är sju koncerner: Bonnierförlagen, Liber, P.A. 
Norstedt & Söner, Natur och Kultur, Verbum, Bra Böcker och Egmont/Richters.2  
 
Svenska Förläggareföreningen har ca 80 medlemmar (värt att nämna är att inget av de 
medverkande förlagen är medlemmar), vilka uppskattas dominera 75-80 % av den totala 
marknaden. Förläggareföreningen konkluderar således: ”De förlag som inte är 
medlemmar i föreningen är många fler, men sammanlagt omfattar de endast en mindre 
del av totalmarknaden.”3  
 
För småförlag finns istället en intresseförening som heter NOFF (Nordiska föreningen 
för mindre förlag), och har 127 medlemmar. Två av förlagen i denna uppsats är med: 
Normal och Tranan. NOFF vill bland annat ”främja samarbete mellan de mindre, 
oberoende bokförlagen och bevaka deras intressen i förlagsgemensamma frågor som 
bland annat bokdistribution, bokprissättning, skatteregler och marknadsföring.”4 
 
I Sverige finns idag ungefär 400 bokhandlar, varav 50 procent ingår i en kedjebildning. 
Men det beräknas finnas ”fler än 5 000 försäljningsställen av böcker i Sverige. Detta om 
varuhus, kiosker, livsmedelsbutiker, stormarknader etc. räknas in.”5 Förläggare-

                                                 
1 Den svenska bokmarknaden, http://www.forlaggare.se/densvenskabokmarknad  [2007-03-02].  
Nota bene att vi hädanefter ger hänvisningar till elektroniska källor i löpande noter, vår anm. 
2 Förlagen, http://www.forlaggare.se/forlag  [2007-03-02]. 
3 Förlagen, http://www.forlaggare.se/forlag  [2007-03-02]. 
4 Föreningen, http://www.noff.se/omforening.asp  [2007-03-01]. 
5 Återförsäljare, http://www.forlaggare.se/aterforsaljare  [2007-03-02]. 
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föreningen påpekar också att både förlagens direktförsäljning (via exempelvis 
bokklubbar) samt internetbokhandlarnas försäljning har ökat.6  
 
 

1.2 Problemområde och avgränsning 
Vi ska undersöka ett urval av ideologiskt inriktade förlag i den svenska bokbranschen 
2007. Enligt idé- lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman är ideologi ett komplext men 
viktigt begrepp i flertalet moderna discipliner, exempelvis kunskapssociologi, 
idéhistoria och politisk teori.7 Ideologi förstås ofta som en samhällsåskådning, vilken 
innehåller sammanhängande uppfattningar om ”verklighetens beskaffenhet som 
värderingar och handlingsnormer.”8 Att bekänna sig till en ideologi, menar Liedman 
vidare, innebär att man godtar verklighetssynen, grundläggande värderingar och handlar 
inom ramen för detta.9 Inledningsvis kan sägas att vi med ideologi i detta sammanhang 
menar en avvikande, politisk (men inte parlamentarisk) eller samhällskritisk hållning 
som genomsyrar förlagets verksamhet. Samtidigt är förlagen företag, verksamma på en 
ekonomisk marknad. Enligt Svedjedal råder sedan länge en motsättning mellan 
ekonomiska och kulturella intressen (1994, s. 24). Detta spänningsfält, dessa 
motsättningar anser vi vara vårt problemområde.  
 
När vi skriver om bokmarknaden och om rådande politiska förutsättningar så rör vi oss 
inom Sverige, och vi studerar ett urval av svenska bokförlag. Det finns självklart 
liknande förlagsverksamheter i andra länder, men med denna studies begränsade tid och 
utrymme tyckte vi det var rimligt att fokusera på Sverige. Att genomföra intervjuer med 
respondenter utrikes känns som en uppgift för en större studie än denna. Dessutom vill 
vi undersöka förlagens specifika förutsättningar och vill därför också att de är 
verksamma inom samma litterära och samhälleliga kontext. 
 
Två av förlagen har andra verksamheter knutna till sig. Dock har vi valt att bortse ifrån 
dessa då de inte är av relevans för denna studie. Det gäller ETC förlag, som ger ut 
tidningen Dagens ETC med tillhörande månadsmagasin, samt Tranan förlag som även 
har barnboksutgivning under etiketten Trasten. I ETC:s fall är verksamheterna så nära 
knutna till varandra att vi ibland är tvungna att förhålla oss till andra delar än 
bokförlaget. Men vårt fokus ligger dock på bokförlaget ETC. 
 
Vi har inte haft litteraturgenrer som ett kriterium vid urvalet, utan fokuserat på de 
ideologiska aspekterna av verksamheten. Vi har också uteslutit andra typer av 
ideologiska bokförlag, som hör till religiösa samfund, politiska partier, folkrörelser eller 
dylikt. Detta då det är just tidigare nämnda definition av ideologi som vi använder oss 
av – alltså en avvikande, politisk (men inte parlamentarisk) eller samhällskritisk 
hållning som genomsyrar förlagets verksamhet. 
                                                 
6 Återförsäljare, http://www.forlaggare.se/aterforsaljare  [2007-03-02]. 
7 Sven-Eric Liedman, ”Ideologi”, Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877&i_word=ideologi  
[2007-03-01]. 
8 Sven-Eric Liedman, ”Ideologi”, Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877&i_word=ideologi  
[2007-03-01]. 
9 Sven-Eric Liedman, ”Ideologi”, Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877&i_word=ideologi  
[2007-03-01]. 
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1.3  Definitioner av begrepp 
Flertalet begrepp kommer att definieras under respektive kapitel (exempelvis under teori 
och metod), men här väljer vi att presentera att fåtal återkommande begrepp som vi 
använder i uppsatsen.  
 
Allmänförlag och storförlag. Allmänförlag används bland annat av Åke Danielsson och 
Claes Lennartsson i deras översikt Bokmarknaden i Sverige (2005). Med begreppet 
menas bokförlag som har en allmänutgivning av litteratur. Danielsson & Lennartsson 
definierar allmänlitteratur: ”Allmänlitteratur avser skönlitteratur för vuxna, barn- och 
ungdomslitteratur, facklitteratur och vissa uppslagsverk. Alltså undantas läromedel och 
vetenskapliga arbeten som inte vänder sig till en allmän publik.”10 I denna studie 
innefattar begreppet allmänförlag främst de större aktörerna (exempelvis koncernerna 
kring Bonniers eller KF Media), och används av oss istället för termen storförlag, som 
respondenterna ofta begagnar.  
  
Det alternativa medielandskapet och mainstreammedier. Det alternativa landskapet är 
ett begrepp som en av uppsatsens respondenter, Ulrika Larsson från Normal förlag, 
använder i intervjun (2007-03-08) för att beskriva vilka typer av medier som är förlagets 
rotsystem Alltså: alternativa medier med besläktade ideologiska inriktningar som 
förlaget samarbetar – Normal exemplifierar med Bang och Ottar11. Detta har visat sig 
vara ett användbart begrepp för oss för att komma åt skillnaden mellan det som vi också 
kallar mainstreammedier, exempelvis de stora dagstidningarna och TV, kontra mindre 
oberoende medier med ideologiska inriktningar. Därför använder vi det begreppet i vår 
studie, och menar också att det alternativa medielandskapet kan se olika ut beroende på 
vilken utgångspunkt man har. 
 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ett urval ideologiska bokförlag, verksamma 
idag. Det vi är intresserade av är var de befinner sig i litteratursamhället, deras villkor 
och förutsättningar, utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om det 
litterära fältet. Detta vill vi göra genom intervjuer med respondenter från de utvalda 
förlagen, vilka analyseras med hjälp av en bourdieusk begreppsapparat. Syftet är också 
att kontextualisera förlagen genom att vi tar del av artiklar, recensioner och information 
från andra aktörer på fältet, samt tidigare forskning och annat material om den svenska 
bokbranschen. 
 
Den övergripande frågeställningen är att se relationerna mellan de utvalda förlagen, som 
profilerar sig ideologiskt, och det litterära fältet där de existerar. Underfrågor blir: 
 

• Hur tar sig förlagens ideologiska inriktning uttryck? 
• Hur påverkar den ideologiska inriktningen förlagens möjligheter att bedriva sin 

verksamhet? 

                                                 
10 Åke Danielsson & Claes Lennartsson, Bokmarknaden i Sverige: Aktuella förhållanden inom det 
litterära systemet (2005), http://www.hb.se/bhs/personal/claes/bokmarkn_2005.doc [2007-05-09]. 
11 Bang är ”en feministisk kultur- och samhällstidskrift”, http://www.bang.a.se/index.html [2007-06-05]. 
Ottar är RFSU: s (Riksförbundet för sexuell upplysning) tidskrift om sexualpolitik, 
http://www.rfsu.se/om_tidningen_ottar.asp [2007-06-05]. 
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• Vilken position innehar de utvalda förlagen i det litterära fältet? 
• Hur ser relationerna ut med fältets övriga aktörer och institutioner? 

 
Vi menar att dessa frågeställningar fungerar väl ihop med Bourdieus kultursociologiska 
teorier. Vi bär även med oss dessa frågor vid konstruerandet av intervjuguiden, som är 
vårt huvudsakliga verktyg för att kunna samla det empiriska materialet (intervjuerna) 
och därmed besvara uppsatsens frågeställningar.  
 
 

1.5 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt börjar vi med att beskriva forskningsläget i Sverige kring vårt 
uppsatsämne, och presenterar tidigare forskning som kan vara av relevans för denna 
studie. Vi inleder med litteratursociologisk forskning, magisteruppsatser från BHS samt 
uppsatser från andra lärosäten i landet. Vidare presenteras annan relevant litteratur som 
inte är forskning knuten till en specifik disciplin, men likväl material av relevans för 
studien. Slutligen säger vi något om forskningsläget utomlands. Vi kan också nämna att 
teori- och metodlitteratur tas upp under respektive avsnitt, samt att artiklar och annat 
material presenteras löpande i texten. 
 
Förlagsforskning i Sverige bedrivs inte – enligt vad vi har funnit – i någon större skala, 
och är dessutom spridd över ett brett spektrum av discipliner. Av de sju svenska 
avhandlingar om bokförlag som återfinns via LIBRIS är två skrivna inom ekonomisk-
historisk forskning, två inom litteraturvetenskap, en i litteratursociologi, en i juridik, 
samt en i historia. Det finns alltså många sätt att närma sig förlagen på. Ingen av dessa 
avhandlingar berör dock liknande aspekter eller delar utgångspunkter med denna 
uppsats, och vi anser dem därför inte vara relevanta för oss. 
 
Genomgående för att kunna röra oss i litteratursamhället använder vi ett antal 
litteratursociologiska texter som är oss till stor hjälp; två av dessa återfinns i antologin 
Litteratursociologi (1997). Litteratursociologen Lars Furulands ”Litteratur och 
samhälle: om litteratursociologin och dess forskningsfält” beskriver litteratursociologins 
framväxt och en mängd olika utgångspunkter man kan använda inom fältet. Också den 
litterära processen med dess instanser och kretslopp tas upp, vilket är grundläggande 
och viktigt. Svedjedals ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en 
forskningstradition och dess grundantaganden” går systematiskt igenom olika 
angreppssätt och utgångspunkter för litteratursociologisk forskning. Bland annat kan 
nämnas hans ”klassiska” indelning: samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och 
litteratursamhället (Svedjedal 1997, s. 72ff). Vi kommer huvudsakligen att befinna oss i 
underområdet litteratursamhället.  
 
Även om vi inte kommer att referera till dessa texter i någon större utsträckning, har de 
varit en viktig del i vår egen forskningsprocess. Också delar av Svedjedals antologi 
Författare och förläggare (1994) är av relevans för oss. Detta gäller kapitlet ”Författare 
och förläggare”, där relationerna mellan dessa kategorier undersöks, främst i ett svenskt 
litteraturhistoriskt perspektiv. Idén om litteratursamhället tas upp, och motsättningar 
mellan ekonomiska och konstnärliga intressen diskuteras. Också ”Vem köper den 
blindes sång?: Om nutidens svenska bokmarknad” är intressant, där det moderna 
litteratursamhället belyses. 
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Ett antal, för vår forskningsansats, relevanta magisteruppsatser har skrivits vid Bhs. Då 
C- och D-uppsatser bör användas med försiktighet som källa, tjänar funna uppsatser för 
oss snarast som ett sätt att ta hjälp med utformning av exempelvis metod och teori, samt 
att vi genom litteraturlistor har fått vägledning till relevant material. Annorlundahet som 
kapital: kategorin invandrarförfattare och annorlundahet på det litterära fältet (2006) 
av Anja Dahlstedt är inte besläktad med oss rent ämnesmässigt, men hon använder 
Pierre Bourdieus teorier på ett sätt som gör uppsatsen relevant för oss. Emma Frisks och 
Maria Glans Ordfront: ett förlags utveckling (2005) koncentrerar sig på ett enda förlag 
och undersöker då storlek, utgivningsprofil samt hur de olika delarna av Ordfronts 
verksamhet hänger samman. Förlagsbranschen i en dynamisk förändringsprocess: en 
kvalitativ undersökning av tendenser till utveckling inom förlagsbranschen av Jessica 
Johansson (2001) är ett annat exempel. Hon har, precis som vi, tagit avstamp i 
litteratursociologin för att undersöka den svenska förlagsbranschen, men har däremot 
tagit ett brett grepp på branschen och intervjuat respondenter som snarast innehar olika 
maktpoler i fältet. Detta till skillnad från oss som istället undersöker en specifik, 
begränsad del. 
 
Via UPPSÖK hittade vi även relevanta uppsatser från andra lärosäten i Sverige. 
Andreas Focks OEI editör och Förlaget Harlequin på det litterära fältet (2006)12 är en 
besläktad studie, där två förlag undersöks utifrån hur de positionerar sig på det litterära 
fältet. Här – precis som för oss – är metoden intervjuer och den teoretiska ramen 
Bourdieus fältteorier. Att trycka på vinst eller förlust - en studie av fem förläggares 
resonemang kring och hantering av osäkerhet av Helena Staffansson & Malin 
Ternestedt (2003)13 har en företagsekonomisk utgångspunkt, vilket skiljer sig från vår. 
Men vi använder liknande metod, semistrukturerad kvalitativ intervjustudie gällande 
små förlag, vilket gör att den kan vara användbar. Uppsatsen handlar också om det 
risktagande som kulturella investeringar alltid innebär, vilket Bourdieu skriver om i sin 
Konstens regler (2000, s. 219). 
 
För att få en bakgrund till den svenska bokbranschen har vi använt ett antal titlar. 
Gidlunds Släpp skrivandet loss!: Bokutgivningens nya villkor (2006) handlar om 
bokbranschen idag och diskuterar bland annat kring små- och stora bokförlag. Boken 
fungerar även som en handbok för människor som vill arbeta inom små bokförlag. 
Förlagsboken (2001) av Widengren Hammarskiöld och Pettersson, används för att få en 
överblick av hur förlagens praktiska arbete fortlöper. De första kapitlen beskriver olika 
förlagstyper och relationer mellan förläggare och författare. I större delen beskrivs dock 
bokens produktionscykel, med tillhörande aspekter. Denna bok har framförallt förberett 
oss inför intervjuerna på ett lämpligt sätt. Gedins Litteraturen i verkligheten: om 
bokmarknadens historia och framtid (1997) sammanfattar väl (främst) den svenska 
bokmarknadens framväxt från slutet på 1800-talet och framåt. Gedin tar även upp mer 
moderna händelser som ”förlagskrisen” på 70-talet.  
 
SOU: n Boken i tiden (1997) är en väldigt bred och innehållsrik sammanfattning av den 
svenska bokmarknaden, och tjänar oss väl. Självfallet har förhållanden ändrats de 
senaste tio åren, men många av grundstrukturerna och instanserna är giltiga än idag. Det 
är också intressant att se strömningar i den statliga kulturpolitiken. Yrlid tar i 
Litteraturens villkor (1994) upp strukturer och villkor i nittiotalets bokmarknad i 
Sverige. Här presenteras relevanta institutioner, intresseorganisationer och andra 
                                                 
12 Stockholms universitet, Historiska institutionen, Förlagskunskap. 
13 Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
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aktörer, samt gällande juridiska regleringar och bokmarknaden. En god översikt, men 
åldern på verket gör att vi använder det med viss försiktighet. Företagsekonomen Dag 
Björkegren undersöker i sin Kultur och ekonomi (1992) hur kulturindustrin i väst har 
blivit en internationell industri, men astronomisk omsättning. Bland annat diskuteras 
hur estetiska konflikter tar sig uttryck (”fin”- mot ”masskultur”) samt hur förläggare har 
gått från att vara ett ”gentlemannayrke” till att bli en oligopolisk massmarknad.  
 
Eftersom vi skriver om den svenska bokmarknaden har vi inte använt oss av mycket 
litteratur från andra länder. Men vi har försökt skaffa oss en inblick i huruvida det finns 
någon förlagsforskning internationellt sett, och hur den i så fall ser ut. Vi har 
koncentrerat oss på Norden, Storbritannien samt USA och fått fram ett fåtal titlar som 
hade kunnat vara av vikt för vår studie, om vi inte hade avgränsat oss till svenska 
förhållanden. Ett exempel är Schiffrins nämnda Business of books: how the 
international conglomerates took over publishing and changed the way we read (2000), 
där vi alltså använder den svenska upplagan, Förlag utan förläggare (2001). Detta är en 
stark mediekritisk skildring av hur de oberoende förlagen i USA en efter en köpts upp 
av internationella mediakonglomerat, och hur detta har påverkat bokmarknaden. Den 
kommer hos oss in i diskussionsdelen.  
 
I övrigt används huvudsakligen svenskt material, då vår undersökning rör svenska 
förhållanden. Också vår utgångspunkt, att undersöka ideologiska bokförlag, har varit 
svår att finna motsvarigheter till. 
 

1.5.1 Litteratursökningar 
I LIBRIS har vi sökt avhandlingar, samt annan sekundärlitteratur via sökningar på 
ämnesord som ”bokförlag”, ”förlagshistoria”, ”småförlag” samt gått via ämnesträdet 
(Ad:k Bokförlagens och bokhandelns historia). Vi har genom att browsa på den hyllan 
(Ad) på Bibliotek & läranderesurser, högskolan i Borås, funnit relevant material.  
 
Genom att söka uppsatser via BADA, DIVA, UPPSÖK samt specifika lärosätens 
uppsatsdatabaser och hemsidor (bland annat förlagskunskapen i Lund respektive 
Stockholm, bokhistoriska i Lund, litteratursociologiska i Uppsala) har vi försökt se vad 
som skrivs av studenterna idag gällande förlagsbranschen. Via Artikelsök, genom 
sökningar på ämnesorden ”bokförlag” och ”småförlag”, har vi funnit en stor samling 
med artiklar som på ett sätt eller annat berör vårt problemområde. Det finns också en del 
artiklar som handlar specifikt om våra utvalda förlag.  
 
Bakgrund till de utvalda förlagen samt den kontext de befinner sig i har vi, utöver den 
tryckta litteraturen, sökt genom förlagens och olika branschorganisationers hemsidor 
(exempelvis Förläggareföreningen, NOFF, Svensk Bokhandel). För en ekonomisk 
bakgrund har vi använt oss av databasen Affärsdata. Vi har också fått tag på relevant 
material genom att se på de två svenska förlagsutbildningarnas kurslistor, samt 
litteraturlistor i uppsatser och andra verk. 
 
För att få en viss insyn i vad som forskas på utomlands har vi även utfört sökningar i 
följande databaser: Academic Search Elite, Digital Dissertations, Google Scholar, LISA 
samt Nordiskt BDI-index. Vad gäller de engelskspråkiga databaserna har vi framförallt 
har vi använt oss av söktermen ”independent publishing”, vilket visade sig vara den 
mest relevanta.  
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2. Teori 

2.1 En litteratursociologisk inramning 
Litteratursociologin utgör en inramning till vår undersökning. Furuland skriver att 
disciplinen inte enbart ska arbeta med att undersöka interaktionen mellan litteratur och 
samhälle utan ”[l]itteratursociologer kan också under anknytning till samhälls- och 
beteendevetenskaperna ge viktiga bidrag till granskningen av olika litterära 
delinstitutioner genom tiderna: författarkår, förlag, bokhandel, bibliotek, kritik samt 
offentligheter och publiker” (1997, s. 19). Litteratursociologin arbetar huvudsakligen 
inom tre intresseområden: studiet av litteraturen i samhället, studiet av samhället i 
litteraturen samt studiet av litteratursamhället (Svedjedal 1997, s. 72ff). Svedjedal 
menar att i det sistnämnda området ”samlas studier som främst ägnas litteraturens yttre 
villkor, alltså bokmarknadens utveckling, författarens försörjning, förlags- och 
bibliotekshistoria” (1997, s. 74). I uppsatsen arbetar vi inom det detta område, 
litteratursamhället, då det är en del av det litterära systemet - aktören ideologiska 
bokförlag - som står i centrum för studien.  
 
Furuland har i artikeln ”Litteratur och samhälle” (1997) arbetat fram en åskådlig och 
konkret modell över vad han benämner som den litterära processen. Han menar att 
modellen ”demonstrerar verkets väg från författaren via förläggaren och olika 
förmedlare (bokhandlare, bibliotekarier m.fl.) till läsaren” (Furuland 1997, s. 38, förf:s 
kurs.). Modellen visar hur denna process förlöper. Den består i huvudsakligen av tre led 
som sinsemellan växelverkar, löper in i varandra och som utövar olika grad av 
inflytande över varandra: litteraturproduktion, distribution och konsumtion. Det första 
ledet består av litteraturproduktionen i vid bemärkelse, här är alltså författaren och 
förlaget viktiga aktörer. I nästföljande led, distribution, är aktörer som bibliotek, 
bokklubbar, vissa förlag och distributörer verksamma (Furuland 1997, s 38-39). 
Furuland visar på att det inom detta led sker en inplacering i värdesystem, till exempel 
genom recensioner, artiklar, essäer, debatter, urvalslistor för folkbibliotek och bokurval 
för grundskola och universitet. Det sista är konsumtionsledet, som omfattar exempelvis 
köpare, låntagare och prenumeranter (Furuland 1997, s. 41). Furulands modell synliggör 
på ett tydligt sätt det litterära systemets många olika aktörer och hur de fungerar och 
engagerar sig i det litterära fältet. Vårt empiriska material består av intervjuer med 
förläggare, alltså rör vi oss i första hand i leden för produktion och distribution.  
 
 

2.2 Pierre Bourdieus kultursociologiska teorier 
I uppsatsen använder vi oss huvudsakligen av sociologen Pierre Bourdieus teoretiska 
perspektiv som ram för analysen. Vi finner att han erbjuder sofistikerade och kritiska 
verktyg för förståelsen av relationerna mellan samhälle, ekonomi och kultur. Bourdieu 
är, som Furuland påpekar, en av de viktigaste influenserna i samtida 
litteratursociologisk forskning (1997, s. 18). I teoriavsnittet kommer vi främst att 
referera till sekundärkällor gällande Bourdieu, för att kunna göra en sammanfattande 
och grundläggande presentation. I analysen kommer vi dock att endast utgå från 
primärkällan – alltså Bourdieus egna texter.  
 
 Sociologerna Thomas Johansson och Fredrik Miegel tar i Kultursociologi (2002) upp 
ett genomgående tema i Bourdieus arbete. Närmare bestämt dennes analyser av 
kulturens centrala ställning i produktionen och reproduktionen av makt- och 
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statusförhållanden mellan individer, grupper och organisationer, som manifesteras i 
mänskliga praktiker. Begreppet praktik ska förstås som det oreflekterade, dagliga 
handlande som upprätthåller och befäster rådande maktstrukturer. Sett ur detta 
perspektiv döljer sig dessa i de allmänt vedertagna sätt som människor förstår och 
uppfattar sig själva och sin tillvaro (Johansson & Miegel 2002, s. 271f). 
 
Pedagogen Donald Broady poängterar att Bourdieus teorier är djupt grundade i 
empiriska undersökningar och att hans arbeten präglas av en intimt sammankopplad 
teori, empiri och metod (Inledning, Bourdieu 2000, s. 9ff). Dessa delar kan förstås som 
föränderliga verktyg i en sociologisk helhet för att blottlägga och tränga bakom och 
under de rådande maktstrukturerna (Johansson & Miegel 2002, s. 271f). Detta innebär 
att Bourdieus begreppsapparat förändras beroende på sin kontext och mellan olika 
undersökningar, skriver sociologen Jan Carle (2003, s. 376).  
 
I uppsatsen kan vi därför inte ta hänsyn till alla de olika innebörder som begreppen ges 
genom Bourdieus samlade produktion. Vi anser dock att det även medför en flexibilitet 
i det pragmatiska användandet av hans resonemang och begrepp. För uppsatsens syfte 
och frågeställningar fokuserar vi därför på de innebörder begreppen ges i Konstens 
regler - det litterära fältets uppkomst och struktur (2000). Anledningen till att vi väljer 
att huvudsakligen arbeta utifrån denna studie är att i verket diskuteras och belyses 
företeelser och strukturer inom det kulturella fält som utgör vårt eget undersöknings-
område. Bourdieus teorier synliggör dels relationerna mellan de olika positionerna i det 
litterära systemet (till exempel mellan bokförlag och marknad), men även det litterära 
fältet och dess relationer till andra fält. Vi använder även en artikel av Bourdieu, 
”Produktionen av tro” som ingår i antologin Kultursociologiska texter (1993), för att 
komma åt centrala begrepp. 
 
I studien kommer vi generellt att använda oss av ett flertal begrepp från Bourdieu: fält, 
det litterära fältet, konsekration, illusio, kapitalbegrepp (symboliskt, kulturellt och 
ekonomiskt kapital), autonomi, position, habitus samt agenter/aktörer. Dessa fyller 
övergripande funktioner för analysen av det empiriska materialet, vilket kommer att visa 
sig i analysavsnittet.  
 

2.2.1 En genomgång av bourdieuska begrepp 
Nedan följer en genomgång och presentation av de begrepp som hämtats från Bourdieus 
begreppsapparat som kommer att användas genomgående i vår analys. Mer specifika 
begrepp kommer att definieras vid respektive avsnitt i vår analysdel. 
 
Begreppet fält fyller en central funktion i Bourdieus teoribildning, men också i vår egen 
studie. Bourdieu skriver att ”fältet är ett nätverk av objektiva relationer [---] mellan 
olika positioner, till exempel den position [---] som anges av en tidskrift, en salong eller 
ett kotteri, i egenskap av samlingsplats för en viss grupp av producenter” (Bourdieu 
2000, s. 334-35). Fältet fungerar som en dynamisk arena där strider om makt och 
motstånd sker. 
 
Den sociala världen som individer lever och verkar i består av hierarkiskt ordnande fält 
med olika positioner. Det överordnande fältet benämns som ”maktfältet”, vilket kan 
förstås som ”överklassens territorium”. Vidare existerar det en mängd olikartade fält, till 
exempel akademiska, ekonomiska, politiska eller kulturella fält (Johansson & Miegel 
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2002, s. 274). Enligt Broady är de fält som befinner sig längst från varandra det 
ekonomiska fältet (vilket befolkas av exempelvis företagsledare och ekonomer) och det 
kulturella fältet. Det sistnämnda fältet består av till exempel konstnärer, författare, 
kritiker, kulturjournalister och bibliotekarier. I detta fält ingår också institutioner som 
bibliotek, museer, gallerier. Inom det kulturella fältet aktualiseras frågan om 
kulturbegreppet och det är kring detta som fältets konflikter uppstår (Inledning, 
Bourdieu 2000, s. 17). Bourdieu menar vidare att det finns en motsättning mellan å ena 
sidan en konstnärlig, intellektuell pol, och å andra sidan en kommersiell pol (2000, s. 
151).  
 
Ett subfält till det kulturella fältet är det litterära fältet (Inledning, Bourdieu 2000, s. 
10). Det är här vi i uppsatsen primärt kommer att röra oss. Det kan, som Broady 
påpekar, betraktas som ett socialt fält, vilket innebär en slags specificering av det 
allmänna fältbegreppet. ”Ett socialt fält kan definieras som ett system av relationer 
mellan positioner vilka besättes av människor som strider om något för dem 
gemensamt” (Inledning, Bourdieu 2000, s. 9). Det litterära fältet inbegriper även en 
mångfald av olika producenter, till exempel författare, kritiker och förläggare. Det är 
med andra ord inte enbart det litterära alstret som produceras inom fältet. De olika 
konstarterna, bedömningsgrunderna, utövarna och grupperingarna måste, i enlighet med 
Bourdieus resonemang, förstås som sociala och historiskt betingande konstruktioner. 
Också kriterierna för vad som tas upp i fältet måste förstås i ljuset av sin kontext 
(Bourdieu 2000, s. 312ff). Vi menar att bokförlagen utgör en central och dynamisk 
position i det litterära fältet och detta ämnar vi problematisera i studien.   
 
Förlagshistorikern Bo Peterson menar att den stridsfråga som ligger till grund för det 
litterära fältet är vad som ska definieras som litterärt värde. Exempel på diskussioner 
som förs inom fältet gäller definitioner av god litteratur, vilka som tar sig rätten att 
värdera, kritisera och rangordna litteraturen, eller vilket anseende ett bokförlag har 
(Peterson 1998, s. 331f). Om denna rätt att definiera vad som är giltigt skriver även 
Svedjedal om, och hänvisar till Bourdieus term konsekration. Svedjedal menar att  
 

[---] en litterär tidsanda skapas genom vad som omnämns, vad som räknas. Att komma med är minst 
lika viktigt som att komma ut. [---] Att godkänna, uppmärksamma och berömma ett konstverk är för 
Bourdieu att konsekrera det. Det gäller att bli tryckt i rätt tidskrift, komma ut på rätt förlag, bli 
recenserad av rätt person i rätt tidning (helst på utgivningsdagen), att bli omnämnd och citerad. (1994, 
s. 186f) 

 
Detta är ett användbart begrepp för vår uppsats, då det är intressant att se hur de 
undersökta förlagen uppmärksammas eller inte (konsekreras eller inte) av omgivningen, 
för att kunna bedöma deras respektive position på fältet.  
 
Enligt Broady och pedagogen Mikael Palme har de olika verksamma aktörerna 
avvikande ställningstaganden i frågor, och även om delade meningar råder och 
konflikter uppstår är samtliga aktörer inom fältet ense om att striden är värd att föras. 
Fältet hålls samman av denna tro som förenar de stridande parterna inom fältet, både de 
som redan besitter maktpositioner men också de som söker skapa sig en plats inom 
fältet (Förord, Bourdieu 1993, s. 17).  Bourdieu menar att denna tro – illusio – är ”den 
kollektiva anslutning till spelet som på en och samma gång är orsak till och en följd av 
spelets existens” (2000, s. 252). Peterson menar att denna tro i sin tur alstrar en ekonomi 
som inte bygger på samma grundvalar som den gängse ekonomin. Istället sker ett 
förnekande inom framförallt det kulturella fältet av det ekonomiska. Aktörerna på fältet 
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vill helst uppfattas som drivna av ideologi, rättvisepatos eller god litterär smak 
(Peterson 1998, s. 332).  
 
Broady beskriver i sin artikel ”Kulturens fält” (1988) hur man kan närma sig Bourdieus 
kapitalbegrepp: 
 

Att Bourdieu använder termer som förfaller lånade från den ekonomiska vetenskapen bör inte förvilla. 
Hans begrepp om ekonomi omfattar människors motiv, symbolernas värld, trosföreställningarna, 
likaväl som ”ekonomiska” fenomen i gängse mening. Det är fråga om ”hushållning” i ordets vidaste 
betydelse: produktion, reproduktion och byte av alla slags symboliska och materiella tillgångar (s. 3). 

 
Vidare delar Bourdieu upp begreppet kapital i en mängd delar, varav dessa tre är 
relevanta i denna studie: ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital 
är materiella tillgångar samt kunskaper om marknadens förutsättningar. I socialt kapital 
ingår släktband, relationer med vänner och bekanta, kårgemenskap och andra sociala 
samspel. Inom det kulturella kapitalet ryms ett kunnande om ”finkultur” och 
användandet av ett gott språk samt behärskandet av andra sociala koder (Broady 1998, 
s.13). 
 
Ett symboliskt kapital ska förstås som den tillgång som inom ett visst område, fält, bär 
på ett visst värde för innehavaren i relation till fältets andra positioner. (Broady 1998, 
s.13). Med andra ord kan alla tre ovanstående kapital vid olika tidpunkter och i olika 
kontexter vara ett symboliskt kapital.  
 
För att ett område ska kunna benämnas fält krävs det att det har en viss autonomi 
gentemot andra fält, men även mot resten av omvärlden (Inledning, Bourdieu 2000, 
s.15). Fältet upphör där dess normer och värdesystem inte längre fyller någon 
pragmatisk funktion och där förlorar det också sin autonoma ställning. Det inkorporeras 
då i något annat fält eller upphör (Inledning, Bourdieu 2000, s. 22f). Dock måste olika 
fält även förstås och tolkas i förhållande till andra fält. Det finns också 
beroendeförhållanden mellan fälten, de griper in i varandra och bekräftar, synliggör 
eller motsatsen; osynliggör, stänger ute varandra. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke, 
menar Broady och pedagogen Ingrid Heyman, att flertalet av det litterära fältets aktörer 
är verksamma på andra fält, till exempel det gängse ekonomiska, där andra värden, 
normer och regleringar gäller. De olika fälten är med andra ord mer eller mindre 
inkapslade och sammanlänkande i varandra och fullständig autonomi råder aldrig 
mellan fälten (Broady & Heyman 1998, s. 299).  
 
Enligt den definition som ovan nämnts formas och struktureras fältet genom ett antal 
olika positioner och förbindelserna mellan dessa. En så hög position som möjligt är det 
mest eftersträvansvärda eftersom de olika aktörerna gör anspråk på tolkningsföreträde i 
fältets olika stridsfrågor (Broady 1998, s. 13.). Den enskilde agentens fältposition 
bestäms genom det habitus man besitter. Med habitus åsyftas det handlingsmönster som 
individen genom införlivning av specifika vanor (exempelvis från uppfostran), 
disponerar, och som ger möjlighet till ett visst slags handlande och tänkande i den 
sociala världen (Broady 1998, s. 13). Denna faktor, enligt Broady, i kombination med 
mängden innehav av kapital bestämmer fältpositionen. Innehav av rätt kapital i rätt 
sammanhang är med andra ord av största vikt för att nå en hög position inom ett fält och 
hålla kvar den. (Inledning, Bourdieu 2000, s. 313). Inom det litterära fältet, där vi rör 
oss, är det kulturella kapitalet det mest betydelsefulla symboliska kapitalet.  
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2.2.2 Bourdieu i denna uppsats 
Som redan nämnt har vi definierat de övergripande bourdieuska begreppen under 
föregående rubrik. Dessa, menar vi, är grundläggande för att kunna röra sig i det 
litterära fältet. I övrigt har vårt förfarande varit så att vi har närläst framförallt Konstens 
regler, och sedan utifrån våra intervjuer avgjort vad hos Bourdieu som är av relevans 
för vår analys av det empiriska materialet. Dessa nyckelbegrepp har vi samlat på en 
lista, som vi sedan har använt som modell för hur analysdelen tematiskt ska 
struktureras. Rubriksättningen är gjord med bourdieusk terminologi, och vi inleder varje 
stycke med att förklara begreppet utifrån Bourdieu. Om vi applicerar begreppen på ett 
annat vis än vad som står i originaltexten har vi kommenterat och förklarat detta. Vi har 
försökt att vara konsekventa i vår tematiska ordning, men det har ibland varit svårt då vi 
känner att de många olika aspekterna av det litterära fältet konstant tangerar varandra. 
Detta ser vi också som en styrka i vår text. 
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3. Metod 

3.1 Den kvalitativa intervjun 
Vi är intresserade av att ta reda på förlagens positionering på det litterära fältet och dess 
villkor och förutsättningar kring det. Överlag finns det lite forskning om de förlagen vi 
valt att studera. Vi menar alltså att detta är information vi inte kan läsa oss till, vilket 
leder oss till valet av metod. På grund av detta behöver vi direkt kontakt med 
personerna som arbetar inom fältet. Psykologen Karin Widerberg menar att genom att 
använda intervjuer som metod i forskning når man andras muntliga berättelser, 
uppgifter om och förståelser av en företeelse (2002, s. 16). Detta finner vi vara en 
relevant utgångspunkt för vår metod. Widerberg menar vidare att intervjun kan vara helt 
strukturerad och standardiserad, och genomförs då på samma sätt i förhållande till 
samtliga deltagare. Det faller dock inom ramen för den kvantitativa forskningen, och är 
inte aktuellt för oss (2002, s. 16).  
 
Ett skäl till att vi vill arbeta med en kvalitativ intervjumetod är att det är lättare att 
anpassa frågorna efter situationen, och följa upp svaren med följdfrågor eller 
förtydliganden. Psykologen Steinar Kvale menar att intervjusamtalets kanske största 
styrka är dess förmåga att ”fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne 
och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (1997, s. 14). 
Traditionellt sett finns en kritik mot kvalitativ forskning som ovetenskaplig, och det har 
ansetts svårt att lyfta fram klassiska kunskapsverifieringar så som reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet inom sådan forskning. Kvale menar dock att begreppen visst är 
gångbara, men att de måste anpassas till den kvalitativa forskningens utformning (1997, 
s. 209). Detta är någonting vi bär med oss under arbetets gång, och vi kommer även att 
behandla kunskapsverifieringen i ett särskilt avsnitt. 
 
I vår uppsats arbetar vi med en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod. Vi utgår 
främst ifrån redan nämnda metodböcker, Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun 
(1997) och Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (2002). Widerberg skriver att ”i 
den kvalitativa intervjun använder man sig av det direkta mötet mellan forskare och 
intervjuperson, och det unika samtal som uppstår i just denna kontext” (2002, s. 16). I 
detta sammanhang är forskaren det viktigaste redskapet för att få reda på och arbeta 
vidare med den enskilda intervjun. Till synes kan den kvalitativa intervjun verka 
spontan, men i själva verket krävs noggrann planering och förberedelse, samt kunskap 
och förförståelse om ämnet från forskarens sida (Kvale 1997, s. 92). Intervjuprocessen 
kan alltså ses som en kombination av planering och öppenhet.  
 
 

3.2 Urval och tillvägagångssätt 
I vår undersökning ställdes vi inför dilemmat hur många intervjupersoner som behövdes 
för att besvara uppsatsens frågeställningar. Kvale skriver dels att ett vanligt antal är 
mellan 5-25 personer, och dels att praktiska förhållanden så som tid, resurser och 
storleken på arbetet är viktiga faktorer att ta hänsyn till i urvalsprocessen (1997, s. 98f). 
Vi har gjort ett urval av fem förlag, då vi bedömde att detta var ett rimligt antal för 
studiens storlek. 
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Urvalet har skett från KB: s förlagsförteckning, där samtliga ISBN-anslutna svenska 
förlag med hemsidor finns samlade. 14 Direkt genom namnen kunde vi utesluta de flesta 
förlag, med utgivning av exempelvis läromedel, religion, kokböcker och resor. 28 förlag 
återstod efter den första grovsorteringen. Dessa har vi studerat närmare via deras 
hemsidor, där vi vidare uteslöt förlag som var knutna till ett politiskt parti eller 
organisation samt förlag som endast gett ut en titel. Diskussioner ledde också fram till 
att utesluta småförlag med enbart estetiska mål eller med fokus på exempelvis utgivning 
av filosofiska verk eller akademisk publicering, då vi skärpte uppsatsens intresseområde 
till att röra ideologiska förlag.  
 
Några förlag uteslöt sig själva genom att helt enkelt inte längre ge ut böcker längre. En 
aktör ansågs vara för stor för att platsa i denna studie, då fokus läggs på små aktörer. På 
flera hemsidor fanns ingen information att tillgå kring verksamheten annat än vilka titlar 
som getts ut, vilket gjorde det svårt att få en uppfattning om förlagets ideologiska 
inriktning. Slutligen ville vi också ha en variation på förlagens ideologiska inriktning – 
alltså skulle vi exempelvis inte ha valt att ha två feministiska förlag representerade i 
studien. Per mail gjordes en förfrågan till de fem valda förlagen om de var villiga att 
medverka i vår studie (se bilaga 1 och 2).  
 
Som förberedelse för själva intervjusamtalet arbetade vi fram en intervjuguide, en 
process i flera led. Enligt Kvale ”anges [i intervjuguiden, vår anm.] de ämnen som är 
föremål för undersökningen och i vilken ordning de kommer tas upp under intervjun.” 
(1997, s. 121) Vi började med att stolpa upp det som vi var intresserade av att få reda på 
i undersökningen, som vi sedan ordnade tematiskt. Denna ”brainstorming” i 
kombination med våra frågeställningar, ledde fram till den konkreta intervjuguiden. Där 
finns tio huvudfrågor med tillhörande underfrågor (se bilaga 3). Dessa grundfrågor 
gäller för alla intervjuer och de anpassas till respektive förlag, men enstaka specifika 
frågor kan behöva ställas. Detta bedömer vi i själva intervjusituationen.  
 
Fyra av fem förlag är aktiebolag, och då ska vi intervjua förlagschefen och tillika 
grundaren av förlaget. I Normals fall rör det sig om två personer – förläggaren och 
förlagschefen. I det femte fallet (Rosenlarv) rör det sig om en ideell förening med sju 
styrelsemedlemmar, och då ska vi träffa två personer från styrelsen. Intervjuerna äger 
rum i förlagens lokaler, förutom i Rosenlarvs fall då de inte har kontor eller liknande. Vi 
– författarna – utför intervjuerna tillsammans, någonting som Widerberg påpekar har 
sina fördelar: det är ett bra sätt att få ut så mycket som möjligt från den korta 
intervjustunden, det är en fördel att kunna diskutera samtalet tillsammans efteråt, samt 
att det helt enkelt känns tryggare att vara två i mötet (2002, s. 111f). Vår tanke är att den 
ena parten huvudsakligen kan vara fokuserad på samtalet och den andra på 
inspelningsutrustningen samt för anteckningar. Efter intervjuerna ägt rum transkriberas 
samtalen av oss till pappersform, och dessa utskrifter utgör sedan det huvudsakliga 
empiriska materialet för vår analys. Vi har försökt bevara det talspråkliga från 
intervjusituationen, men har ibland uteslutit småord (exempelvis ”liksom”) för att få ett 
flyt i texten. Detta visar vi enligt sedvanligt förfarande med klamrar i citatet. I 
analysdelen kommer citat och referat av intervjuerna hänvisas till transkriberingarna. 
Dessa behandlar vi som skilda dokument, och hänvisning kommer därför att ges till 
respondentens efternamn, årtalet (2007) samt sidnummer i transkriberingen. Dessa finns 
i uppsatsförfattarnas ägo. 
                                                 
14 Kb: s förlagsförteckning, http://www.kb.se/isbn/sok/webbforlag.aspx. [2006-12-11]. 
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Analysen av intervjuerna kan, enligt Kvale, utföras på en mängd olika vis. Ett 
angreppssätt är att bygga sin egen ”ad hoc-metod för skapande av mening i kvalitativa 
texter”, vilket blir en samling av olika angreppssätt och tekniker (1997, s. 184). 
Exempel på detta kan vara att lägga märke till mönster och teman, göra jämförelser, 
uppdela i faktorer samt skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang (Kvale 1997, s. 
185). Detta angreppssätt kommer vi att använda oss av. Utifrån en bourdieusk 
begreppsapparat finns det möjlighet för oss att skapa en analysmodell. De övergripande 
begreppen i Bourdieus fältteorier har redan presenterats i teoriavsnittet.  Dessa anser vi 
vara grundläggande för att kunna röra sig i det litterära fältet. I övrigt har vårt förfarande 
varit så att vi har närläst framförallt Konstens regler, och sedan utifrån det empiriska 
materialet avgjort vad hos Bourdieu som är av relevans för vår analys. Dessa 
nyckelbegrepp har vi sedan använt som modell för hur analysdelen tematiskt ska 
struktureras. Rubriksättningen i resultat- och analysdelen är också satt med dessa 
bourdieuska begrepp för att guida läsaren, och vi inleder varje stycke med att förklara 
begreppet utifrån Bourdieu. Detta är ett sätt att, som skrivs i Kvale, ”skapa ett 
begreppsligt/teoretiskt sammanhang” (1997, s. 185). Det kan också tjäna till att både få 
en överblick och se sammanhang samt kunna jämföra och kontrastera resultaten. Detta 
är en rimlig väg att gå för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
 
 

3.3 Förlagen i denna studie 
Mer noggrant om hur urvalet har gått till har vi skrivit om under rubriken ”Urval och 
tillvägagångssätt”. Kortfattat kan vi här skriva att vi är intresserade av ett urval av fem 
småförlag, med en specialiserad utgivning. Varför vi har valt dessa fem förlag och inte 
andra specialiserade småförlag är för att vi menar att de har en tydlig ideologisk 
inriktning, som präglar deras verksamhet.  
 
De ideologiska verksamheterna är vi intresserade av att undersöka i denna uppsats. 
Nedan ger vi en kort bakgrund om studiens fem förlag, främst utifrån information som 
ges på deras hemsidor. 
 

3.3.1 Bokförlaget Tranan  
Tranan grundades 1992, och förlagschef är Styrbjörn Gustafsson. På hemsidan kan man 
framförallt läsa om förlagets författare och titlar. Förlagets ”slogan” är ”läsning från 
hela världen”.15 Enligt intresseföreningen NOFF satsar Tranan på utgivning av 
kvalitetslitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östeuropa.16 För 
att finna litteratur för utgivning tar förlaget hjälp av litterära agenter och akademiker 
från olika språkområden. Gustafsson säger i en tidningsintervju: ”Vi vill inte att någon 
del av världen ska dominera vår utgivning.”17 Upsala Nya Tidning skriver att 
”Bokförlaget Tranan är ett av de mindre och medelstora förlag som medvetet satsat på 
de vita fläckarna på vår litterära världskarta.”18 Tranan gav ut 18 titlar under 2006, visar 
en sökning i LIBRIS. 

                                                 
15 Tranan, http://www.tranan.nu/  [2007-02-28]. 
16 Medlemmar, http://www.noff.se/medlemmar.asp?id=129  [2007-02-28]. 
17 Lena Köster, ”Böcker från världens alla hörn”, Upsala Nya Tidning 2005-06-26, 
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=5-AV_ID=413471,00.html  [2007-02-28]. 
18 Tore Winqvist, ”En glimt av Kina och Iran”, Upsala Nya Tidning 2004-07-31,  
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=5-AV_ID=335618,00.html  [2007-02-28]. 
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3.3.2 ETC förlag 
ETC förlag är både en tidskriftsutgivare och ett bokförlag. Johan Ehrenberg är ägare och 
VD till produktionsbolaget ETC produktion, och har varit verksam som utgivare sedan 
1970-talet. Tidningen ETC har i stort utgivits sedan 1976. På ETC: s hemsida kan man 
läsa att förlaget ger ut ”pocketböcker kring samhälle och politik.”19 Under 2006 utkom 
fyra titlar på förlaget. Samtliga titlar finns att köpa direkt via förlagets egen webbshop. 
Förlaget satsar på e-boksutgivning, och samtliga titlar finns tillgängliga via E-lib20. 
Förlaget har inte möjlighet att ta emot manus utifrån, med hänvisningen att de inte har 
resurser. ETC går tydligt ut med sin ideologiska hållning. På hemsidan kan man läsa 
detta uttalande: 
 

[---] till skillnad från en del andra journalister försöker vi inte gömma oss bakom floskler om 
”objektivitet” utan vill istället öppet tala om varför vi tänker och tycker som vi gör. Det blir 
ärligare så. ETC är en radikal, mediekritisk, feministisk, socialistisk tidning. Men samtidigt står 
varje skribent för sina artiklar, varje fotograf för sina bilder. En viktig sak: ETC är helt 
oberoende, vi finansieras inte av eller är lojala mot partier, företag eller organisationer.21  
 

Uttalandet ovan handlar främst om tidningen ETC, men verksamheterna hör samman, 
vilket poängteras i uttalandet att bokutgivningen oftast sker ”i anslutning till 
utgivningen av våra tidningar.”22  
 

3.3.3 Normal förlag 
Normal startades 2004 av Erika och Ulrika Larsson, varav Erika är förlagschef och 
Ulrika förläggare. I programförklaringen kan man läsa att ”Normal förlag vill ge ut 
böcker till alla som inte anser att heterosexualitet är ett måste. [---] Normal är 
Skandinaviens första queerförlag och ger ut hbt-litteratur23, lesbisk litteratur, gay-
litteratur.24 Förlaget ställer sig positiva till läsartips om vad som bör ges ut, exempelvis 
genom nätverket ”Normala Vänner som stödjer Normal förlags verksamhet genom sitt 
intresse för förlagets publicistiska inriktning”.25 De öppnar även upp för människor att 
skicka in opublicerade manus eller komma med bra bokidéer. Dock måste det ske inom 
ramen för Normals profil.26 En sökning i LIBRIS visar att Normal gav ut 16 titlar under 
2006. Alla böcker går att beställa direkt via förlagets hemsida.  
 

3.3.4 Rosenlarv förlag 
Rosenlarv startades 2006 och drivs som en ideell förening, med sju styrelsemedlemmar. 
På hemsidan skriver de att förlaget  
 
                                                 
19 ETC förlag, http://etc.se/etc_forlag/ [2007-02-28]. 
20 E-lib är ett företag som ”producerar och distribuerar e-böcker och mp3-böcker”, 
http://www.elib.se/ebook_about_eLib.asp [2007-06-05]. 
21 Vanliga frågor: Vad tycker ETC?, http://www.etc.se/FAQ/  [2007-02-28]. 
22 ETC förlag, http://etc.se/etc_forlag/ [2007-02-28]. 
23 HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Sedan 1990-talet har termen  
blivit etablerad som ett neutralt samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och 
könsidentitet, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=852086&i_word=HBT   
[2007-04-30]. 
24 Normal förlag, http://www.normal.se/normal.html  [2007-02-28]. 
25 Bli normal vän, http://www.normal.se/vanner.htm  [2007-02-28]. 
26 Normal förlag, http://www.normal.se/normal.html  [2007-02-28]. 



 

 18

till en början kommer att ägna sig åt återutgivning av äldre litteratur i syfte att rädda den ur glömskan 
och biblioteksmagasinen. Många författarskap har skuffats undan ur litteraturhistorien, trots hög 
kvalitet och samtida popularitet. Vi vill ge ut böcker som vi själva vill läsa och haft svårt att få tag i, 
och göra dessa tillgängliga för en större publik. Vi vill medverka till en ny syn på den 
litteraturhistoriska kanon: utvidga, problematisera, omsluta, penetrera och spränga den.27 

 
Via forumet ”Ett eget rum” uppmanas intresserade personer att skicka in sina texter, 
med en feministisk inriktning.28 Förlaget har hittills gett ut två titlar som går att köpa via 
hemsidan. Man kan bli ”sekundant” till Rosenlarv, vilket innebär att ge ekonomiskt stöd 
till bokutgivningen med vissa förmåner som tack. 
 

3.3.5 Vertigo förlag 
Förlaget grundades 1993 och drivs av förläggaren Carl-Michael Edenborg. Vertigo har 
en utgivning som inkluderar socialism, anarkism, filosofi, erotik, samhällsdebatter och 
avantgardism. Vertigo har ett manifest, skrivet av Edenborg, där förlagets ideologi och 
syn på litteratur förklaras. Exempelvis kan man där läsa att ”[b]rottet är Vertigos idé. 
Sammanbrottet, genombrottet, utbrottet: vår människa håller våra böcker i handen som 
vapen. Det är böcker för läsande sår.”29 Vertigo har ett nätverk för läsare, kallat 
”Stormtrupperna”, vilket innebär olika förmåner och uppdrag (varav det sistnämnda inte 
närmare specificeras på hemsidan).30 Vertigo välkomnar manus utifrån för eventuell 
utgivning, men poängterar att man först måste ta kontakt med förlaget innan man 
skickar in. Förlaget specificerar också eventuella önskemål om framtida utgivning, till 
exempel i dagsläget söker man ”prosamanus av kvinnliga författare.”31 En sökning i 
LIBRIS visar att Vertigo gav ut sju nya titlar under 2006. De har också direktförsäljning 
via hemsidan.  
 
 

3.4 Etik och kunskapsverifiering 
Det finns flera etiska aspekter man får ta hänsyn till vid utformandet av en 
intervjustudie. Kvale listar ett antal av dessa i tabellen ”Etiska frågor på de sju 
forskningsstadierna” (1997, s. 105), som vi bär med oss. Att utöver samla relevant 
kunskap också sträva efter att ”förbättra den undersökta mänskliga situationen” (Kvale 
1997, s. 105) är kanske ingenting som vi kan hävda att vi gör. Däremot menar vi att vi 
inte heller påverkar negativt med vår undersökning, då vi inte på något vis är ute efter 
att ”sätta dit” de intervjuade. Vi erbjuder en samtalsstund där vi är intresserade av 
respondentens verksamhet och syn på verksamheten, med respondenten i fokus. Det kan 
snarast ses som någonting positivt.  
 
Det är viktigt att erhålla respondentens informerade samtycke, samt att tänka på 
konsekvenserna för deltagaren, skriver Kvale (1997, s. 105). Detta har vi tagit hänsyn 
till, exempelvis genom att i våra kontaktmail skriva om vårt syfte med uppsatsen. Vi har 
också skrivit ett kort brev till respondenterna, där vi informerar om användningen av 
intervjuerna, deltagarna, samt hur uppsatsen kommer att spridas och lagras (se bilaga 4). 

                                                 
27 Välkommen, http://www.rosenlarv.se/indexb.php [2007-02-28]. 
28 Ett eget rum, http://www.rosenlarv.se/egetrum.php  [2007-02-28]. 
29 Vertigos manifest, http://www.vertigo.se/om.htm  [2007-02-28]. 
30 Vertigos stormtrupper, http://www.vertigo.se/storm.htm  [2007-02-28]. 
31 Manus, http://www.vertigo.se/manus.htm  [2007-02-28]. 



 

 19

Detta ska läsas innan intervjun äger rum, så att respondenten känner sig trygg i 
situationen.  
 
Vad gäller konfidentialitet, som ofta är en viktig faktor i intervjustudier, finner vi det i 
denna studie inte vara av relevans. Förlagschefen, eller motsvarande, är utvald som 
representant för en specifik verksamhet och talar således i denna sak. Dessutom behöver 
chefen inte stå till svars för någon annan än sig själv, till skillnad från om vi intervjuade 
anställda på andra nivåer. Vi är däremot medvetna om att eftersom intervjuerna är 
öppna, så kan de välja att inte svara på vissa frågor som kan upplevas vara av känslig 
natur (exempelvis kring ekonomi och konkurrens). I sådant fall får vi självfallet 
respektera detta beslut.  
 
Vad gäller kunskapsverifierande begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
(som Kvale skriver har ”fått en position som vetenskapens heliga treenighet” inom 
modern samhällsvetenskap, 1997, s. 207), har vi även det i åtanke. Men Kvale skriver 
också att man bör använda dem i andra former, som passar intervjuforskningen (1997, s. 
209). I vårt fall kan man inte tala om möjligheter till statistisk generaliserbarhet, då vi 
har ett litet urval på sju informanter. Kvale skriver att intervjupersoner oftast inte väljs 
av slump, ”utan andra kriterier, som typiskhet eller otypiskhet, eller helt enkelt efter 
tillgänglighet” (1997, s. 210). I vårt fall handlar det främst om ett urval baserat på 
typiskhet; att vi anser förlagen vara ideologiska förlag. Vid tal om eventuell 
generaliserbarhet kan man då istället prata om analytisk generalisering, där man alltså 
gör ”en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer hända i en annan situation” (Kvale 1997, s. 210). Då 
vår studie är så pass begränsad i såväl tid, antal och räckvidd är detta inte någonting vi 
kommer att lägga någon större vikt vid. 
 
Reliabilitet rör här ”forskningsresultatens konsistens”, skriver Kvale, och det kan gälla 
aspekter som att inte ställa ledande frågor vid intervjusituationen, samt noggrannhet vid 
transkriberingen (1997, s. 213). Här kan vi inte göra annat än att iaktta största 
försiktighet. Vi har även tagit hjälp av en legitimerad psykolog med stor erfarenhet av 
att strukturera frågeformulär, för en genomgång av intervjuguidens utformning.32 Detta 
har framförallt hjälpt oss att formulera öppna frågor för att tillåta så varierade svar som 
möjligt samt att inte formulera ledande frågor präglade av vår egen förförståelse eller 
förutfattade meningar. 
 
I en tabell ger Kvale också en översikt på olika aspekter av validitet (1997, s. 214). Där 
ibland finner vi påpekandet om att det måste finnas en logik i relationen teori och 
undersökningens forskningsfrågor. Detta har vi tagit fasta på och formulerat våra 
frågeställningar med Bourdieus begrepp i bakhuvudet. Validitetsaspekten kräver 
genomgående ett fokus på att låta uppsatsen byggas upp på ett logiskt sammanhängande 
vis. Detta har vi kontinuerligt eftersträvat i vårt arbete. Däremot eftersträvar vi inte att 
finna någon absolut sanning i undersökningen. Kvale skriver att ”[s]anning skapas 
genom dialog; valida kunskapsanspråk framträder när konkurrerande tolkningar och 
handlingsalternativ diskuteras och blir föremål för förhandlingar bland medlemmarna av 
en gemenskap” (1997, s. 216). Detta tycker vi är en relevant utgångspunkt för denna 
studie. 
 
                                                 
32 Samtal med leg. psykolog David Morgenstern (2007-02-15), verksam vid företaget Cubiks, 
http://www.cubiks.com/aspx/content.aspx?targetgroupid=14&sectionid=844  [2007-03-01]. 
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4. Resultatredovisning och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultatredovisningen och analysen av det empiriska 
material som vi erhållit genom de fem intervjuer med förläggare vi har genomfört. 
Analysen kommer att utföras utifrån en bourdieusk begreppsapparat, där de 
övergripande begreppen redan presenterats i det teoretiska avsnittet. De begrepp som 
inte tagits upp där definieras löpande i detta kapitel. 
 
 

4.1 Positionering på det litterära fältet 

4.1.1 Förlagens positionering 
Bourdieu menar att ett fält består av objektiva relationer mellan positioner. Dessa 
relationer kan vara av ett antitetiskt slag (att man ser varandra som motståndare), att 
man kompletterar varandra och det kan också finnas maktinslag (dominans/ 
underkastelse) (2000, s. 334). Vidare beskriver Bourdieu hur en position kan utgöra en 
genre eller underkategori, men att en position också kan vara ”en tidskrift, en salong 
eller ett kotteri, i egenskap av samlingsplats för en viss grupp producenter.” (2000, s. 
335) Vi anser att ett förlag innehar en position på det litterära fältet, genom att denna 
verksamhet samlar författare och andra litterära agenter kring sig och för ut verk och 
budskap på fältet. Varje position, menar Bourdieu, definieras utifrån sin relation med 
andra positioner på fältet: ”[---] Alla positioner är för sin egen existens, och genom de 
bestämningar de ålägger sina innehavare, beroende av sin nuvarande och potentiella 
situation i fältets struktur” (2000, s. 335). Alltså: för att existera på fältet måste man 
vara medveten om sin position, och också vara medveten om hur den kan/man vill att 
den ska förändras.  
 
Styrbjörn Gustafsson placerar förlagets position på det litterära fältet genom att göra en 
historisk exposé över hur förlaget tillkommit och vuxit fram. Utifrån denna beskrivning 
visas också vilken ideologi som dominerar Tranans verksamhet idag. Gustafsson 
sammanfattar förlagets ideologi som att en vilja att ”ge röst åt litteratur som då ligger 
utanför den traditionella västerländska anglosaxiska [---] litteraturen.” (2007, s. 1) Han 
poängterar också att förlaget inte vill begränsa sig beträffande genrer eller geografi, utan 
att den drivande principen för verksamheten är att tillgängliggöra genom översättningar 
och publicering av litteratur som har en undanträngd position på det svenska litterära 
fältet. Vidare understryker Gustafsson att utgångspunkten för verksamheten inte är en 
politisk korrekt utgivning. Det huvudsakliga syftet är snarare att böckerna ska hålla en 
god litterär kvalitet, men Gustafsson framhåller att kulturen i vårt samhälle präglas av 
en onyanserad och enkelspårig världsbild dominerad av den anglosaxiska kulturen. 
Genom att presentera och ge ut ”alternativ” litteratur bidrar Tranans verksamhet till att 
revidera denna och ge en mer mångfacetterad och kritisk världs- och självförståelse.  
 
Johan Ehrenberg säger att ETC är ett socialistiskt företag och definierar vidare att ”vara 
socialistisk innebär att man i grunden säger att den sociala konsekvensen av ett politiskt 
förslag är viktigare än den ekonomiska konsekvensen.” (2007, s. 1) När målet är social 
utjämning menar Ehrenberg att feminism ingår i ideologin som en självklarhet. Denna 
tydliga formulering om ideologi blir ett sätt för förlaget att positionera sig på fältet (men 
också som en oppositionell aktör i det politiska fältet, genom att ”analysera politik” 
(Ehrenberg 2007, s. 1). Precis som i Gustafssons fall gör Ehrenberg en kort historisk 
tillbakablick över förlaget och beskriver starten som ”väldigt omedveten”: ”Då var vi 
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fyra revolutionärer som startade med en kulturtidning och då tänker man inte på det som 
ett företag.” (2007, s. 1) Också på det sätt på vilket förlagets sociala levnadslopp 
beskrivs blir ett sätt att visa förlagets position: som en revolutionär aktör, intresserad av 
kultur och inte ekonomi.  
 
Normals ideologi beskrivs av dess förläggare Ulrika Larsson som queerfeministiskt, och 
förlaget placerar sig inte uttalat på någon politisk höger-vänsterskala i sin strävan att 
”[f]örändra världen och göra den till ett bättre ställe för alla.”(2007, s. 1). Den queer-
feministiska ingången är själva fundamentet och utgångspunkten för förlagets 
verksamhet och Ulrika Larsson menar att ”vi gräver där vi står” (2007, s. 1). Genom 
denna precisa beskrivning av bokförlagets ideologi positionerar sig förlaget som en 
aktiv aktör på det litterära fältet. 
 
Vertigo positionerar sig på fältet genom att definiera sig med ett antal etablerade –
ismer: socialism, surrealism, feminism samt upplysningsfilosofi (Edenborg 2007, s. 1). 
Också det faktum att Carl-Michael Edenborg hänvisar till upplysningtraditionen kan ses 
som ett sätt att positionera sig, för som Bourdieu skriver om reflexivitet: ”[---] vilket vi 
vet är ett av de viktigaste tecknen på ett fälts autonomi: anspelningen på genrens interna 
historia, som ett slags vink till den läsare som är i stånd att ta till sig denna verkens 
historia” (2000, s. 163f). Att Vertigo ser sig verka i en litterär tradition är en sätt för 
förlaget att existera som en position på fältet. Detta återkommer också Edenborg till i 
uttalandet ”Det finns ju nån slags idé om att vi förvaltar ett arv, som en slags uppgift, 
för […] att ingen annan skulle göra det. Och förmedlar en litterär tradition som ingen 
annan ser som sin uppgift att göra”. (2007, s. 2) 
 
Också Rosenlarv definierar sig genom en –ism, då feminism. Moa Holmqvist menar att 
det var ”därför vi startade förlaget, därför vi driver det, det är dom böckerna vi ger ut.  
[---] Rosenlarv utan [---] dom feministiska ambitionerna skulle inte vara ett förlag, eller 
det skulle i alla fall inte vara det här förlaget.” (Holmkvist 2007, s. 4) Förlagets ideologi 
ses alltså som grundbulten; förlagets raison d'être. Samtidigt visar både Holmkvist och 
Maria Margareta Österholm en ambivalens inför hur de ska prata om förlaget. 
Österholm kan ibland undra över varför de måste säga att Rosenlarv är ett feministiskt 
förlag när ”det inte är några andra förlag som säger att dom är patriarkala” (2007, s. 4).  
 
Angående marknadsföring, som är ett sätt att synas i fältet, säger Edenborg: ”[---] Vi har 
aldrig haft nån egentlig marknadsföringsbudget, vi lägger väldigt lite pengar på 
marknadsföring, utan satsar på gratis. Det är typ nån annons i Svensk Bokhandel eller  
[---] vara med på bokmässan som är vår budget” (2007, s. 3). Annars satsar förlaget hårt 
på Internet som kanal för att nå ut. Att undvika de ”mest vulgära formerna av 
marknadsföring” kan, enligt Bourdieu, vara en strategisk fördel om man eftersträvar 
någon form av avantgardeposition i fältet (2000, s. 220). Vi menar att detta kan spela 
roll i förlagens val gällande marknadsföring och massmediestrategier (eller avsaknad 
därav). I Vertigos fall kan detta inte sägas gälla helt eftersom Edenborg berättar att han 
ändå skickar ut pressmeddelanden till media, och skriver dem på ett sådant sätt att han 
vet att de används. Edenborg förklarar: ”Jag har ju själv jobbat lite som journalist, och 
jag vet lite grann om hur man tänker, att det ska finnas en krok” (2007, s. 5). Detta kan 
ses som en anpassning till medias villkor.  
 
Ehrenberg anser att ”[m]arknadsföring i Sverige idag är tyvärr omöjlig om man inte rik” 
(2007, s. 3). Han menar att det enda man kan göra är att ge ut boken och arbeta mot 
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förlagets viktigaste försäljningskanal, som är Pocketshop33. Ehrenberg säger vidare att 
om den får ”effekt i Pocketshop, det vill säga, börja sälja där då tar bokhandeln in den” 
(2007, s. 3). Då kan det faktum att ETC använder sig av ett visst försäljningsställe ses 
som ett strategiskt val, eftersom det kan ge effekt i andra delar av bokhandelssektorn. I 
ETC: s fall – i likhet med Vertigos – läggs liten vikt vid mainstreammedier som 
marknadsföringskanal. Ehrenberg säger att ”det har inget värde så, det är en enorm över 
tro på media i den här branschen.” (2007, s. 4)  
 
Normals marknadsföringsinsatser är att informera om ”vad vi gör och varför” (Larsson, 
U. 2007, s. 2). Erika Larsson berättar att de riktar sig till samtliga medier, och menar 
också att de ”försöker tänka lite på vad det är för typ av bok och för vilka den skulle 
vara intressant för och fokusera” (2007, s. 2). Tranan, i likhet med Normal, riktar sig till 
mainstreammedier och är generösa med recensionsexemplar. Gustafsson menar att ”det 
är väl vår marknadsföringsinsats” (2007, s. 16). Vi uppfattar att Normal och Tranan är 
de förlag i denna studie som riktar sig mest till massmedier i stort. 
 
Österholm menar att definiera Rosenlarv som feministiskt beror mycket på i vilket 
sammanhang man rör sig i. I vissa kretsar kan det vara en bra marknadsföringsstrategi 
att uttryckligen påtala att man är ett feministiskt förlag, säger Österholm, men det kan 
också finnas situationer där ”det är bättre att säga vad man gör än att sätta den 
etiketten.” (2007, s. 5) I rätt kontext kan alltså den feministiska ideologin leda till både 
symboliskt och ekonomiskt kapital, medan i andra sammanhang känns det svårt att 
överhuvudtaget använda den benämningen. Vi uppfattar att Rosenlarv förvisso säger sig 
ha en ambivalent hållning till sin ideologi, men när de berättar om sin verksamhet känns 
ideologin tydlig. Holmqvist säger att ”det var väl ändå där nånstans vi hamnade i ett [---
] ganska öppet deklarerande av det” (2007, s. 5). Holmqvist berättar vidare att samtliga 
sju styrelsemedlemmar i förlaget är litteraturvetare med genusinriktning, samt politisk 
intresserade också privat. På detta vis positionerar sig Rosenlarv på det litterära fältet, 
menar vi. Genom detta ser vi också förlagets tydliga anknytning till det akademiska 
fältet (där litteraturvetenskapen naturligtvis också hör till det litterära fältet), vilket kan 
bidra med kulturellt kapital och stärka förlagets position.  
 
Vi menar att det finns ett nära samband mellan förlagens ideologiska inriktning och 
deras placering i det litterära fältet. Genom att tydliggöra sin ideologi och arbeta utifrån 
den, positionerar sig förlaget samtidigt i fältet. Dels genom att visa sin tillhörighet till 
ett delfält som kan sägas bestå av (bland annat) mindre, ideologiska förlag. Dels också 
genom att förlagets ideologiska inriktning påverkar och genomsyrar förlagets syn på 
och förhållande till andra aktörer/förutsättningar på fältet. Detta kan kopplas samman 
med Bourdieu, där han skriver att ”det är utifrån de kapitalformer positionen står för 
som den får del av de specifika vinster (till exempel litterär prestige) som står på spel i 
fältet.” (2000, s. 335) Alltså: förlagens position bestämmer vilken typ av kapital förlaget 
får och också vilken typ av kapital som förlaget eftersträvar/värderar.  
 

4.1.2 Namnets betydelse för positionen 
Också namnet är ett sätt för förlaget att positionera sig på fältet, genom att sända ut 
signaler till potentiella läsare, och också särskilja sina verk från andra 

                                                 
33 Pocketshop är en kedja som har funnits sedan 1989 som säljer pocketböcker i butiker belägna främst på 
centrala ställen i större städer. http://www.pocketshop.se/060omps.asp [2007-05-19]. 
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kulturproducenters. Bourdieu formulerar det som att den enda legitima ackumuleringen 
av kapital för förläggaren ”består i att göra sig ett namn, ett känt och erkänt namn”, och 
gör liknelsen med ”effekten av märket eller namnteckningen” (2000, s. 225).  
 
Edenborg berättar bakgrunden till förlagets namn, Vertigo34. Dels rör det sig om en 
litteraturvetenskaplig bok vid namn Den svindlande texten (1992), som Edenborg läst 
och känt släktskap med35, och dels handlar det om en Hitchcockfilm vid namn Vertigo 
(1958), som han menar att få känner till. Vi anser att förlaget på så vis positionerar sig 
dubbelt via namnet – akademiskt i och med referensen till ett litteraturvetenskapligt 
verk, samt populärkulturellt genom referensen till Hitchcock. Edenborg själv menar att 
ordet är neutralt för de flesta människor: ”[---] jag tror att vi har fyllt det med vår egen 
mening ganska bra, faktiskt. Det har inte funnits så mycket förutfattade meningar i 
ordet” (2007, s. 4). Översatt till bourdieuska termer kan vi tala om att förlaget fyller 
namnet med sin egen symboliska/kulturella betydelse, och det hjälper till att synliggöra 
positionen på fältet.  
 
Också Rosenlarv menar att det finns stort tolkningsutrymme gällande deras namn. Ordet 
kommer från Edith Södergrans dikt ”Violetta skymningar”36, vilket är en blinkning till 
den redan initierade läsaren och också vad Bourdieu kallar ”anspelningen på fältets 
interna historia” (2000, s. 164). Även inom förlaget finns olika tolkningar, där 
Österholm menar att det låter som något ”man kan säga om kvinnors litteratur – alltså 
det är bara sånt där jävla rosenlarv, typ lite såhär pluttigull. Och då tycker jag att det är 
roligt att ta tillbaka det till nånting [---] feministiskt.” (2007, s. 3) Holmkvist å sin sida 
tycker att styrkan ligger i den kraftiga förstörelsemetaforen, då rosen ses som den 
”kanoniska litteraturen och rosenlarven som äter upp den inifrån.” (Holmqvist 2007, s. 
3) Denna stridslystna tolkning passar väl in i den bourdieuska föreställningen av att 
fältet drivs på grund av de interna striderna.  
 
Förlagsnamnet Normal valdes ”för att det säger ganska tydligt vad vi är och vad vi vill. 
Och det har en tyngd och det funkar också internationellt” (Larsson, U. 2007, s. 3). 
Erika Larsson ger ytterligare en förklaring till namnet Normal som varumärke och 
symbol. Hon menar att det traditionellt sett är ett exkluderande ord som stänger ute och 
kategoriserar människor. Erika Larsson säger vidare att ordet både är ”tungt och kaxigt” 
men på samma gång neutralt och ofarligt (2007, s. 3). Vi menar att Normal visar på 
maktmekanismer i språket och även återerövrar det. Utgivningen av exempelvis Normal 
Klassiker, Normal Akademi och Normal Kärlek visar också på ett motstånd och en vilja 
att förändra.  
 
Gustafsson diskuterar vid frågan om varför namnet Tranan valdes för förlaget aspekter 
rörande tranans symbolik och dess betydelse inom den buddistiska traditionen.37  Vidare 
tror Gustafsson att verksamheten uppfattas som ett ”etablerat förlag idag” som ger ut 
översättningslitteratur (2007, s. 11). Vi uppfattar att Gustafsson valt ett namn för 
förlaget för att visa på att det verkar i en tradition med inriktning mot annan litteratur än 
                                                 
34 ”Vertigo, som är en medicinsk term för ”yrsel”, Nationalencyklopedien, 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_searc
h=false&t_word=vertigo&h_history=1 [2007-04-25] 
35 Den svindlande texten: Åtta röster om poesianalys, red. Mikael van Reis. Med utgångspunkt i 
Baudelaires diktning diskuteras textanalys, poetik och läsning av ”intellektuella jättar” som Theodor 
Adorno och Julia Kristeva (vår anm.). 
36 I Dikter från 1916 (vår anm.). 
37 I äldre kinesiskt symbolik är tranan bland annat en symbol för vishet (Biedermann 1989, s. 422). 
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den västerländska, men också att läsaren måste vara initierad i förlagets utgivning för att 
känna till denna aspekt av förlagets namn.   
 
Om namnet ETC säger Ehrenberg först att de var tvungna att byta från det ursprungliga 
Partisan, för det fanns en annan aktör med det namnet. Också Rosenlarv hade ett annat 
namnförslag från början, nämligen UNDRA (en förkortning för ”Upptäck Nya 
Diskursiva Rum Annars”, Österholm 2007, s. 2), men det godkändes inte av 
Bolagsverket av samma anledning som i ETC:s fall. Ehrenberg fortsätter med att 
beskriva hur förlaget slutligen hamnade på ETC. Precis som framförallt Edenborg har 
påpekat, menar Ehrenberg att ordets neutralitet är namnets styrka: ”Det är ju ett namn 
som inte innehåller nånting och därför fyller människor och då blir det en väldigt stark 
symbol när dom har fyllt den.” (2007, s. 4) Vi tolkar det som att läsare fyller ordet med 
betydelse, men det kan också ses som att varumärket ETC ger ordet betydelse för 
läsaren. 
 
Bourdieu skriver att namnet blir ett sätt att ”tala om” förlagets utgivning, renommé, 
produkter och läsarrelationer. Läsarna i sin tur har olika mycket förtroende för och 
uppfattar förlaget som mer eller mindre tydligt beroende på sitt eget habitus eller sina 
dispositioner (1993, s. 161). Detta ser vi är en återkommande tendens i intervjuerna.  
 

4.1.3 Den karismatiska bilden av förläggaren 
Bourdieu skriver att det finns två konträra föreställningar om förläggaren, som 
vinstdriven företagare eller ”djärv upptäckare” (2000, s. 224). Bourdieu menar att 
”upptäckaren” är en vanlig, karismatisk bild av förläggaren, som driven ”av sin 
oegennyttiga passion för ett verk har ’skapat’ målaren eller författaren [---] genom att 
stödja honom i motgången, att tro på honom och befria honom från alla materiella 
bekymmer” (2000, s. 253). Vi menar att drag av detta förhållningssätt präglar 
respondenternas syn på sina verksamheter. Detta kan man skönja hos Vertigo i bland 
annat Edenborgs kommentar: ”[---] Ja, det finns ju ingen policy, egentligen, eftersom 
jag alltid bara har gått på hjärtat, liksom, och valt det jag själv tycker om.” (2007, s. 1) 
Att Edenborg menar att han inte har haft något val gällande hur Vertigos utgivning och 
verksamhet ska ta form blir ett sätt för förlaget att positionera sig på fältet. Det visar 
också passagen där Edenborg berättar om författaren Nikanor Teratologen, utgiven på 
Vertigo, som ”kom och hade blivit refuserad på tjugo förlag. Ingen ville ha honom.” 
(2007, s. 2). Ehrenberg berättar att han själv initierar det mesta som förlaget ger ut, och 
beskriver Anna Jörgendotters senaste diktsamling som ”det är det enda manus som jag 
fått utan att veta om det.” (2007, s. 2) Det ger en väldigt tydlig bild av förläggaren som 
upptäckare. Beträffande Rosenlarv ses det i beskrivningen av hur Feberboken stod och 
dammade i magasinet på biblioteket, bortglömd. Det finns en uttalad önskan hos 
förlaget att gräva fram bortglömd litteratur och offentliggöra den. 
 
I diskussionen kring förlagets utgivningspolicy visar Gustafsson att han har ett brett 
kontaktnät inom det litterära fältet och bland annat tar han hjälp av experter inom olika 
språkområden, både i Sverige och internationellt. Gustafsson påpekar att ”den 
intressanta litteraturen uppstår just i periferierna” (2007, s. 3). Vi menar att Tranan är en 
del av ett världsomspännande litterärt fält. Förläggaren som upptäckare blir tydlig i 
diskussionen kring Tranans utgivning av litteratur från språkområden som inte tidigare 
funnits representerade på svenska i någon större omfattning. I likhet med Rosenlarv 
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gräver Gustafsson fram litteratur som gömts undan i olika magasin och ger ut denna 
”kulturskatt som bara ligger där” igen, för att den inte ska försvinna (2007, s. 8). 
 
Normal uppvisar inte samma drag av ”upptäckare” som vi har sett angående Rosenlarv, 
Tranan och Vertigo. Men vi kan se den karismatiska bilden av förläggaren i Erika 
Larssons beskrivning av utgivningen: ”Vi måste jobba så hårt med varje titel så vi måste 
älska varje bok som vi ger ut, för annars så funkar det inte. Annars så orkar man inte, 
och därför måste det vara böcker som vi älskar och brinner för” (2007, s. 4).  
 
Detta hänger också ihop med tanken om att ett förlag med ett visst renommé, eller en 
skarp profil, kan fungera som en samlingsplats för människor med liknande kapital 
(exempelvis läsare, författare och andra litterära medarbetare). Erika Larsson menar att 
det finns en risk för att utgivningen blir snäv, eftersom urvalet främst bestäms av två 
huvudförläggare. Men Ulrika Larsson utvecklar med att påpeka att ”[v]i låter väldigt 
många tycka, lektörer [---] och vi kollar runt så där om det är något som rör sig i ett 
specifikt ämnesområde” (2007, s. 4).  
 
Att namnet blir som en stämpel, att den talar om vad det är för en slags bok, är en tanke 
som vi också sett hos flera av de andra respondenterna. Edenborg menar att detta är en 
positiv aspekt av förlagets ”skarpa profil”, och formulerar det som att förlaget är ”som 
en magnet också för rätt sorts författare” (2007, s. 16). Ehrenberg menar att namnet 
sänder signaler, att ”[j]aha, det är en ETC-bok. Då vet man vad det är för bok” (2007, s. 
4). Bourdieu skriver att en förläggare består av sin katalog, och värdet avgörs av hur 
förlagets författare skiljer sig ifrån och förenas med andra författare på fältet. Också 
förläggarens relation till andra förläggare och affärsmän som denna konkurrerar och 
samexisterar med på fältet spelar in, liksom relationen till kritikerna (Bourdieu 2000, s. 
254). Vi menar att det finns en poäng i att förlaget skiljer sina författare från andra (som 
Edenborg gör med exemplet Teratologen), eller att man drar liknelser med andra 
författare på liknande positioner, som ett sätt att vinna symboliskt kapital (som 
trovärdighet och samhörighet).  
 
Utgivningen ser Rosenlarv som en kollektiv process, och de har ingen utgivningspolicy 
utan arbetar efter premissen att ”[d]et ska vara bra och vi ska vara hyfsat överens alla 
sju.” (Holmqvist 2007, s. 5) Precis som i Vertigos fall finns uttalanden om att den 
grundläggande anledningen till utgivningen är att inget annat förlag gör det. Holmkvist 
säger att ”vi hade ju inte gjort det om nån annan hade [---] gett ut dom här böckerna [---] 
Det var ju därför vi började” (Holmkvist 2007, s. 22). I och med att Rosenlarv skapat 
sig en position på fältet uppfattar vi att det inte bara är viktigt att just den litteratur som 
ligger i linje med förlagets ideologi ges ut, utan också att den ges ut av just Rosenlarv. 
Holmqvist säger att ”om nån kom nu och gav ut allt vi ville ge ut så skulle det ju vara 
skittråkigt [---] för då skulle vi vara tvungna att lägga ner” (2007, s. 22f).  
 
Ehrenberg beskriver utgivningsprocessen som så att han själv är förläggaren, att han 
oftast initierar utgivningen samt att bokförlagets utgivning alltid varit knuten till 
tidningen. ”Så det är väldigt enkelt”, säger Ehrenberg, ”Det är också jag som äger ETC 
så det är jag som sätter in pengarna i det, i varje projekt.” (2007, s. 2) Här kan man se en 
likhet med Vertigo och Tranan, som också har en huvudsaklig förläggare, och 
följaktligen skillnader mot Normal och framförallt Rosenlarv som betonar att 
utgivningen är en kollektiv process.  
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I förlagens tal om utgivningen kan man skönja den dubbelhet som finns inbäddad i 
förläggarens roll, enligt Bourdieu. Förläggaren drivs till synes av oegennytta och 
passion för konsten, men måste samtidigt ta hänsyn till praktiska omständigheter och 
också bevara sin position på det litterära fältet (2000, s. 253).  
 

4.1.4 Nykomlingar på fältet 
Bourdieu skriver att den ambivalens som råder inom det kulturella fältet – 
motsättningen mellan den ekonomiska och kulturella polen av fältet – medför att nya 
aktörer som inte förfogar över olika former av kapital kan hänvisa till värderingar som 
de dominerande inom fältet tidigare åberopat för att ackumulera det symboliska 
kapitalet och i förlängningen även ekonomiskt kapital (2000, s. 227). Med det menas att 
strategier som använts av aktörer som tidigare var nykomlingar men som nu är 
etablerade, kan anammas av ”nya” nykomlingar. Men samtidigt är nykomlingen 
beroende av att skapa sig ett eget namn, en egen position.  
 
Normal är en ny aktör på det litterära fältet. Erika och Ulrika Larsson menar att det 
finns skillnader mellan storskaliga förlag som i allt högre utsträckning ägnar sig åt 
”bestsellerism” och mer nischade förlag. Denna utveckling har möjliggjort att Normals 
utgivning ”[k]an vara smalare och spetsigare och tydligare därför att dom 
(”storförlagen”, vårt förtydligande) kommer snart inte att vara allmänutgivande på det 
viset.” (Larsson, U. 2007, s. 6). Vidare avser inte Erika och Ulrika Larsson att i nuläget 
expandera Normals verksamhet utan de vill snarare stabilisera sin nuvarande position 
genom att ”vara ett litet förlag” (2007 s. 6). Samtidigt vittnar Erika Larsson om 
dilemmat för mindre bokförlag som har kulturella ambitioner men som också har en 
ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Om Normal skulle ge ut färre titlar än nuvarande 
tjugo skulle det inte bära sig ekonomisk och en inkomstkälla vid sidan om skulle då 
vara nödvändig för att täcka de ekonomiska omkostnader som utgivning av böcker 
innebär.  
 
Rosenlarv som är än mer nykomlingar på fältet kan känna en viss oro över att Normal är 
mer etablerade, då ett visst släktskap (också uttryckt från Normals sida) finns mellan 
positionerna. Normal som har ett större ekonomiskt kapital och en mer etablerad 
position har större möjligheter med sin utgivning. Vi menar att det syns en inte riktigt 
uttalad oro från Rosenlarvs sida för att inte vara ”upptäckaren”, att inte vara helt 
originella. Bourdieu skriver att nykomlingen endast existerar genom att visa sin 
identitet, vilket i denna studie är nära kopplat till förlagets ideologi. Bourdieu fortsätter 
sitt resonemang genom att påpeka vikten av att visa ”sina särdrag, att få dem kända och 
erkända (’att göra sig ett namn’) genom att genomdriva nya tankar och uttrycksformer” 
(2000, s. 346). Rosenlarv menar dock att det mer känns som att förlagen kompletterar 
varandra, och att det inte blir någon konkurrens då det finns så mycket att ge ut. Det 
finns också en stolthet hos Holmqvist och Österholm över utgivningen, ”över att vi 
finns överhuvudtaget [--- ] både på ett politiskt och ett personligt plan” (2007, s. 29). Vi 
tolkar det som att förlaget är stolta över den position på fältet de hittills lyckats skapa 
sig. 
 
Ingen av våra andra respondenter kan sägas vara nykomlingar på fältet då bokförlaget 
ETC har funnits sedan 1980-talet och både Tranan och Vertigo varit verksamma sedan 
början på 90-talet. 
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4. 2 Produktionscykler 

4.2.1 Den korta och långa produktionscykeln 
Enligt Bourdieu finns det en diskrepans mellan å ena sidan bokförlag med en kort 
produktionscykel, å andra sidan bokförlag med lång produktionscykel. Den förstnämnda 
anpassar sig till en konkret efterfrågan och kännetecknas till stor del av en vinstinriktad 
marknadsföring, snabb omsättning av kapital och produkter, storskalig, strömlinje-
formad produktion samt ett snabbt åldrande av produkterna; ”[b]estsellers utan 
morgondag” (2000, s. 224, förf:s kurs.). Ovannämnda former av produktion ställer 
Bourdieu mot den långa produktionscykeln, som kännetecknas av det motsatta: 
långsiktiga och riskfyllda kulturella och ekonomiska investeringar, småskalig 
produktion samt ett långsamt åldrande av produkterna. Den långsamma produktions-
cykeln utmärks också genom varaktighet och en strävan efter en ökning av det 
symboliska kapitalet. Förlag med kort produktionscykel efterstävar istället en ökning av 
det ekonomiska kapitalet (2000, s. 222f). Detta synsätt utgör enligt Bourdieu ett av de 
mest effektiva sätten att se på vilken position ett förlag innehar i fältet (2000, s. 216f).  
 
Vertigo har en lång produktionscykel, vilket bland annat Edenborgs uttalande om 
deadlines är ett exempel på: ”[---] Vi brukar undvika deadlines, vi trycker böcker när 
dom är klara istället. För att det ska bli så bra som möjligt” (2007, s. 9). Att låta verket 
ta sin tid att bli klart visar att det konstnärliga står i fokus, och att den ekonomiska 
hänsynen är underordnad. Edenborg menar också att om för många blir involverade i 
utgivningsprocessen finns en risk för ”massa kompromisser och då har jag en känsla av 
att det kommer att blekna” (2007, s. 7). Detta visar också det som Bourdieu menar ingår 
i den långa produktionscykeln: att acceptera de risker som är oskiljbara från kulturella 
investeringar (2000, s. 217). Ett exempel på detta i Vertigos fall är förlagets val att ge ut 
Nikanor Teratologen, trots att han hade ”blivit refuserad på tjugo förlag” (Edenborg 
2007, s. 2).  
 
Dessa drag hos Vertigo kan ställas emot Edenborgs syn på allmänförlagen, där han 
menar att det inte finns någon ideologi annat än att de ska vara vinstdrivande. Dessa 
”storförlag” kan istället ses i den motsatta änden av Bourdieus begrepp, den korta 
produktionscykeln. Detta innefattar att i förväg anpassa sig till en redan befintlig 
läsargrupp, att satsa på marknadsföring ”i syfte att påskynda vinstutdelningen genom 
snabb cirkulation av produkter som är dömda att snabbt förbrukas.” (Bourdieu 2000, s. 
216f)  
 
Rosenlarv beskriver sin utgivningsprocess som långsam – här kan man dra en parallell 
till Vertigos syn på deadlines. Nu arbetar medlemmar inte med förlaget på heltid, utan 
är tvungna att försörja sig genom andra arbeten, vilket kan ses som en praktisk 
förklaring till den långsamma utgivningsrytmen. Detta är också någonting som Erika 
Larsson tangerar – att om Normal vore ett mindre förlag med mindre utgivning skulle 
de behöva en inkomstkälla vid sidan om förlagsverksamheten. Holmqvist menar att en 
fördel med den långsamma utgivningen är att de böcker som väl ges ut är så viktiga och 
att de verkligen skärskådas av alla sju medlemmar i förlaget. I dessa samtal om förlagets 
utgivning ser vi spår av flera av Bourdieus indelningar (som också hänger samman med 
varandra). Vi kan se att Rosenlarv har en långsam produktionscykel, och också innehar 
en position som nykomlingar: ”[---] Eftersom de inte har någon marknad i nuet är de 
helt inriktade på framtiden och tenderar bygga upp ett lager av produkter om vilka man 
aldrig kan veta säkert om de kommer sjunka ned till de materiella föremålens värde” 



 

 28

(2000, s. 217). Det sista en hänvisning till de tuffa villkoren för skönlitteratur på 
bokmarknaden (Bourdieu skriver att ”[l]ivslängden (på kort sikt) för en roman utan 
framgång kan vara mindre än tre veckor”, 2000, s. 217). Det kan därför också sägas att 
Rosenlarv riktar in sig på det Bourdieu kallar ”riskfyllda långtidsinvesteringar” (2000, s. 
219).  
 
Detta hänger även samman med två olika typer av åldrande för förlagen – i Rosenlarvs 
fall ett långsamt åldrande, där det kulturella kapitalet är den bärande valutan och 
förlaget i början är beroende av ”några ’upptäckares’ handlingar, det vill säga författare 
och kritiker som stöder förlaget genom att ge det sitt förtroende” (Bourdieu 2000, s. 
223). I exemplet Rosenlarv kan det faktum att den feministiska litteraturprofessorn 
Ebba Witt-Brattström har skrivit förordet till förlagets första utgivna titel och använder 
den i sin undervisning, tjänar som hjälp för förlaget att etablera sig på fältet. Om 
samspel mellan nykomlingar och etablerade skriver Bourdieu att ”förord där de 
konsekrerade författarna konsekrerar de yngre, vilka i sin tur konsekrerar de 
förstnämnda som mästare eller ledare för en viss skola” (2000, s. 333). Vi menar att en 
parallell kan dras till samspelet mellan Witt-Brattström – som etablerad feminist – och 
Rosenlarv som nyetablerat feministiskt förlag.  
 
I Normals fall visas den långsamma produktionscykeln genom att utgivningsbesluten 
måste vara väl förankrade och tydliga. Ulrika Larsson hoppas också att det speglas i hur 
förlaget arbetar marknadsmässigt. Målet med verksamheten är att ”[v]ara så vassa som 
möjligt i vår utgivning men att ändå slå så brett som möjligt.” (2007, s. 2) Ulrika 
Larsson påpekar också, till skillnad från övriga respondenter, att det inte finns någon 
risk att förlaget försvagas genom samarbeten med mainstreammedier, tvärtom ses det 
snarare som en fördel. Vi menar att detta gör att Normal närmar sig den korta 
produktionscykeln som ovan beskrivits. Genom att inte ta avstånd från massmedia utan 
snarare söka upp dem ser förlaget möjligheter med att nå ut med budskap till nuvarande 
läsare, men det gör också att man förhoppningsvis når människor som inte redan är 
initierade. Normal visar på möjligheter och potential som de mer kommersiella 
medierna har, bland annat som kanal för att nå ut med information och upplysning till 
ett stort antal människor. Detta leder till en möjlighet till stärkt position på fältet och 
ökat ekonomiskt kapital. 
 
Också Tranan uppvisar tillhörighet till en lång produktionscykel. Gustafsson menar att 
förlaget i princip har manusstopp för tillfället, då flertalet projekt är planerade lång tid 
framöver. ”Normal produktionstid är ett år”, säger Gustafsson (2007, s. 19). Också 
dennes syn på att långsiktiga förändringar krävs för att råda bot på ”språkutarmningen” 
(Gustafsson 2007, s. 18) menar vi hänger ihop med förlagets position och långa 
produktionscykel. 
 
ETC har en intressant position gällande produktionscykel. De vill tillverka billigt och 
har ett väl fungerande samarbete med Pocketshopbutikerna, vilket snarast tyder på 
släktskap med den korta produktionscykeln. Inte heller visar Ehrenberg några 
ambitioner på att konsekreras av Kulturrådet via litteraturstödet. Samtidigt ger ETC ut 
litteratur som visar förlagets ideologiska ståndpunkter (och därmed också dess position 
på fältet), och tar avstånd från mainstreammedia. Ehrenberg kommenterar att ”det är en 
enorm övertro på media i den här branschen. Nu beror det på att dom som pratar om 
media i den här branschen ofta är anställda av media.” (2007, s. 4) Men också ETC 
ingår också i mediebranschen via bokförlaget, tidningarna och reklambyrån, även om 
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Ehrenberg visar på den egna användandet av dessa kanaler. Detta ger ETC en 
ambivalent position på det litterära fältet (men kan sägas skapa någon slags 
avantgardeposition på det politiska fältet). 
 
De förlag som ingår i vår undersökning präglas annars till störst del av det som ingår i 
den långa produktionscykeln. Vi menar att de undersökta förlagen snarare skulle förlora 
sin autonomi och position om de skulle söka sig till den korta produktionscykelns 
strategier.  
 
 

4.3 Läsarens mängd och sociala kvalitet 
Bourdieu skriver att det uppstår en publik, i det här fallet en läsekrets, utifrån den 
överensstämmelse som råder mellan ”produktionsfältet och konsumtionsfältet” – mellan 
de som producerar och de som konsumerar (2000, s. 249). Läsekretsen bedömer, 
värderar och tillgodogör sig på olika sätt (eller inte) produkten. Denna mer eller mindre 
mottagliga publiks uppfattningar bidrar till att göra produkten mer eller mindre ovanlig 
eller lättillgänglig (2000, s. 249). Enligt Bourdieu är det utifrån denna homologi – 
produktionsfältet och konsumtionsfältet – som nytillkomna aktörer och producenter på 
fältet, i det här fallet förlag och förläggare, vid en specifik tidpunkt har möjligheten att 
komma in och bli synliga på fältet. Alltså: en författare eller förläggare har möjlighet att 
ta sig in på fältet och skapa sig en position endast ifall det finns en möjlighet till gensvar 
från de potentiella läsarna/köparna.  
 

4.3.1 Den genomsnittlige läsaren 
Att börja producera eller ge ut en viss genre av böcker handlar inte, menar Bourdieu, 
om en spontan eller omedveten ingivelse. Snarare handlar det om de nytillkomnas 
förmåga att ”[k]änna på sig ’vad som måste göras’, var, när, hur och med vem det ska 
göras, med utgångspunkt från allt som har gjorts, allt som görs, alla som gör det och 
var, när och hur de gör det.” (2000, s. 249) Val av publikfora blir härmed central, 
eftersom det är angeläget att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att nå ut med (i det 
här fallet) sina böcker och sitt budskap.  
 
Ehrenberg beskriver den genomsnittlige ETC-läsaren som ung, politiskt intresserad och 
att det rör sig om fler ”tjejer” än ”killar”. Han betonar att anledningen till förlagets 
pocketsatsningar är ”medvetet för att nå den något fattigare publiken än dom som köper 
Bonniersböckerna” (Ehrenberg 2007, s. 2). Av de intervjuade förlagen i denna studie är 
det endast ETC som medvetet satsar på en så billig utgivning som möjligt. Vidare 
framhålls att ETC-läsaren ofta är väldigt engagerad och säger att ”får dom tag på en bok 
och läser den så vill dom gärna kommentera den, diskutera den” (Ehrenberg 2007, s. 3).  
 
Gällande den genomsnittlige Vertigoläsaren menar Edenborg att sedan förlaget började 
ge ut erotiska klassiker har man nått ut bra till kvinnor i fyrtio-femtio års åldern (det han 
kallar ”det bokläsande skiktet”, 2007, s. 3). Men detta är inte den målgrupp Vertigo 
själva riktar sig till. Edenborg säger att förlaget når en grupp som inte sägs läsa böcker 
längre, nämligen unga arbetarklassmän som ofta ser sig som ”outsider” eller tillhörande 
en subkultur. Detta menar han kan ses som ett exempel på ”att det kanske har lite att 
göra med hur man presenterar böckerna, vilka skikt av befolkningen man når ut till” 
(Edenborg 2007, s. 3).  



 

 30

Om vi ska tala med Bourdieu kan vi se att läsarens mängd men också sociala kvalitet 
påverkar hur förlagets placering på fältet blir (2000, s. 183). Genom att nå ut till den så 
kallade ”kulturtanten” får förlaget ett ekonomiskt kapital då detta är en köpstark grupp, 
menar vi. ”Kulturtanten” skulle också kunna ge ett kulturellt kapital – frågan är om det 
är så i detta fall. Vi upplever snarast att det symboliska kapitalet som kommer Vertigo 
tillhanda härrör från den angivna huvudmålgruppen, nämligen de unga arbetarmännen i 
subkulturerna. Annat är det för Rosenlarv som säger att de riktar sig huvudsakligen till 
”[k]ulturtanter och kulturbrudar. [---] Men alltså, litteraturintresserade feminister och 
feministiskt intresserade litteraturläsare” (Holmkvist 2007, s. 9). Dock poängterar 
Holmqvist att man verkligen inte behöver vara litteraturvetare för att tycka om deras 
böcker, vilket kan ses som ett sätt att avdramatisera sin utgivnings komplexitet. Både 
deras ekonomiska och kulturella kapital kan sägas komma ifrån ”kulturtanten” och 
hennes yngre syster ”kulturbruden”.  
 
Ulrika Larsson beskriver en tänkt läsare av Normalböcker som ”en flata eller flatvänlig 
kvinna” (2007, s. 3). Hon understryker också, vilket samtliga respondenter vittnar om 
(undantaget Johan Ehrenberg), den viktiga betydelse som ”kulturtanten” har för 
förlaget. Ulrika Larsson tydliggör med ett skratt den nära relation som finns mellan 
”kulturtanten” och förlagets utgivning och hon menar att ”[s]ysterskapet är ganska 
tydligt för oss mellan flatan och kulturtanten. Ofta är det samma person” (2007, s. 3).  
 
Gustafsson tror att den typiska läsaren av en Trananbok ”finns [---] längs hela skalan” 
(2007, 10). Han beskriver dessa utifrån sina erfarenheter av kontakter med läsare vid 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och menar att det är ”yngre människor [---] och 
den traditionella medelålderskvinnan som kulturtanten” (Gustafsson, 20007, s. 11)  
 
Det finns två återkommande tänkta läsare hos våra undersökta förlag: den kulturellt 
initierade ”kulturtanten” och den kulturellt och politiskt intresserade yngre kvinnan eller 
mannen, dock med olika klassbakgrund. Vi uppfattar detta som att genom 
beskrivningarna av ovannämnda fiktiva läsargrupper positionerar sig respektive förlag 
på fältet. Vi menar att den genomsnittlige svenska kulturkonsumenten, ”kulturtanten”, 
som flertalet av våra respondenter beskriver som den vanliga läsaren av respektive 
förlags utgivning, både ger ekonomiskt men också kulturellt kapital till förlagen. Detta 
leder till en stabilare och starkare position på fältet. Även andra nämnda imaginära 
läsare; unga intellektuella och politiskt intresserade kvinnor och män ger symboliskt 
kapital i form av politiskt och kulturellt kapital, men mindre ekonomiskt kapital, vilket 
”kulturtanten” uppväger. Vice versa skänker de utvalda förlagen symboliskt kapital åt 
läsaren (liksom andra förlag på liknande positioner).   
 

4.3.2 Den initierade läsaren  
Bourdieu skriver att det finns en motsättning på fältet mellan produkter som är tvungna 
att skapa sin egen publik/läsekrets och produkter som skapats för publiken/läsekretsen 
(2000, s. 317). Detta hänger också samman med vikten för aktörer på liknande 
positioner som förlagen i denna studie, att nå ut till ”konsumenter som har den 
disposition och kompetens som krävs för att kunna uppskatta dem.” (Bourdieu 2000, s. 
223) 
 
Hos Rosenlarv finns ingen plan på att verka ”missionerande”, utan man vänder sig till 
en publik som antingen är intresserad av feminism ”eller i alla fall dom som inte är 
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starkt emot det” (Österholm 2007, s. 23). Holmqvist menar att om man är ett litet förlag 
utan några pengar (alltså med ett svagt ekonomiskt kapital) har man inte möjlighet att 
nå ut till andra än de redan intresserade. Hon säger också att ”lite känns det som om vi 
ger ut böcker till oss själva” (Holmqvist 2007, s. 8). Det blir alltså en form av vad 
Bourdieu kallar ”producenterna-för-producenterna”, vilket innebär att ”de ’rena’ 
konstverken bara är tillgängliga för de konsumenter som har den disposition och 
kompetens som krävs för att uppskatta dem.” (2000, s. 223) Beträffande att arbeta för en 
specifik målgrupp anser Österholm att det finns svårigheter med att försöka föreställa 
sig vad potentiella läsare eller kategorier av läsare vill ha. Österholm menar att ”det 
snarare skulle kunna börja styras av en massa konstiga fördomar” (2007, s. 8). Vi menar 
att detta kan ses som ett exempel på det Bourdieu kallar ett ”verk som måste skapa sin 
publik” (2000, s. 317). Vi anser att detta är någonting som går igen hos förlagen i denna 
studie. Istället för att ta hänsyn till en redan befintlig målgrupp läsare ger förlagen ut 
titlar som de själva tycker är viktiga, och som i många fall alltså måste skapa sina läsare. 
 
Idén om den initierade läsaren tar sin tydligaste form i det nätverk av trogna läsare som 
omger Vertigo, i form av ”Stormtrupperna”. Edenborg berättar att det är ungefär hundra 
personer som prenumererar på allt förlaget ger ut, samt hjälper till med 
marknadsföringsaktioner och annat. Han poängterar att ”det är inte många som kan 
skryta med att de har så fanatiska läsare, så att dom prenumererar på hela utgivningen” 
(Edenborg 2007, s. 7). Stormtrupperna kan sägas bidra till att stärka Vertigos position 
på fältet, genom att bidra med symboliskt kapital (engagemanget och lojaliteten till 
förlaget; att ha ”rätt” mängd och social kvalitet på läsare). Men Stormtrupperna bidrar 
även med ekonomiska kapital, trots att de får köpa böckerna med stora rabatter. Det 
innebär att förlaget på förhand kan räkna med dessa försäljningsinkomster.  
 
Samtliga förlag visar en vilja och drivkraft att nå ut med respektive förlags budskap och 
därmed bilda och upplysa läsarna. Det intygar också Erika Larsson när hon berättar om 
det välbesökta bokbordet förlaget arrangerar tillsammans med andra gayförlag under 
Pridefestivalen38.  Förlaget säljer mer än vanligt under Prideveckan, vilket vi menar 
beror på att just Pride utgör ett forum med redan initierade läsare med rätt sorts 
symboliskt kapital, som också ger ett ökat ekonomiskt kapital. Också Ehrenberg visar 
en bild av den initierade läsaren – de unga politiskt aktiva som vill diskutera boken. 
Tranan är det av de undersökta förlagen som minst tydligt visar denna tendens, utan 
Gustafsson uttalar själv att Tranans läsare ”finns längs hela skalan” (2007, s. 10). Vår 
åsikt är dock att en Trananläsare troligen innehar ett särskilt symboliskt kapital för att 
dras till böckerna och överhuvudtaget veta om förlagets existens. 
 
Rosenlarv visar en tanke, som också ses hos flera av de andra undersökta förlagen, att 
för de flesta bokläsarna spelar det antagligen ingen roll vilket förlag boken är utgiven 
på. Även Ulrika Larsson menar också att majoriteten av läsare inte bryr sig nämnvärt 
vilket förlag som är ansvarig för utgivningen. För de redan initierade läsarna, i Normals 
fall hbt - och feministiska läsare blir förlagets namn och verksamhet däremot ett signum 
som läsaren söker upp. Ehrenberg nämner en liknande tanke: ”Jaha, det är en ETC-
bok”. Då vet man vad det är för bok” (2007, s. 4). Vertigo är inne på samma linje. 
Edenborg menar att en Vertigobok sänder ut signaler, det blir som en stämpel. Också 
Gustafsson visar på att förlaget associeras med en viss typ av litteratur; 
                                                 
38 Stockholm Pride drivs av en ideell och icke vinstdrivande förening som årligen sedan 1998 anordnar 
Pridefestivalen i Stockholm.  Över 100 hbt-organisationer och företag medverkar under festivalen.  
http://www.stockholmpride.org/ompride  [2007-04-30] 
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”översättningslitteratur, tredje världen litteratur” (2007, s. 11). Rosenlarv kan möjligen 
vara för nyetablerade på fältet för att ha upplevt detta än. Vi drar slutsatsen att för den 
initierade läsaren kan ett visst förlag fungera som ett signum för en viss typ av litteratur, 
medan för en läsare i största allmänhet behöver förlaget inte spela någon särskild roll.  
 
Det finns alltså hos de intervjuade förlagen en bestämd föreställning om den typiske 
läsaren av förlagets utgivning, och vi anser att läsare med besläktat symboliskt kapital 
uppfattar förlaget som tydligt och positivt samt har förtroende för förlaget. De 
ideologiska förlag vi undersökt kan alla sägas verka i samma delfält av det stora litterära 
fältet, och eftersom varje av dessa förlags positionering på fältet är avhängigt deras 
ideologiska perspektiv, krävs också läsare som innehar rätt dispositioner och kapital för 
att lockas av förlaget och dess författare. Om man ska koppla tillbaka detta till Bourdieu 
så menar vi att de undersökta förlagen alla uppvisar drag av det som kallas 
”producenterna-för-producenterna” gällande sin utgivning (2000, s. 223). Vi anser 
också att förlagens syn på målgrupp hänger ihop med det Bourdieu kallar ”verk som 
måste skapa sin läsare” (2000, s. 317). Han skriver vidare att läsarens mängd och 
sociala kvalitet är ett bra mått på graden av självständighet eller underkastelse hos 
aktören i förhållande till externa faktorer, och han kallar det sammanfattande för 
”graden av anslutning till oegennyttans värderingar” (2000, s. 317). Vi menar att de 
utvalda förlagen är i stor grad anslutna till oegennyttans värderingar (men i olika stor 
utsträckning och på olika sätt).   
 
 

4.4 Konsekration – eller inte 
Bourdieu framhåller att en författare inte är en gudomlig skapare, utan i sin tur skapas i 
fältet av andra aktörer. Värdet (både ekonomiskt och symboliskt) bestäms inte bara 
utifrån vem författaren är, utan av andra aktörer – däribland förläggaren. ”Ideologin om 
skapandet”, skriver Bourdieu, ”döljer det förhållandet att den som gör en affär med 
konstverk [---] både är den som exploaterar ’skaparens’ arbete genom att göra affär av 
det ’heliga’ och, oskiljaktigt därifrån, den som genom att skicka ut det på marknaden  
[---] konsekrerar produkten som han har ’upptäckt’.” (Bourdieu 1993, s. 158, förf:s 
kurs.) Vi kommer att gå igenom förlagens relation till olika konsekrationsinstanser, och 
slutligen diskutera förlagens eget konsekreringskapital. 
 

4.4.1 Offentliga institutioner 
Statens Kulturråd är en av de viktigaste konsekrerande instanserna på det litterära fältet, 
främst genom deras möjlighet att erbjuda litteraturstöd till förlag och därigenom också 
se till att böckerna sprids till landets folkbibliotek.39 Tranan får litteraturstöd för större 
delen av utgivningen, och Gustafsson berättar om relationen till Kulturrådet:  
 
 Kulturrådet har jag pratat med ganska mycket och deras uppdrag är ju mångfald och kvalitet [---] jag 
 har inte tänkt på det, men det sammanfaller med våra intressen kan man säga på det att det ska finnas 
 mångfald i litteraturutbudet. God kvalitet på böckerna. (Gustafsson 2007, s. 5) 
 
Det bidrar till att stabilisera Tranans position på fältet samtidigt som förlaget får 
betydande ekonomiskt och symboliskt kapital. Detta gäller även för Normal som är 
                                                 
39 Litteraturstödet, http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1822&epslanguage=SV  
[2007-05-01].  
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beroende av statliga stöd som litteratur-, översättnings- och tryckstöd. Dessa utgör ett 
viktigt ekonomiskt underlag och möjliggör delar av utgivningen. Förlaget får också stöd 
för flertalet av de utgivna titlarna, framförallt klassiker. Som Erika Larsson påpekar ”det 
är ju en liten anledningen att vi ger ut dom och det därför kulturstödet [i detta fall 
litteraturstödet, vår anm.] finns också för att man ska kunna ge ut såna böcker.” (2007, 
s. 5). Rosenlarv menar att det faktum att förlaget fick litteraturstöd för sin första titel 
gjorde att de inte behövde vänta med utgivningen. Detta menar vi uppvisar att 
ovanstående förlag blir konsekrerade av maktinstansen Statens Kulturråd och därmed 
förvärvar förlagen både ekonomiskt kapital men också ett betydande symboliskt kapital. 
 
Edenborg, å sin sida, poängterar att trots att förlaget har erhållit litteraturstöd för vissa 
titlar så är det ”inte bidrag som finansierar utgivningen” (2007, s. 7). Detta är också ett 
sätt för förlaget att hävda sin autonomi gentemot yttre faktorer. Bourdieu skriver att den 
som vill inneha en avantgardeposition på fältet måste förkasta alla tecken på 
konsekration från maktinstitutioner (2000, s. 194). Det kan vara ett skäl till varför 
Vertigo inte vill lägga någon vikt vid Kulturrådets litteraturstöd, men förlaget kämpar 
ändå för dess principiella rätt att erhålla stödet.  
 
Ovanstående bourdieuska resonemang uppfattar vi gäller även för ETC:s syn på 
litteraturstödet. Ehrenberg menar att Ulf Lundqvists böcker som fått litteraturstöd via 
Statens Kulturråd  ”kallas väl [---] konst då”. (2007, s. 6) Vidare menar Ehrenberg att 
uppgifterna om förlagets verksamhet på Kulturrådets hemsida inte är korrekta. Bland 
annat uppger Ehrenberg att ETC inte tagit emot litteraturstöd för titlar som anges där. 
Ehrenberg påpekar att ”dom vet inte vad dom pratar om” (2007, s. 6) Han framhåller 
även att han delar Edenborgs kritik av litteraturstödet; ”han har faktiskt helt rätt i sin 
kritik av det absurda litteraturstödet och jävet” (2007, s. 7) Ytterligare ett 
avståndstagande från den konsekrerade maktinstitutionen, menar vi, uttrycks av 
Ehrenberg när denne påpekar att han inte ger ut böcker som han tror ska få ekonomiskt 
stöd. Syftet är snarare att ETC: s utgivning ska baseras på billiga (pocket)böcker, för 
som Ehrenberg betonar ”hellre får jag ut några tusen billiga böcker än några hundra 
inbundna böcker” (2007, s. 7). Vi förstår detta som att det är viktigare för Ehrenberg att 
sprida det ideologiska budskapet till så många som möjligt, än att få ekonomiskt kapital. 
Detta hänger samman med ETC:s uttalade socialistiska ideologi, anser vi.  
 
I litteraturstödet som Kulturrådet delar ut ingår också, som tidigare nämnts, ett 
distributionsstöd. Detta ser Rosenlarv som viktigt, för att nå ut till folkbiblioteken i 
landet. Holmqvist menar att deras böcker borde finnas på bibliotek (så som varande 
klassiker, tolkar vi), men att det är svårt att se i vilken utsträckning böckerna köps in. 
Om det sistnämnda håller också Edenborg med, men menar samtidigt att för Vertigos 
del har biblioteken slutat fungera som litteraturförmedlare. Han exemplifierar med De 
grekiska tragedierna (2005), som han menar är en uppenbar klassiker, men som ändå 
köptes in i liten utsträckning av folkbiblioteken. Edenborg kommenterar: ”[---] Det är 
liksom så pinsamt på nåt sätt [---] jag skäms å deras vägnar” (2007, s. 14). Även 
Ehrenberg menar att bibliotekens inköp av förlagets böcker har minskat, men framhåller 
att de fortfarande är den enda ”masskanalen. Dom beställer 100 ex.” (2007, s. 11) 
Ehrenberg menar vidare att biblioteken är ”[p]olitiskt rädda. Biblioteken är utsatta för 
en politisk press så att dom är väldigt försiktiga.” (2007, s. 11) Här tolkar vi det som att 
Ehrenberg framhäver fältets grundläggande motsättning mellan ekonomi och kultur, där 
biblioteken hela tiden måste försvara sin existens mot lönsamhetskrav från politiskt håll. 
 



 

 34

Gustafsson betonar vikten av fungerade folkbibliotek för distribution för Trananböcker. 
Tranan får litteraturstöd för majoriteten av de utgivna böcker och framhåller betydelsen 
av detta eftersom folkbibliotekens egna inköp minskat betydligt sedan 1990-talet.  
Vidare menar Gustafsson att ”bibliotekarierna [---] är nyckelgrupperna för den här 
typen av litteratur (översättningslitteratur från andra delar av världen än den 
anglosaxiska; vår anm.) för spridning och tillgänglighet.” (2007, s. 4) Att bibliotekarier 
får upp ögonen och blir intresserade ser Gustafsson som en förutsättning ”för att det ska 
kunna bli en spridning och böckerna ska kunna fångas upp och läsas” (2007, s. 4). 
Gustafsson har också välfungerande samarbeten med delar av bibliotekssektorn, 
exempelvis med Världsbiblioteket40 och personal från Internationella Biblioteket.41 Vi 
menar att Tranan genom sina samarbeten med andra aktörer inom samma fält vidgar 
och stärker sin position på fältet samt vinner ekonomiskt och symboliskt kapital. Tranan 
är också det av de undersökta förlagen som blir mest konsekrerade bland makt-
institutioner och aktörer inom det litterära fältet, uppfattar vi. 
 
Normal menar att folkbiblioteken är principiellt mycket viktiga, men att det finns en 
okunskap om hbt-litteratur bland bibliotekarier. Ulrika Larsson säger att  
 

dels så vet jag att det är svårt att hitta hbt-litteraturen om du är intresserad av den, dessutom så kanske 
det kan vara så att det är svårt att fråga och du vet inte ens om personerna som står där har kunskap 
om det, men man underlättar ju inte direkt genom att [---] inte köpa in någonting och inte göra det 
synligt. (2007, s. 10)  

 
Den delen av utgivningen som får kulturstöd når ut, men annars menar Ulrika Larsson 
att det är en brist inom bibliotekssektorn för den typen av litteratur.  
 
Rosenlarvs första titel42 var redan konsekrerad inom en del av det akademiska fältet 
(inom den akademiska delen av det litterära fältet) genom att finnas med på kurslistan 
då förlagets medlemmar läste litteraturvetenskap med genusinriktning. Om detta skriver 
Bourdieu att när ett verk tas upp i kurslitteraturen är det ett uppenbart tecken på 
konsekration, och att det därigenom ”kanoniseras som klassiskt” (2000, s. 224). Också 
Normal har viss anknytning till det akademiska fältet, bland annat genom utgivningen 
av genusprofessorn Tiina Rosenbergs verk.  
 

4.4.2 Massmedier och kritiker 
Bourdieu skriver att för att existera på det litterära fältet måste man vara ”annorlunda, 
det vill säga att inta en särskild och särskiljande position” – att ”göra sig ett namn” 
(2000, s. 346). Att synas på fältet är alltså en förutsättning för att existera på det, och 
Rosenlarv menar att de försöker synas i ”mediebruset”. Bland annat fick de en stor 
recension i Expressen av Feberboken på första recensionsdagen, skriven av den 
feministiska kritikern/författaren Nina Lekander. Detta kan ses som en dubbel 
konsekration, då recensionen var i en av de stora kvällstidningarna, men samtidigt 
skriven av en aktör med vilken man till viss del delar position med (det symboliska 
kapitalet som feministiskt kulturarbetare, om man så vill). Nu tar Rosenlarv själva upp 
recensionen som någonting positivt, men ett förlags position i fältet kan vara sådan att 
                                                 
40 Världsbiblioteket ligger i Stockholm och drivs av en ekonomisk förening vid namn 
Solidaritetsrörelsens hus,  http://www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=107 [2007-04-19]. 
41 Internationella biblioteket ingår i Stockholms Stadsbibliotek och där finns media på originalspråk från 
över hundra språk, http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4006 [2007-05-19].  
42 Feberboken av Stina Aronsson, orig. 1931, nyutg. 2006 (vår anm.) 
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en recension i Expressen inte kan ses som konsekrerande – om man istället eftersträvar 
en mer autonom, avantgardeposition. Då kan istället de viktigaste konsekrations-
instanserna ingå i det alternativa medielandskapet, som både Normal och Rosenlarv tar 
upp på olika sätt. 
  
Dock skickar Rosenlarv in recensionsexemplar till de stora dagstidningarna, samt till 
aktörer som redan skrivit väl om dem tidigare (som redan har konsekrerat dem). 
Holmqvist menar att de får god respons i media, men säger också att  
 
 om nån vill skriva om oss så är det ju på nåt sätt för att dom är intresserade av oss, av vad vi håller på 
 med. Det är ju inte så att [---] det här jättestora förlaget Rosenlarv bara måste vi skriva om, fast vi 
 tycker det är skittråkigt. (2007, s. 11)  
 
Då är vi återigen tillbaka i bourdieuska resonemang om hur nykomlingar behöver 
”upptäckas” av kritiker och andra aktörer som ger dem stöd genom att visa uppskattning 
och förtroende för förlaget. Men också tanken om den initierade läsaren, där rätt kapital 
behövs för att tillgodogöra sig konstverket (2000, s. 223).  
 
Vertigos relation till kritikerkåren visas i Edenborgs kritiska yttrande om hur 
”förbluffande ensidigt” förlaget speglas i media: ”[---] att en vanlig journalist gör det 
kan man väl stå ut med, men litteraturkritiker som man förväntar sig ska vara lite mer 
reflekterande, bildade” (Edenborg 2007, s. 5). Vi tolkar det som att Edenborg menar att 
en litteraturkritiker bör besitta större kunskaper och därmed också ha en större insikt 
och förståelse inför olika litterära riktningar än vad ”en vanlig journalist” har. Därför 
borde inte litteraturkritiker, som också innehar en konsekrerande makt, spegla Vertigo 
så ensidigt som massmedia i gemen ofta gör enligt Edenborg (med ord som 
”provocerande och äckligt och vidrigt”, 2007, s. 5). Men han säger också att 
”[u]ppenbarligen har alla en åsikt om förlaget” (Edenborg 2007, s. 6), vilket visar att 
förlaget i vilket fall inte tigs ihjäl. Detta kan ses som en del i förlagets 
avantgardeposition, att folk provoceras av förlaget och visar tydliga åsikter kring det.  
 
Till skillnad från ovannämnda förläggare upplever Gustafsson att Tranans utgivning 
överlag får bra med massmedialt utrymme, vilket ses som någonting positivt. Tranans 
utgivning recenseras så gott som alltid i de ledande morgontidningarna, den köps i stor 
utsträckning in på folkbiblioteken, och delar av lärarkåren använder sig av 
Trananlitteratur i undervisningen. Också Normal säger sig huvudsakligen få god 
respons av massmedier och bra med utrymme. Ulrika Larsson säger att ”vi är inte rädda 
för att för att till exempel samarbeta med mainstreammedier. Vi tycker inte att det på 
något sätt urvattnar oss, utan tvärtom. Vi tycker det är bra.” (2007, s. 2) Detta kan 
ställas emot ETC:s relation till massmedia, där Ehrenberg menar att förlaget av politiska 
skäl i princip förtigs. Han anser också – som vi tidigare visat – att det inte har något 
värde i att arbeta med media och att det i branschen finns en övertro på vikten av media. 
Vi menar att detta hänger samman med att ETC vill hävda en autonom position, 
oberoende av yttre faktorer.  
 
Rosenlarv tycker att det är viktigt att nå ut till folkbiblioteken. Det man får hoppas på är 
”en bra recension i Btj-häftet43” (Holmqvist 2007, s. 16). Också Gustafsson poängterar 

                                                 
43 Btj-häftet ges ut av företaget Btj Group AB, och är en bokkatalog som ges ut i 24 nummer per år med 
ett lektörsomdöme om varje titel. (Dessa används i stor utsträckning på bibliotek som guide till vad som 
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att Tranans utgivning blir recenserad där. Edenborg visar dock en misstro mot hur 
förlaget skildras Btj: s lektörsomdömen: ”[---] Våra lektörsomdömen kan ju variera, 
ofta ganska dåliga [---] Det är ju inte så jävla bra folk som skriver där ofta, dom får ju 
inget betalt” (Edenborg, s. 13). Alltså kan man säga att Vertigo upplever att de inte blir 
konsekrerade av en sådan litterär institution som Btj-häftet utgör. Det medför också i 
förlängningen en svårighet att nå ut till folkbiblioteken. Trots att inköpen allt mer 
flyttats över från Btj till andra kanaler (främst internetbokhandlarna) läses fortfarande 
lektörsomdömena i stor utsträckning. Edenborg menar att utöver de få Vertigotitlar som 
fått litteraturstöd där ett visst antal slussas ut till bibliotekssverige, fungerar inte 
folkbiblioteken för förlaget: ”[---] så kommer väl dom där lektörstexterna – så sitter 
dom väl där ute på biblioteken och väljer bort Vertigo konsekvent.” (2007, s. 14). 
Normal nämner inte lektörsomdömena, men Ulrika Larsson påpekar att förlaget har 
funderingar på att delta i Btj: s centrala inköpsmöten för att komma åt bibliotekssektorn.  
 

4.4.3 Icke-konsekration 
Bourdieu skriver om vikten av konsekration för att en aktör, agent eller produkt ska 
existera på fältet. Men makten att konsekrera måste även innefatta det motsatta – 
nämligen att man inte blir konsekrerad. Detta är ingenting som Bourdieu explicit 
skriver, utan det här är vår anpassning och användning av hans konsekrationsbegrepp. 
Dock kan det kopplas samman med Bourdieus passage om hur man redan existerar ”i 
ett fält om man påverkar andra agenter i fältet, om det så enbart handlar om enkla 
relationer i form av motstånd eller uteslutning.” (2000, s. 327) Alltså: om de som 
innehar den konsekrerande makten gör sig mödan att opponera sig mot exempelvis en 
författare eller förläggare, har de samtidigt erkänt dennes existens på det litterära fältet. 
Bourdieu tar tidigare i sitt verk upp exemplet med Baudelaire, som efter rättegången 
ignorerades av press och andra bärande aktörer på fältet, vilket kan ses som ett sätt att 
försöka förvägra Baudelaire en position på fältet (2000, s. 115).  
 
I flera situationer menar Edenborg att förlagets starka profil (det vi väljer att kalla 
tydliga position) har gjort att böcker inte tagits in av olika instanser, eller att förlaget på 
andra sätt missgynnats eller ignorerats. Ljudboksklubbar var inte intresserade av att 
köpa in Vertigos hittills enda ljudbok, då detta var en Klittyroman.44 
Pocketshopbutikerna har det enligt Edenborg varit problematiskt att arbeta med, vilket 
har lett till att förlaget slutat tillverka pocketar. Också Åhléns har förlaget haft problem 
med att bli inköpta av, vilket enligt Edenborg har att göra med ägarens, Antonia Ax:son 
Johnsons, ovilja. Han menar att ”inköparn var så rädd så han vågade inte ta in några 
Vertigoböcker.” (Edenborg 2007, s. 11) Här ser vi alltså tydliga tendenser på att Vertigo 
och dess utgivning associeras med förlagets tydliga position på fältet, och vi ser hur 
utgivningen krockar med de mer renodlat marknadsmässiga aktörerna på fältet. 
Edenborg kommenterar: 
 
 [---] det som jag brukar bli mest förbannad på är väl att det inte är kommersiella hänsyn. Jag önskar så 
 att de kunde – för det kan jag liksom, inte respektera eller jo det kan jag göra – för då följer dom i alla 
 fall sin egen logik [---] Men dom säger, det här kommer inte att sälja, alltså tar vi inte in det. Men när 
 jag inser att det ligger moralism bakom, då blir jag så trött på dom. För å ena sidan ska dom vara helt 
 cyniska affärs – profithungriga affärsdrivna – okej, då vet man logiken. Men så följer dom det inte 

                                                                                                                                               
bör köpas in, vår anm.) http://www.btj.se/produkter_tjanster/medieinkop/inkopskataloger/btjhaftet/ 
[2007-05-21]. 
44 En serie av erotiska, våldsamma och satiriska deckare skrivna av författaren Anastasia Wahl (psed.), 
vår anm. 
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 själva, utan då ska dom plötsligt bli som präster [---] och ha nån uppfattning om rätt och fel och fult 
 och snyggt” (Edenborg 2007, s. 11, vår kurs.) 
 
Detta stycke är intressant, på grund av flera saker som sägs där. För det första menar 
Edenborg att Vertigos böcker inte tas in av nämnda butiker därför att enligt dem säljer 
inte böckerna. Vi får då anta att Edenborg menar motsatsen, att böckerna visst säljer 
(vilket också nämns vid ett annat tillfälle i intervjun när han påpekar att bidrag inte 
finansierar utgivningen, utan att bokförsäljningen gör det). Att förlagets utgivning inte 
tas in är då enbart på grund av utgivningens provocerande natur; att förlaget har den 
position på fältet det har och varken tillhör den institutionellt konsekrerade 
”finlitteraturen” eller den marknadspräglade ”bestsellerismen”. Vi finner det extra 
intressant att Edenborg uttrycker kritiken med den formulering han väljer (som vi 
kursiverade ovan), att de blir som präster. Bourdieus begrepp konsekration, som vi har 
rört oss med mycket i vår studie, är från början ett teologiskt begrepp använt inom 
katolska kyrkan för att inviga eller helga någonting.45 
 
Erika och Ulrika Larsson menar att det finns gånger där Normals böcker inte godtagits 
av vissa aktörer inom fältet. Exempelvis tog inte dagligvarukedjan Coop in förlagets 
andra utgivna bok, Schlagerbög (2005), med motiveringen att på grund av de 
barnfamiljer som handlar där kunde företaget inte ha en bok med ordet bög i titeln. Vi 
tolkar att Coop uppfattade titeln som provocerande, men inte att det direkt var på grund 
av Normals position. Det vill säga: om ett annat förlag hade gett ut en bok med samma 
ord i titeln hade den säkerligen också blivit nekad. Men samtidigt är valet att ge ut just 
denna bok i linje med Normals ideologi och därför blir nekningen också en direkt effekt 
av förlagets position. Som nämnts tidigare menar Ehrenberg att ETC i princip tigs ihjäl 
av massmedier, och han påtalar även svårigheter med att sälja böcker via de traditionella 
bokhandlarna. Ehrenberg nämner också gällande tidningen ETC att ”i 20 år slogs vi för 
att få presstöd och det är en politisk kamp.” (2007, s. 5)  
 
När vi frågar Rosenlarv om de har upplevt några tillfällen av icke-konsekration säger 
Österholm ironiskt att ”[j]a men om man inte tänker så att alla tidningar som inte har 
recenserat oss, liksom, men det känns lite väl konspiratoriskt” (2007, s. 28). Tidigare i 
intervjun nämnde Rosenlarv att en titel inte blivit inköpt till studentbokhandeln på 
Södertörns högskola, trots att den var med på en kurslista. Detta kan ses som ett 
exempel på icke-konsekration. 
 
I Tranans fall finns inte någon uttalad icke-konsekration, utan Gustafsson menar att 
utgivningen får goda recensioner och statliga stöd. Istället anser han att  
 

redaktionerna har senaste decennierna har utarmats vad det gäller kompetens på icke anglosaxisk 
litteratur. Hur stor är kunskaperna om den tyska litteraturen? Den spanska, franska, grekiska, 
italienska? De stora kontinentala språken på våra redaktioner idag? Vem läser den litteraturen? Vem 
kan den litteraturen? [---] då har man inte någon person att sätta att läsa dom här böckerna, recensera 
dom. Dom har inte den kunskapen egentligen. (Gustafsson 2007, s. 17) 

 
Alltså finns en risk att förlagets utgivning inte kommer till sin rätt, då kritikerna inte 
besitter rätt dispositioner och kapital för att kunna tillgodogöra sig den. Vi menar att 

                                                 
45 Konsekration, Nationalencyklopedien, 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229032&i_word=konsekration 
[2007-04-25]. 
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denna tanke också kan ses hos Vertigo och i viss mån även Normal. Detta hänger 
samman med idén om den initierade läsaren (Bourdieu 2000, s. 223). 
 

4.4.4 Förlagets eget konsekrationskapital 
Vi får dock inte glömma bort att alla förläggare per definition innehar ett visst 
konsekreringskapital själva, då de kan välja att ge ut (eller inte ge ut) författare/titlar på 
sitt eget förlag. Bourdieu menar att alla kulturproducenter (i detta fall främst författare) 
blir skapade inom fältet av alla som upptäcker och konsekrerar dessa – däribland 
förläggaren (2000, s. 252). Ehrenberg uppvisar sitt konsekrationskapital tydligt genom 
att inte bara välja vad som ska ges ut på förlaget, utan också initiera själva projekten. 
Ehrenberg exemplifierar med hur han har sagt till en skribent i tidningen ETC, ”[n]u 
måste du göra en bok av det här” (2007, s. 2).  
 
I Vertigos fall är det Edenborg som personligen väljer vad som ska komma ut, och han 
säger själv med ett skratt att han ”vill kunna ha makt” över hela utgivningsprocessen 
(Edenborg 2007, s. 7). Rosenlarv bestämmer inom gruppen vad som ska ges ut och 
plockar upp idéer från sina egna litteraturvetarstudier, men också genom tips från 
exempelvis läsare. Eftersom de är så nyetablerade på fältet och har en långsam 
produktionscykel, vägs varje bokprojekt noggrant. Österholm menar att diskussionerna 
ibland har gått ”att det här är väl helt okej som bok nummer sju, men det är inte okej 
som bok nummer två” (2007, s. 6). Konsekreringskapitalet som Rosenlarv besitter 
menar vi är något speciellt jämfört med de andra undersökta förlagen, eftersom förlaget 
arbetar med avlidna författare. All kontakt gällande ekonomiska och juridiska faktorer 
har förläggarna med den avlidnes anhöriga. Förlaget konsekrerar alltså författaren 
postumt, och den stora betydelsen kan snarast ses i den kollektiva, feministiska 
handlingen att vidga den västerländska kanon.   
 
Då det finns oerhört mycket att ge ut måste Gustafsson vara selektiv och då väljer han 
det ”litterära nummer ett” (2007, s. 3). Eftersom Gustafsson är huvudförläggare är det 
sist och slutligen han som har ordet i utgivningsbeslut, även om han tar mycket hjälp 
från andra aktörer inom det litterära fältet (exempelvis översättare och språkvetare). 
Frågan om konsekration hänger också samman med vilket eller vilka språkområden som 
utgivningen fokuseras kring. Gustafsson påpekar att det är ”[s]pännande att kunna 
presentera ett nytt språkområde” (2007, s. 3). Vi menar att detta kopplas samman med 
Gustafssons strävan efter att öka antalet röster i samhället så att engelskspråkigheten 
inte ännu mer överröstar eller tystar försummade språkområden. I och med denna 
profilering av förlaget stärker Tranan sin position på det litterära fältet, både i Sverige 
och utomlands.  
 
Erika och Ulrika Larsson bestämmer tillsammans kring utgivningen, och tar råd utifrån 
om de behöver. Erika Larsson betonar vikten av att projekten görs tillsammans, ”vi och 
författaren och formgivaren och Torbjörn, vår säljare. Vi blir ju som ett team som hjälps 
åt för att den här boken ska bli så bra som möjligt” (2007, s. 5). Precis som i Rosenlarvs 
fall är utgivningen ett gemensamt projekt. Erika Larsson nämner också hur det ibland 
kommit författare med intressanta idéer, men Normal har inte möjlighet att ge 
förskottsbetalning. ”Dom behöver pengar under tiden dom skriver, och då hjälps vi åt 
att söka stipendier och såna saker”, säger Erika Larsson (2007, s. 5). Bourdieu menar - 
som vi tidigare nämt – att förläggaren hjälper till att ”skapa” den romantiska bilden av 
författaren som skapare genom att befria denne från ”matriella bekymmer” (2000, s. 
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253), vilket syns här. Bourdieu skriver också att det enda legitima skälet för en 
förläggare i den rena konsten att samla kapital, är att samla symbolisk kapital för att 
”göra sig ett namn, ett känt och erkänt namn” (2000, s. 225). Normal kan ses som ett 
exempel på detta, då Ulrika Larsson påpekar att en bok ”kanske är jättekommersiellt 
gångbar eller den kanske är [---] jätteviktig, men sådär riktigt berörs inte jag av den och 
då får vi lägga den åt sidan.” (2007, s. 4)  
 
Förlagets position och symboliska kapital blir ett konsekreringskapital som möjliggör 
för förläggaren att konsekrera ett verk eller en författare, och på så sätt, avslutar 
Bourdieu resonemanget, ”tillskriva något ett värde och dra nytta av detta förfarande” 
(2000, s. 225). Detta gäller inte bara för våra respondenter, utan alla förlagsaktörer i 
fältet.  
 
 

4.5 Motsättningar i det litterära fältet 
Som Bourdieu pekar på uppenbaras det litterära fältets grundläggande motsättning och 
ambivalens mellan den ekonomiska och den kulturella/litterära polen just i hur 
kulturproducenter förhåller sig till den kommersiella framgången. Vissa kultur-
producenter och aktörer erkänner och eftersträvar en kommersiell framgång, till skillnad 
från dem som kämpar för en mer autonom position som snarare avfärdar ”[d]en såsom 
ett bevis på ett krämaraktigt intresse för ekonomiska och politiska profiter.” (2000, s 
317)  
 

4.5.1 Den bakvända ekonomin 
Grundläggande för Bourdieus studie av det litterära fältet är att det råder en motsättning 
mellan å ena sidan den kulturella praktiken å andra sidan ekonomiska intressen. 
Bourdieu menar att denna splittring ”framstår som en bakvänd ekonomisk värld: de som 
träder in i denna värld har intresse av oegennytta” (2000, s. 314). Bourdieu diskuterar 
vidare kring den bakvända ekonomins logik och hur den manifesterar sig på det litterära 
fältet. Bourdieu menar att även om det kulturella fältet innehar en viss autonomi så 
spelar även andra intressen in, exempelvis det han kallar ”den ekonomiska och politiska 
vinsten.” (2000, s. 315) Ovanstående bourdieuska diskussion ligger i linje med 
Gustafssons syn på Tranans verksamhet i förhållande till allmänförlagen: 
 
 Det går liksom inte att driva [---] Tranan som en tanke på att man ska tjäna pengar. Det är det  faktiskt 
 inte utan tillfredsställelsen ligger ju i [---] bokutgivningen. Litteraturen helt enkelt, men Bonniers dom 
 tänker inte så. Dom har ju styrelsen. Dom kollar ju siffrorna. (2007, s. 16). 
 
Detta påstående stämmer väl överens med Gustafssons påpekande att han inte började i 
förlagsbranschen som en renodlad affärsman utan föresatsen var snarare att ge ut böcker 
som tidigare inte varit tillgängliga på den svenska bokmarknaden. I Normals fall blir 
detta synligt i diskussionen kring fördelning av det ekonomiska kapitalet som delas lika 
mellan inblandande aktörer. Det primära är inte heller att böckerna ska gå med 
ekonomisk vinst utan att de tillgängliggörs på bokmarknaden, och att utgivningsbeslut 
måste vara klara och tydliga. Detta, menar vi, visar på att det symboliska kapitalet – i  
detta fall valet av böcker som ges ut – är överordnat det ekonomiska.  
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Ehrenberg menar att företagets ideologi i stort (inte bara gällande bokförlaget, utan även 
de andra delarna av ETC) gör att han skulle välja bort att arbeta med vissa kunder 
(aktörer, med Bourdieus språkbruk). Han exemplifierar med arbetsgivare, de borgerliga 
partierna och aktieinvestmentföretag, men menar sedan att det ändå inte är så troligt att 
de skulle ”vända sig till ett socialistiskt forum” (Ehrenberg 2007, s. 1). Här blir det 
alltså inte främst en fråga om konsekreringsmakt, utan det faktum att aktörerna rör sig i 
olika delar av fältet (eller till och med av olika fält). Om ETC genom sin utgivning av 
böcker och tidningar befinner sig i det politiska fältet som socialistisk samhällskritiker/ 
debattör, så befinner sig sannerligen de borgerliga partierna så långt ifrån dem i fältet 
som nästan är möjligt. Då blir det som Bourdieu säger om de konstnärliga fälten; att 
aktörer med konträra positioner ”[k]an i extremfall enbart ha det gemensamt att de alla 
deltar i kampen om att införa motsatta definitioner av litterär eller konstnärlig 
produktion.” (2000, s. 317) 
 
Flertalet exempel tas upp i intervjun med Rosenlarv på vad vi kallar den ekonomiska 
polens inskränkande påverkan. Alltså, att som nystartat förlag utan något större 
ekonomiskt kapital, blir man begränsad i vad som kan göras i förlagsverksamheten. Vid 
frågan om Rosenlarv har tänkt på att översätta litteratur tas det ekonomiska upp som ett 
skäl till varför man inte har gjort det.  
 
Österholm berättar också något raljerande om hur svårt det har varit för ”sju 
litteraturvetare som bestämmer sig för att starta företag” (2007, s. 13), vilket kan ses 
som ett sätt att stark positionera sig i den kulturella polen av fältet genom att ta avstånd 
från den ekonomiska. Österholm säger också att förlaget ”egentligen inte eftersträvar att 
gå med vinst, även om vi givetvis inte vill gå back.” (2007, s. 13) Hon fortsätter med att 
säga att de som arbetar  med förlaget inte tjänar några pengar (det är ju en ekonomisk 
förening, vår anm.) och att eventuellt överskott går direkt in i nästa projekt. Här ser vi 
det Bourdieu kallar förläggarens dubbla roll; att förläggaren ”intar en mellanställning 
mellan det konstnärliga och det ekonomiska fältet” (2000, s. 120). Förlaget har en 
estetisk agenda, kulturella mål, men är också tvungna att ta hänsyn till praktiska och 
ekonomiska faktorer.  
 
En skillnad från ekonomiskt kapitalstarka förlagen är att Normal inte har möjligheten att 
ge författare förskottsbetalning eller lön då det inte finns så stort kapital i företaget. 
Istället präglas förlaget av en ekonomisk kollektivistisk anda, där eventuell vinst delas 
lika och går en bok med förlust tar förlaget kostnaderna (Larsson, U. 2007, s. 2).  
 
Ehrenberg har planer att öka ”själva antalet pocketböcker”. (Ehrenberg 2007, s. 7) Som 
vi förstår Ehrenberg vill han stärka sin position och få en utvidgad läsekrets. Också 
vissa satsningar på e-böcker och ljudböcker finns inom ramen för verksamheten. 
 
I dagsläget finns det inga planer på att öka Tranans bokutgivning, menar Gustafsson.  
Snarare är han är nöjd med förlagets utgivningstakt med ungefär femton titlar per år. En 
eventuell utvidgning av verksamheten skulle kräva en ”eldsjäl” med intresse för 
Tranans ideologi och ”som gillar att starta nytt och ragga pengar [---]och är beredd att 
satsa tid och pengar” (Gustafsson, 2007, s. 16). Vi menar att Tranan vill behålla sin 
position på fältet snarare än utvidga den, åtminstone vad beträffande bokutgivningen. 
Också diskrepansen mellan kulturarbetaren och företagaren kommer fram i Gustafssons 
resonemang. 
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Även Normal påpekar att de är nöjda med förlagets utgivningstakt med omkring tjugo 
titlar per år. Erika Larsson påpekar att de måste ge ut det antalet böcker för att det ska 
vara lönsamt. Samtidigt poängterar Erika Larsson att de inte ”vill bli så mycket större 
men stabilare” (Larsson, E. 2007, s. 6) Edenborg uttrycker en besläktad tanke när han 
talar om Vertigos utveckling, och menar att förlaget vuxit på så vis att bokförsäljningen 
har ökat, men att antalet titlar per år är ungefär konstant. Det finns inga andra planer på 
expandering av verksamheten, utan Edenborg menar att förlaget har en ”bra rytm” och 
att han trivs med att ”kunna ha makt över alltihopa” (2007, s. 7).  
 
Rosenlarv menar att det finns fördelar med att bli ett större förlag – alltså en större aktör 
på fältet. Holmqvist och Österholm säger att kulturarbetare ofta förväntas arbeta gratis, 
för att alla tycker att det är så roligt. ”Och så ska man ha ett heltidsjobb på sidan av det 
här, så man kan [---] betala hyran”, säger Holmqvist och menar att det är en sorglig 
utveckling (2007, s. 14). Rosenlarv tar hjälp av vänner och bekanta som har kunskap om 
exempelvis formgivning, men har inte möjlighet att betala dem ekonomiskt kapital för 
arbetet. En stark önskan om att kunna göra det uttrycks. Österholm menar dock att en 
viss betalning sker ändå, eftersom många av vännerna är ”relativt nya [---] Så dom kan 
liksom använda det som dom gör för oss som arbetsprover till andra jobb där dom kan 
få pengar för det” (2007, s. 14). Alltså kan man säga att trots att förlaget inte har 
möjlighet att utbetala ett ekonomiskt kapital för utfört arbete, erbjuder de ett 
symboliskt/kulturellt kapital som i förlängningen kan leda till ekonomiskt kapital. 
Bourdieu skriver också om när författare inte kan försörja sig som det, utan måste ha ett 
annat arbete som ger den huvudsakliga försörjningen. Det han vill poängtera är att det 
finns andra vinster att göra, främst genom det nätverkande som görs genom att vara 
tvungen att försörja sig på andra yrken inom fältet (som exempelvis lektör eller 
redaktör). Dessa yrken, skriver Bourdieu,  
 
 har fördelen att de placerar innehavarna i hjärtat av ’miljön’: där cirkulerar den information  som är en 
 del av  författarens och konstnärens specifika kompetens, där knyts relationer, där får man 
 uppbackning som kan vara nyttig för att få sina verk publicerade, och där erövrar man ibland 
 specifika maktpositioner – status som förläggare [---] (2000, s. 329). 
 
Denna passage är intressant här av flera skäl. Formgivarna och andra litterära 
medarbetare som arbetar gratis ekonomiskt sätt kan som nämnts ändå vinna kulturellt 
kapital för arbetet. Också genom att arbeta på frilansbasis och i olika miljöer kan 
symboliskt sett bli en vinst då, som Bourdieu är inne på, man knyter kontakter, får tag 
på information och kan visa sin kompetens i olika fora. Också att förläggarna själva i 
Rosenlarv är tvungna att försörja sig genom andra yrken kan ge symboliska vinster på 
detta sätt (förutsatt att yrkena har anknytning till det litterära fältet). Vi menar alltså att 
förläggarna på Rosenlarv kan vinna symboliskt kapital genom att de själva arbetar med 
feminism eller litteratur även utanför förlagsarbetet.  
 
Intressant är också att nämna att två av de förläggare vi har intervjuat också ger ut sina 
egna böcker (Edenborg och Ehrenberg), och då kan förläggarpositionen klart ses som en 
specifik maktposition, som Bourdieu kallar det. Samtidigt visas motsättningen mellan 
det kulturella och det ekonomiska, vilket kan ses i Ehrenbergs berättande om ETC:s 
framväxt: ”Det tog kanske fyra år innan vi upptäckte att vi hade tjugo anställda och 
plötsligt var ett företag.” (2007, s. 1)  
 
Vi menar att dessa resonemang präglar samtliga av de intervjuade förlagens syn på den 
ekonomiska polen i det litterära fältet. Det råder en ambivalens mellan att å ena sidan 
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bevara och försvara en autonom position, å andra sidan är förlagen en ekonomisk 
verksamhet som drivs av samma ekonomiska lagar som vilket företag som helst.  
 

4.5.2 Förlagens relation till allmänförlagen 
Samtidigt är det den grundläggande motsättningen mellan kultur och ekonomi som är 
det sammanbindande kittet för aktörerna inom de motsatta polerna av fältet. Bourdieu 
pekar på att kulturproducenter med konträra positioner ”[k]an i extremfall enbart ha det 
gemensamt att de alla deltar i kampen om att införa motsatta definitioner av litterär eller 
konstnärlig produktion.” (2000, s. 317) Trots att agenterna/aktörerna bestäms och 
definieras av sin motsatta ytterlighet i fältet kan det vara så att de i praktiken undviker 
varandra eller aldrig möts (Bourdieu 2000, s. 317). Förenklat uttryckt skulle man kunna 
säga att det inte skulle finnas något ETC utan Bonnierkoncernen och vice versa. 
 
Ehrenberg menar att allmänförlagen är ”monopolistiska företag” som i stor omfattning 
kontrollerar bokmarknaden, alltifrån distribution till författare och att utvecklingen 
inom bokbranschen har kommit att likna de förhållande som råder inom de  
amerikanska förlagen, där somliga författarskap kan liknas vid en industri. Ehrenberg 
pekar på att ”[d]et handlar om makt [---] vilka böcker som är intressanta och inte 
intressanta och typ av författarskap som ska odlas och inte odlas” (Ehrenberg, 2007, s. 
8). Iakttagelsen av Ehrenberg visar på konflikten mellan de kommersiella bokförlagen 
och förlag i den motsatta polen av fältet, där de förstnämnda har makt att konsekrera 
men också besitter olika former av kapital, främst ekonomiskt.  
 
Vid frågan om Vertigos förhållande till allmänförlagen säger Edenborg att det är två 
skilda slags verksamheter som inte riktigt går att jämföra, ”[m]an kan väl säga att dom 
är mycket mer av företag, liksom, medan jag ser ju Vertigo som en konstnärlig 
verksamhet” (2007, s. 10). Han utvecklar resonemanget: 
 
 Det är ju bolag med ägare som vill ha vinst liksom medan Vertigo äger jag själv, och jag bestämmer 
 själv [---], och jag gör det inte för pengarna. [---] grunden är annorlunda [---]. Och det påverkar ju 
 hela sättet att  arbeta (Edenborg 2007, s. 10). 
 
Normal gör en liknande åtskillnad som här ovan, där ”storförlagen” har ”sin 
marknadsavdelning och dom har ju sin PR-avdelning och dom har sin redaktion och 
dom har sina formgivare och sina faktorer och sina säljare och dom har ju ingenting att 
göra med utgivningsbesluten ofta” (Larsson, U. 2007, s. 4). Vidare menar Erika 
Larsson, i likhet med Edenborg, att de måste brinna för litteraturen de ger ut. Ulrika 
Larsson tror att det ”är gemensamt för alla små förlag som drivs av något annat, som 
drivs av något annat än att man tycker det är skojigt att ge ut böcker och tjäna pengar.” 
(2007, s. 4) 
 
Den åtskillnad som görs mellan den egna verksamhet och allmänförlagens visar på den 
mest grundläggande konflikten i det litterära fältet, nämligen den mellan den kulturella 
och den ekonomiska polen. Bourdieu skriver att motsättningen mellan konst och pengar 
har blivit en av de grundläggande strukturerna i de kulturella fälten vartefter de blivit 
mer autonoma (2000, s. 151). Rosenlarv, i likhet med Vertigo, menar att det finns 
skillnader mellan ”dom stora förlagen” och deras egen verksamhet, till exempel 
gällande att skicka ut stora mängder med recensionsexemplar, vilket små förlag inte har 
tillräckligt med ekonomiskt kapital för att klara av. Holmqvist menar att priset per bok 
blir relativt högt i och med att Rosenlarv inte har råd att trycka stora upplagor. Därför 



 

 43

blir det också extra viktigt att finnas tillgängliga på bibliotek, för ”har man inte råd ska 
det ändå gå att – och låna böckerna. Det är ju på nåt sätt hela vitsen med att ge ut dom, 
att dom ska finnas tillgängliga, att dom ska bli lästa” (2007, s. 17).  
 
Även Gustafsson visar på en liknande motsättning som i exemplet med Vertigo ovan. 
Kommersialiseringen av bokmarknaden håller på att ske i allt högre utsträckning, anser 
Gustafsson. Samtidigt menar han att ”de stora förlagen upptäcker att det uppstår en viss 
mättnad av [---] ska vi säga, amerikansk popkultur och film” (Gustafsson 2007 s. 2). 
Gustafsson jämför sin egen verksamhet med Bonniers och menar att de till störst del 
enbart ser till den ekonomiska avkastningen, till skillnad till Tranans verksamhet där 
drivkraften är att göra författarskap från övriga världen än den engelskspråkiga 
tillgängliga.  Genom att satsa på ”litterär kvalitet” får de en stärkt position på fältet med 
ökad symboliskt kapital, men inte nödvändigtvis större ekonomiskt kapital, menar vi.  
 
Holmqvist menar att ”storförlagen” har de mest kontakt med när det gäller att 
kontrollera äldre rättigheter som dessa förlag tidigare haft. Detta har hittills inte lett till 
några intressekonflikter, och de menar att så länge Rosenlarv trycker i ”tusen ex så 
kommer nog Bonniers vara ganska ointresserade” (Holmqvist 2007, s. 25). Ulrika 
Larsson uttrycker liknande tankegångar vid tal om allmänförlagen, och menar att 
Normal inte är något hot mot de stora aktörerna på fältet. Därför var det naturligt för 
Normal att samarbeta med Norstedts Akademiska för att få genusprofessorn Tiina 
Rosenberg till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, när hon gett ut verk på båda 
förlagen. Samtidigt påpekar Ulrika Larsson också att ”vi har ju skapat en marknad sen 
kan dom förmodligen gå in och ta den när dom vill”, vilket Erika Larsson besvarar: ”Ja, 
ja, men då måste dom göra det mycket bättre än vad dom har gjort det hittills.” 
(Larsson, E. & U. 2007, s. 9) Här finns alltså drag av en motsättning mellan förlagets 
riskfyllda position som ideologiskt bokförlag kontra de större aktörernas mer stabila 
positioner. 
 

4.5.3 Förlagens relation till bokhandlarna 
En viktig aktör på fältet är bokhandlarna, vilka samtliga respondenter måste förhålla sig 
till. Edenborg menar att kedjebildningen av bokhandlarna har gjort det svårt för mindre 
förlag att få en chans i de fysiska bokhandlarna. Ehrenberg menar att  
 

det är bara pennor och kollegieblock du tar in i bokhandeln i såna här mass [stora mängder, vår anm.] 
plus Bonniers Böcker då eller Nordstedt [---] alltså dom stora förlagen. Då gör ju dom så att: Ta en 
pall av det där annars så får du inte dom där böckerna, alltså det är ju rent stenhård marknadsföring. 
(2007, s. 10) 
 

Att bokhandlarna har hårda villkor gällande rabatter, marknadsföringsbidrag och 
returrätt påverkar också möjligheterna att synas. Edenborg säger rörande bokhandlarnas 
centrala inköp att det är ett risktagande att vara med, och att det i slutändan kan bli en 
ekonomisk förlust. För att tala med bourdieuska termer spelar alltså mängden 
ekonomiskt kapital in, huruvida förlaget ska kunna nyttja den traditionella bokhandeln 
som kanal eller inte. En annan aspekt är också tidsramen som krävs. Edenborg säger:  
 
 Insäljningen till det centrala [---] ligger kanske åtta, nio månader innan boken ska skickas. Så jag 
 måste veta så långt innan när boken – hur den ska se ut, vad det ska stå på baksidan, vilket datum det 
 ska trycka [---] Jag vet ju sällan en vecka innan. (2007, s. 9) 
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Förlagen förhåller sig till det på olika sätt, varav ett sätt för Vertigo är att satsa på 
internetbokhandlarna:  
 
 Internetbokhandlarna, där får ju alla förlag samma chans. Det är [---] jättefint, liksom. Tänk om det 
 kunde  vara så i biblioteken och i bokhandeln. Alla får samma utrymme, finns där liksom, så kan 
 läsarna själva få välja vad dom vill läsa. Det är ju inte riktigt så det funkar, tyvärr. (Edenborg 2007, s. 
 16) 
 
Också ETC, Normal och Tranan ser möjligheter med internetbokhandlarna. Gustafsson 
menar att dessa får stå för tillgänglighet, då den fysiska bokhandeln får ett allt 
ensidigare utbud med fokus på bästsäljare. Ulrika Larsson är av den åsikten att 
internetbokhandlarna även i fortsättningen ”kommer att kunna erbjuda det absolut 
största och bästa utbudet [---] där finns ju alla böcker och billigt.” (2007, s. 6) 
Ehrenberg påpekar i sin tur att där pågår hela tiden ”en automatisk försäljning” 
(Ehrenberg, 2007, s 3). 
 
Vi menar att den traditionella bokhandelns position i allt högre utsträckning har 
förskjutits mot den ekonomiska polen av fältet. Ulrika Larsson anser att den 
traditionella bokhandeln successivt håller på att förvandlas till storskaliga verksamheter 
främst intresserade av bästsäljare. De får då konkurrens om kunderna av nya aktörer på 
fältet, exempelvis de stora varuhusen och matbutikerna eftersom samma litteraturutbud 
tillhandahålls där. Detta pressar också ner bokpriserna.  Erika Larsson berättar även att 
förlaget säljer bra i bokhandeln. Normal är den enda av våra respondenter som säger 
det, vilket kan hänga samman med att det också är det enda förlaget som säljer in 
centralt. Visserligen köpts böckerna in, men inte i någon större utsträckning. Ulrika 
Larsson menar att de får en undanskymd plats ”och då är det ändå upp till de enskilda 
kunderna att leta upp den [boken, vår anm.] och fråga efter den” (2007, s. 19). Detta är 
något som förlaget menar kan vara svårt: ”[---] våra kunder vågar inte gå in och fråga 
efter våra böcker” (Larsson, E. 2007, s. 14).  
 
Som en följd bokhandelns utveckling, menar Ulrika Larsson,   kommer de mer nischade 
och specialiserade fysiska bokhandlar (som exempelvis Hallongrottan46, The Uppsala 
English Bookshop47) att inta rollen som kulturförmedlare. Detta därför att, tolkar vi, där 
finns kompetent personal som kan sin nisch och även ser vikten av att upprätta en mer 
personlig kontakt med sina kunder för att öka sitt symboliska och naturligtvis också det 
ekonomiska kapitalet. Också Rosenlarv nämner vikten av att arbeta tillsammans med 
mer nischade bokhandlare, som Hallongrottan och Vänder sig om48. Rosenlarv är det 
enda av de undersökta förlagen som inte använder sig av en stor central distributör49, 
utan begagnar sig istället av Bokrondellen50. Detta gör att Rosenlarvs utgivning också 
finns nåbara för bokhandlar och internetbokhandlar – varav det har sin största 
försäljning via den sistnämnda.  
                                                 
46 Hallongrottan är en feministisk/HBTQ (homo, bi, trans, queer)-bokhandel i Stockholm, som utöver 
litteratur också har andra medier samt programverksamhet. 
http://www.hallongrottan.com/index.php?p=text1 [2007-05-19] 
47 The Uppsala English Bookshop är en bokhandel med titlar på engelska.  
http://www.ueb.se/ [2007-05-19] 
48 Vänder sig om är en ideell bokhandel i Göteborg med ”inriktning på poesi, utgivningar från små och 
medelstora förlag samt feministisk- och queerlitteratur”. http://www.vandersigom.se/ [2007-05-19] 
49 Alltså Förlagssystem, vilka förra året köpte upp Seelig som var den konkurrerande centrala 
distributören. http://www.btj.se/om_oss/nyheter/index62.html [2006-12-15]. 
50 Bokrondellen är en artikeldatabas och orderförmedlare för den svenska bokbranschen. 
http://www.bokrondellen.se/ [2007-04-30] 
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Även Gustafsson menar att det är de stora förlagen som ”[k]an köpa sig plats i 
bokhandeln” som har möjlighet till exponering i bokhandelskedjorna (2007, s. 12). Det 
är kostsamt och kräver att omsättningen av böckerna är hög för att det ska vara 
ekonomiskt lönsamt. Gustafsson anser att det han kallar för kvalitetslitteratur, bland 
annat poesi, hamnar på undantag och de stora förlagens bästsäljande författarskap är de 
enda som får utrymme i bokhandlarna. I dagens bokmarknad menar Gustafsson att 
”[b]öcker är ju färskvaror. Upp på hyllan  [---] och säljer  dom inte längre då är det bara 
att makulera, skicka tillbaka, returnera” (Gustafsson 2007, s. 8). Här visar Gustafsson 
åter på vad de grundläggande skillnaderna mellan den korta produktionscykeln och den 
långa produktionscykeln innebär; kortlivade topplisteböcker versus den ”finkulturella” 
lyriken. Det blir istället viktigt, menar Gustafsson, att finna egna kanaler för försäljning, 
exempelvis bokutskick med tidskrifter.  
 
Som vi uppfattar Ehrenbergs resonemang råder ett ambivalent förhållande till de fysiska 
bokhandlarna. Han delar Edenborgs, Gustafssons och Ulrika Larssons kritiska 
diskussion beträffande bokhandelns förändrade position på det litterära fältet med den 
ökade kommersialiseringen, som han menar styrs av de stora förlagen. Dock framhåller 
han betydelsen av bokhandeln Pocketshop som en viktig kanal för spridning av ETC:s 
böcker och tillägger att om boken ”[b]örja sälja där då tar bokhandeln in den” 
(Ehrenberg, 2007, s. 3) Det kan ställas emot Edenborgs uttalande om att Pocketshop var 
svåra att samarbeta med.   
 
Samtliga respondenter delar mer eller mindre uppfattningen att de stora bokkedjorna i 
stor utsträckning koncentrerar sin marknadsföring på författarskap som redan har en 
omfattande försäljning. För att nå ut med sina egna böcker fokuserar de istället på att 
hitta andra försäljningskanaler, såsom mer nischade boklådor och i viss mån internet-
bokhandlarna.   
 
Genom denna förskjutning på fältet – att de fysiska bokhandlarna ingår mer i stora 
kedjebildningar och har ökande vinstkrav på sig – uppfattar vi att de mer specialiserade 
boklådorna får en ökad betydelse inom detta litterära delfält. Vi menar att om dessa 
bokhandlar får en stärkt position, får de en större makt att konsekrera andra 
kulturproducenter, främst inom samma delfält.  
 
 

4.6  Autonomi 
Bourdieu diskuterar kring vikten av att värna om autonomin för kulturproducenterna, 
gentemot framförallt den ökade sammansmältningen mellan den ekonomiska och 
kulturella polen i det kulturella fältet (2000, s. 480). Detta resonemang kan ses i de 
undersökta förlagens respektive diskussioner kring den egna verksamhetens förhållande 
till den mer renodlade ekonomiska polen i fältet. 
 

4.6.1 Alternativa kanaler och samarbeten 
Ett sätt att vinna autonomi från yttre faktorer (exempelvis ekonomi, konsekrerande 
instanser på fältet) är att bygga upp egna kanaler och nätverk. Detta är någonting som 
alla respondenter på ett eller annat sätt har tagit upp under intervjuerna. Det är ett sätt att 
upprätta eller bibehålla en autonom position. Vi menar att skapandet av alternativa 
kanaler är motståndsstrategier för förlagen att nå ut med sina böcker till publiken på sina 
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egna villkor, för också för att vinna olika former av kapital. Gustafsson ser två markanta 
utvecklingar inom bokbranschen:  
 
 Det är ju en slags monopolisering som håller på [---] Vi har dom här fem konglomeraten i Sverige  
 [--- ] som  blir medieföretag som både har förlag och tidskrifter. [---] Och dom ger sig ju inte. Dom 
 har ju försvurit sig till att leva på ekonomisk avkastning. [---] och det gör ju att bokutgivningen bara 
 undantagsvis tillåts sådan utgivning som inte ger avkastning.[---] Det andra är väl att kulturvärlden ser 
 ut att utarmas, utbudet blir fattigare med bara dom förlagen så det uppstår ju nya förlag som ett svar på 
 detta. (Gustafsson 2007, s. 15) 
 
Genom Tranans litterära verksamhet menar Gustafsson att han bidrar till mer 
mångfacetterade och mångbottnade skildringar av verkligheten än den ensidiga bild som 
citatet ovan visar på. De mer självständiga kanaler som Gustafsson åberopar är, förutom 
sedvanliga kanaler som utbildningsväsendet och folkbiblioteken, även den alternativa 
resebyrån Läs och Res51 och Världsbiblioteket (2000, s. 8).  
 
Liksom Gustafsson framhåller Ehrenberg att ”det viktiga är att förlagen skaffar sig sin 
egen publik [---] annars har dom ingen chans att överleva.”(2007, s. 8) En motreaktion 
till den kommersiella utvecklingen och ett sätt att bevara den autonoma positionen på är 
hela ETC:s verksamhet, menar vi. Detta genom att använda sig av olika medieformer 
(exempelvis tidskrifter och reklambyrå), men på sina egna villkor: detta kan man se som 
ett återtagande från Ehrenbergs sida. ETC har en välfungerande alternativ plattform, 
med exempelvis en välutvecklad hemsida, tidningarna ETC och Dagens ETC samt 
bokförlaget.  
 
Dock anser Ehrenberg att det inte finns något samarbete mellan ETC och mindre, 
ideologiskt inriktade förlag. Orsaken till detta är småförlagens trängda ekonomiska 
situation och tidsbrist, framhåller Ehrenberg. ”Alla slåss för att överleva [---] Det stora 
problemet med samarbete är att alla är på ruinens brant hela tiden.” (Ehrenberg,  2007, s 
9) Det handlar om små ekonomiska marginaler och en kamp om att vinna läsarna – det  
vill säga det ekonomiska kapitalet – vilket resulterar i försiktighet beträffande samarbete 
med verksamma aktörer inom delfältet. Deltagandet i alternativa bokmässor är av viss 
vikt för att tjäna ekonomiskt kapital. Ehrenberg menar att han och ETC, paradoxalt nog, 
i dessa sammanhang uppfattas som ”Bonniers” – det vill säga stor en agent/aktör i 
förhållande till andra aktörer inom samma delfältet. ”Alltså, jag blir lite för stor för ETC 
finns ju ändå även om våra böcker inte säljer” (2007, s. 9). Vi uppfattar Ehrenbergs 
resonemang kring den egna positionen att ETC har en etablerad och stark position på 
fältet med stort symboliskt kapital (kulturellt och politiskt), men även ekonomiskt 
kapital.   
 
I Vertigos fall finns Stormtrupperna som är ett läsarnätverk som bidrar med både 
symboliskt och ekonomiskt kapital. En annan strategi är att, som Vertigo gör, försöka 
bygga upp ett alternativt nätverk av återförsäljare över hela landet, något som Edenborg 
kallar ”frontbutiker” (2007, s. 8). Också att arbeta tillsammans med aktörer inom det 
litterära fältet är ett sätt att bli starkare. Edenborg nämner samarbeten med förlag och 
tidskrifter i form av delad monter på Bok - och Biblioteksmässan i Göteborg och 
gemensamma kataloger och kundregister. Vi menar att detta rör sig om aktörer som rör 

                                                 
51 Läs och res är en alternativ resebyrå belägen i Stockholm. De erbjuder inhemska reseledare och 
särskilda val av färdmedel och boende för att man ska få en inblick i livet i andra länder. I resorna ingår 
även ett litteraturpaket med fokus på det valda resmålet.  http://www.lasochres.se/information.rxml?id=1 
[2007-05-19] 
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sig inom samma delfält som Vertigo, och som också innehar besläktade positioner på 
fältet. Också Normal har samarbeten med besläktade aktörer, bland annat genom en 
tryckeripool med åtta andra småförlag. Erika Larsson poängterar: ”Vår filosofi är att vi 
konkurrerar inte, vi samarbetar så det gör vi så ofta och mycket vi kan.” (2007, s. 7) 
Genom samarbeten som dessa stärker man alltså varandras kulturella kapital, man 
bekräftar varandra, vilket också naturligtvis kan ge ökat ekonomiskt kapital. 
Ovanstående tendenser rörande samarbeten ser vi i samtliga av de undersökta förlagen, 
utom möjligen ETC.  
 
Edenborg är noggrann med att skilja Vertigo från de större aktörerna inom förlagsfältet, 
de stora, mer etablerade förlagen. Till exempel påvisar han att Vertigo inte tittar på 
topplistor och åker runt på bokmässor för att finna litteratur att ge ut. Istället poängterar 
han betydelsen av ett informellt nätverk som vuxit upp kring förlaget med bland annat 
översättare, layoutare och redaktörer: ”[---] dom är ju engagerade och kommer med 
egna idéer” (Edenborg 2007, s. 2). Man kan alltså säga att förlaget genom sin position 
och besittning av ett visst kulturellt kapital, drar till sig andra agenter på fältet som delar 
en liknande position och innehar ett besläktat slags kapital.  
 
Även Rosenlarv visar exempel på att man skapar egna kanaler på fältet, genom att 
läsare inom samma nisch skickar in förslag på vad förlaget bör ge ut (att jämföra med 
det litterära nätverk Edenborg menar omger Vertigo). Ett annat exempel är ett 
sedvanligt marknadsföringsförfarande – att annonsera och skicka med en bok med en 
tidskrift – men kanalerna Rosenlarv då har valt eller blivit tillfrågade av, är aktörer som 
innehar besläktade positioner på fältet. Holmqvist och Österholm exemplifierar med 
Bang, ETC och Ordfront. Alltså det som Ulrika Larsson kallar ”ett alternativt 
medielandskap” och som hon i sin tur menar är Normals rotsystem (2007, s. 18). 
Holmqvist säger att ”jag tror att småförlagen liksom gynnar varandra, att man [---] på 
nåt sätt så ger man varandra uppmärksamhet också, även om man inte gör det på något 
medvetet sätt” (2007, s. 23). 
 
Holmqvist visar också en dröm om att låta verksamheten växa, för att också kunna ge ut 
ny litteratur och kanske starta en bokhandel. Mer kapital (kulturellt och ekonomiskt) 
erbjuder fler möjligheter till autonomi, menar vi. Förlaget samarbetar med redan 
existerande bokhandlar med tydlig nischning (exempelvis Hallongrottan, Café 
Edenborg52 i Stockholm samt Vänder sig om i Göteborg). Även Normal påtalar 
betydelsen av nischade bokhandlar (i detta fall främst feministiska). Som tidigare 
nämnts organiserar Normal också ett stort bokbord under Pridefestivalen tillsammans 
med andra hbt-förlag.  
 
När Feberboken trots att den fanns med som kurslitteratur ändå inte köptes in på 
studentbokhandeln vid Södertörns högskola (varför säger de sig inte veta), åkte några 
från förlaget dit för att istället sälja direkt (”extra billigt”) till studenterna (Holmqvist & 
Österholm 2007, s. 21). Överhuvudtaget menar Rosenlarv att deras nätverkande inte så 
mycket rör andra förlag, utan snarare olika slags ”litteraturfeminister” (Österholm 2007, 
s. 20). Vi hävdar att förlagets samarbeten snarast inkluderar agenter/aktörer med 
liknande positionering (alltså: feminister) inom andra delfält i det litterära fältet 
(exempelvis Ebba Witt-Brattström inom den akademiska delen av fältet) eller till och 
med feministiska aktörer inom andra fält.  
                                                 
52 Café Edenborg är Vertigos eget bokcafé i Gamla Stan i Stockholm. http://www.edenborg.se/  
[2007-05-19] 
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Gustafsson menar i ett första skede att det inte finns något institutionaliserat samarbetet 
men pekar på de informella nätverkens betydelse. Vi menar att det kan handla om en 
definitionsfråga av begreppet samarbete, då Gustafsson sedan påvisar flertalet 
samarbeten med aktörer inom delfältet; till exempel Tidskriften Karavan53, 
Internationella biblioteket och Världsbiblioteket, men även aktörer som SIDA för 
översättningar till vietnamesiska av etablerade författare med hög position, exempelvis 
Kerstin Ekman och Majgull Axelsson.  
 
Samtliga av våra undersökta förlag framhåller vikten av att bygga autonoma alternativa 
kanaler för spridningen av respektive förlags litteratur och att  nå till publiken. 
Samtidigt, som vi i texten visar, återkommer de i olika stor utsträckning till att deras 
verksamhet är företag och därför både påverkar och påverkas av den ekonomiska polen 
av fältet. Förlagen har en mer eller mindre uttalad ambition att inte följa samma 
utveckling som allmänförlagen med strömlinjeformning och kommersialism, menar vi. 
Trots olika utgivningsprofiler och grundläggande ideologier delar de uppfattning om 
den alltmer marknadsanpassade och kommersiella bokbranschen påverkar negativt och 
de vill på olika sätt, genom litteraturen,  ge alternativa perspektiv. Även Bourdieu finner 
att denna utveckling medför svårigheter och menar att ”den kommersiella produktionens 
logik har en benägenhet att alltmer tvinga sig på avantgardeproduktionen”. Där 
framhåller han just de ekonomiska tvång som hotar bokbranschen (2000, s. 481). Vi 
finner att samtliga av de undersökta förlagen vittnar om denna utveckling, men också 
om hur viktigt det är att göra motstånd och skapa motkrafter för att fler röster och 
berättelser ska ha möjlighet komma fram.  
 

4.6.2 Förlaget utanför det litterära fältet 
Att det litterära fältet kan sägas vara autonomt i stor utsträckning betyder inte att det 
helt går att separera från andra fält, exempelvis det politiska eller sociala fältet, eller för 
den delen andra typer av kulturella fält. Vi vill därför försöka säga någonting om hur de 
undersökta förlagen kan sägas tangera andra fält. En intressant passus som Bourdieu 
skriver om detta handlar om vart man finner allierade eller motståndare. Han menar att 
”[v]ar och en av de två motsatta sektorerna inom varje delfält [---] tenderar känna mer 
släktskap med sin likvärdiga motsvarighet inom de andra genrerna [---] än till den 
motsatta sektorn inom det egna delfältet” (2000, s. 190). Nu använder Bourdieu detta 
resonemang till en genrediskussion, men vi menar att det kan översättas till att gälla 
andra delfält eller till och med andra fält.  
 
När vi frågar om Edenborgs uppfattning om ideologiska förlag svarar han att 
”[b]okförlag är ju ändå en aktör, en del av offentligheten, en politisk kraft [---] I sig 
självt. Så det blir [---] lite konstigt när det blir så få som deklarerar att de har en uppgift, 
ett syfte” (2007, s. 6). Edenborg fortsätter med att poängtera att det skulle bli ett mer 
intressant ”litterärt klimat”, kanske med ”lite mer konflikter” i fall fler aktörer skulle 
tydliggöra syftet med sin verksamhet (2007, s. 6). Detta är relevant, då Bourdieu menar 
att motorn i fältet är striderna mellan de som har kapital och de som inte har (2000, s. 
198). Att Edenborg menar att klimatet skulle bli intressantare om det uppstod mer 
konflikter känns alltså symptomatiskt för det vi menar är förlagets avantgardeposition.  
 
                                                 
53 Den litterära tidskriften Karavan har funnits sedan 1992 och presenterar litteratur och författarskap från 
framförallt  Afrika, Asien och Latinamerika. http://karavan.se/html/info.html [2007-05-13] 
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Edenborg menar att han själv lyckats skapa samhällsdebatt, och att en bokförläggare har 
goda chanser till detta. Det hänger också samman med, menar han, att förlaget måste 
skaffa intressanta författarskap och han återkommer till hur ”förlagets karaktär fungerar 
[---] som en magnet för rätt sorts författare” (2007, s. 16). Detta menar vi kan kopplas 
till Bourdieus uttalande om att förläggaren är sin katalog (2000, s. 254), samt att 
förlaget måste skapa sig ett namn präglat med rätt slags symboliskt kapital för att lyckas 
(2000, s. 225). Edenborg avlutar sitt resonemang om bokförlag i en större kontext med 
att säga att  
 
 bokförlagen är redan som dom är någon slags aktörer i offentligheten och har en politisk funktion [---] 
 Förnekar man det så hycklar man bara. Man är ju delaktig i det här [---] Så då är det väl bra om man 
 använder det i sånt fall på ett medvetet sätt. Istället för att bara, vad ska man säga, reproducera status 
 quo (2007, s. 17). 
 
Rosenlarv är inne på liknande tankegångar som de som Edenborg tar upp. Österholm 
tycker inte att förlag på det stora hela har en skyldighet att väcka debatt, utan det beror 
på vilken typ av litteratur man ger ut. Men Holmqvist fyller i att alla förlag ”är skyldiga 
att vara medvetna om sin roll i debatten” och menar vidare att ”varje bok på nåt sätt är [-
--] debattinlägg” (2007, s. 29). Rosenlarv ser sig också som ett komplement till de 
feministiska debatter som finns, och att ”nu känns det ju som att det är ganska mycket 
ett inlägg i debatten att vi finns överhuvudtaget”, säger Österholm (2007, s. 27). 
Bourdieu påpekar också att för att skapa stora förändringar inom fältet krävs det ”stöd 
av yttre förändringar som strävar åt samma håll.” (2000, s. 198) Holmqvist anser också 
att genom att ha den utgivning de har, genom att synliggöra ”dom här författarna som 
man ofta påstår inte existerar, att dom faktiskt gör det” så blir det ett väldigt praktiskt 
deltagande i feministisk debatt (2007, s. 27).  
 
Gustafsson menar att han skulle vilja göra mer för att skapa samhällsdebatt men tycker 
sig för närvarande inte ha tillräckligt med tid och kraft för det, då bokutgivningen tar 
mycket tid i anspråk. Samtidigt är han av den åsikten att det inte är så lätt att ge sig in i 
debatten ”om man inte är med i svängen. [---] Sen måste man trycka på rätt knappar och 
hitta ett upplägg och så där” (2007, s. 10 resp. 18) Gustafsson visar på vikten av att ha 
rätt mängd  kulturellt kapital, men också vikten av att ”vara på rätt plats vid rätt 
tidpunkt”, det vill säga inneha den sorts habitus samt position i fältet som för 
närvarande blir konsekrerade av den politiska men också mediala delen av maktfältet.  
Inte desto mindre har Gustafsson utifrån Tranans verksamhet startat flera projekt som 
kan ses som inlägg i en större samhällelig debatt, förutom själva bokutgivningen. 
Exempelvis var han en av initiativtagarna till Internationella Torget vid Bok-och 
Biblioteksmässan i Göteborg.54  
 
Vidare lyfter Gustafsson fram den statliga kulturpolitiken som ett medel för ”att 
undanröja hinder och göra kultur tillgänglig för så många människor som möjligt”  och 
han är oroad över den marginaliserade och undanträngda roll kulturen har inom 
politiken.  (2007, s.19). Gustafsson framhåller (skön-)litteraturens upphöjda position på 
det kulturella fältet som en motkraft till den mer snabbväxande, globaliserade 
”populärkulturen”. Den bidrar också till individers och samhällens utveckling och 
                                                 
54 Internationella Torget är ett nätverk där över 65 organisationer, förlag och myndigheter som arbetar 
med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter i olika former deltar. Nätverket har funnits sedan 1999 
och deltar årligen vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, men även i Almedalen under 
politikerveckan. Verksamheten finansieras av medlemmarna samt SIDA. 
http://www.internationellatorget.org/ [2007-05-04] 
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bildning. Gustafsson menar att film och musik är mer direkta konstformer som inte 
kräver så mycket koncentration och ansträngning. Däremot är litteraturen ”[e]n mycket 
långsammare form: det kräver att man aktivt läser. Man måste läsa en bok. Det är ett 
motstånd, tar tid.” (2007, s. 2) Gustafsson menar att skönlitteratur är det främsta sättet 
när det gäller att åskådliggöra problem och skildra verkligheter. Utan möjligheten att ta 
till sig andra berättelser och verkligheter blir ”[m]an rätt vilsen. Då blir man kanske bara 
i bästa fall en betingad konsument som man skickar ut.” (2007, s. 6) Även Ulrika 
Larsson framhåller, i likhet med Gustafsson, själva berättelsen och den enskilda läsarens 
upplevelse i mötet med en Normaltext; ” som när man öppnar en bok så får man göra en 
resa som man aldrig skulle ha gjort annars och förhoppningsvis kan väcka till 
eftertanke. [---] Det är dom stora frågorna i det lilla formatet, på det väldigt personliga 
planet.” (Larsson, U. 2007, s. 16) 
 
Skapandet av olika samhälleliga och kulturella debatter är fundamentet för ETC:s 
verksamhet, menar Ehrenberg. Han poängterar att detta inte går att göra ”via andra 
medier”, vilket vi förstår som mainstreammedier (2007, s. 11). Det alternativa 
medielandskapet, som vi menar Ehrenberg är en viktig aktör inom, är en nödvändighet 
för den offentliga debatten då ”det existerar ingen möjlighet att nå ut i en monopoliserad 
marknad.” (2007, s. 11) Han lyfter fram vikten av att ”bygga en egen kundkrets eller 
läsekrets och skapa rörelse, helt enkelt, och bli en del i någonting större än sig själv men 
det går inte via media, det går inte via marknaden.” (2007, s. 11). Även detta hänger 
samman, som vi visat på tidigare i analysen, med förlagets strävan efter att bevara sin 
position som en autonom och avantgardistisk verksamhet, vars spridandet av den 
politiska budskapet är det primära. Ehrenberg visar också på fältets grundläggande 
konflikt; den mellan den kulturella polen och den ekonomiska då han poängterar 
nödvändigheten av att ha ett tillräckligt ekonomiskt kapital, för att kunna bedriva sin 
verksamhet. 
  
Erika och Ulrika Larsson ser goda möjligheter för att skapa debatt i ett större 
sammanhang  genom Normals verksamhet. Bland annat har Göran Hägglund fått boken 
Queerkids – och deras föräldrar (2005) i TV i samband med adoptions- och 
inseminationsdebatten för homosexuella55. Releasen av Susanna Wallins När jag letar 
efter Max (2007) – som handlar om en av de första personerna som bytte kön i Sverige 
– ligger nära i tiden för presentationen av  könstillhörighetsutredningens betänkande 
som överlämnades till socialminister Göran Hägglund 19 mars 2007.56 Som Ulrika 
Larsson säger: ”[d]et kommer att bli intressant och se vad han känner sig manad att 
göra” (2007, s. 16)  Hon hoppas också på en bra debatt i samband med utgivningen av 
genusvetaren Robert Hamréns avhandling57 om organisationen Rotary men påpekar att 
Hamrén ”[r]edan börjat få ta emot, det är helt sjukt, alltså hatbrev.” (2007, s. 16)  Även 

                                                 
55 Kristdemokraternas partiledare och nuvarande socialminister Göras Hägglund fick  Annika Hamruds 
Queerkids (2005) i present av TV4 Morgons Lena Smedsaas 2005-08-05 i samband med en diskussion 
om insemination för lesbiska. Boken om homosexuella föräldrar och deras barn är ett inlägg i den samtida 
familjepolitiksdebatten.  
 http://www.queerkids.se/archives/2005/07/index.html  [2007-05-07]. 
56 Könstillhörighetsutredningen överlämnar betänkande, http://www.regeringen.se/sb/d/8832/a/79050 
[2007-05-07]. 
57   Robert Hamrén är doktorand vid Tema Genus,  Linköpings Universitet. Genom en kartläggning av 
föreningen Rotary  undersöker Hamrén  hur män genom sina handlingar upprätthåller maktstrukturer 
baserade på bland annat kön och klass. Avhandlingen, med  titeln Vi är bara några kompisar som träffas 
ibland (2007), kommer ut under 2007 på Normal.  
http://www.tema.liu.se/tema-g/medarbetare/hamrn-robert [2007-05-07] 
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Normal anser att det är deras skyldighet att som förlag att vara en del av en större 
samhällelig debatt, men Ulrika Larsson påpekar att de inte skapar debatt för att sälja 
boken som kommersiellt inriktade bokförlag kan göra, utan att det är tvärtom. Vi 
uppfattar detta som att Erika och Ulrika Larsson har god kännedom och kunskaper om 
dels riktningar inom det litterära fältet men också i det sociala och det politiska. Det är 
alltså inte någon slump att böckerna släpps i samband med aktuella politiska och 
samhälleliga debatter utan det handlar om Erika och Ulrika Larssons känsla för att 
orientera sig på fälten och deras kännedom om vad som händer där. För att ta tala med 
Bourdieu så har de en ”känsla för placeringar” och att de ser det litterära fältet som ”ett 
rum av möjligheter” där Normal är på rätt plats vid rätt tidpunkt.  (2000, s. 377 resp. 
341).  
 
Samtliga respondenter menar att förlag är en del av ett offentligt samtal, som de på olika 
sätt deltar i eller förhåller sig till i via sina respektive verksamheter. En återkommande 
tanke är att förlagets existens är ett debattinlägg i sig självt. En annan tanke som visas är 
att förlaget inte är samma sak utan sin ideologiska inriktning, eller till och med att det är 
själva grundbulten till varför förlaget finns. Det finns goda möjligheter för förlagen och 
förläggare att vara delaktig i en samhällelig debatt, men respondenterna uppvisar olika 
åsikter om detta gäller alla förlagsaktörer eller enbart förlag med en uttalad ideologisk 
inriktning.  
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5. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel relaterar vi resultatet av vår undersökning till våra frågeställningar, vårt 
forskningsperspektiv och till tidigare forskning samt annat sekundärmaterial rörande 
den svenska bokbranschen.  
 
Vi börjar med att återge våra frågeställningar: 
 
Den övergripande frågeställningen är att se hur relationerna mellan de utvalda förlagen, 
som profilerar sig ideologiskt, och det litterära fältet där de existerar, visar sig. 
Underfrågor blir: 
 

• Hur tar sig förlagens ideologiska inriktning uttryck? 
• Hur påverkar den ideologiska inriktningen förlagens möjligheter att bedriva sin 

verksamhet? 
• Vilken position innehar de utvalda förlagen i det litterära fältet?  
• Hur ser relationerna ut med fältets övriga aktörer och institutioner? 

 
Våra respondenter har med olika ingångar tagit upp hur de ser på sin verksamhet men 
också på det litterära fältet i stort. På ett eller annat sätt måste respondenterna förhålla 
sig till de strukturella förändringar som bokmarknaden fortfarande går igenom.  
 
 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Förlagens ideologiska inriktning 
Vi anser att samtliga förlag tydligt talar om sin ideologiska inriktning. Uttalanden från 
respondenterna visar att de ideologiska ställningstaganden snarast är själva grunden till 
varför förlaget existerar, och att förlagets utgivning bygger på dessa.  
 
Widengren Hammarskiöld & Pettersson skriver i Förlagsboken om olika typer av 
bokförlag och nämner då att de ”politiskt, folkrörelse- eller organisationsägda förlagen 
bildades för att ägarna hade intresse av att informera om ett visst område, skapa opinion 
eller [---] gestalta utsatta människors erfarenheter och livsvillkor.” (2001, s. 33) Trots 
att de undersökta förlagen inte kan definieras som i detta exempel (då de inte hör till 
exempelvis ett parti eller en organisation) menar vi ändå att drag av beskrivningen 
passar in. Normal pratar om vikten av att informera; både ETC, Rosenlarv och Vertigo 
poängterar betydelsen av samhällsdebatten och Tranan menar att genom att visa 
berättelser från andra delar av världen kan människor nå ökad självförståelse. Om man 
skulle bestämma vilken förlagstyp de undersökta förlagen tillhör skulle Widengren 
Hammarskiöld & Petterssons term ”källarförlag” säkerligen passa bättre (i Vertigos fall 
stämmer detta dessutom rent bokstavligt, då förlagets kontor finns inhyst i en liten 
källare i Gamla Stan, Stockholm). Denna förlagstyp ”ägs och drivs oftast av utpräglade 
idealister som antingen måste utveckla sin ekonomiska professionalism eller också se 
fördelar med att bli uppköpta, om de ska överleva.” (2001, s. 37)  
 
Att bli uppköpta av en större aktör är dock, enligt vårt intryck, inte någonting som 
skulle vara tänkbart för våra undersökta förlag. Att expandera verksamheten i någon 
större utsträckning är inte heller aktuellt för respondenterna. I dagsläget vill de snarare 
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stabilisera sin utgivning och därmed också sin position, menar vi. Det ligger i linje med 
vad Yrlid tar upp när han diskuterar kring småförlags expansion: ”Ju större det lilla 
förlaget blir, desto mer sårbart blir det. En ökning av publikunderlaget är alltså inte 
enbart av godo.” (1994, s. 142) Detta därför om förlaget då inte ökar sin utgivning finns 
det risk att andra aktörer konkurrerar ut förlaget, men om utgivningen ökar är faran att 
det blir en överproduktion av böcker ifall läsarna minskar igen (Yrlid 1994, s. 142). 
Rosenlarv har dock en vision om ett ”feministiskt imperium” som de menar inte helt är 
ett skämt. I en recension av tidningen ETC:s jubileumsnummer menar DN:s Ulrika 
Kärnborg att Ehrenberg ”inte kan betrakta ETC som en framgång” förrän den blir läst 
av alla (2006, s. 7). Detta kan ses som en storslagen vision, och i efterordet på 
jubileumsnumret syns också ETC:s ideologi när Ehrenberg skriver att ”[a]lla behöver 
inte köpa, men alla bör läsa.” (cit. efter Kärnborg 2006, s. 7)  
 
Widengren Hammarskiöld & Pettersson tar också helt kort upp Bourdieus fältteorier 
och menar att det finns en ”överensstämmelse mellan förlag, författare och läsare” 
(någonting som också vi behandlar under rubriken ”Läsarens mängd och sociala 
kvalitet”, s. 31). Denna överensstämmelse blir väldigt tydlig när det gäller politiskt 
inriktade förlag, och förlagets profil ”drar till sig författare och idéer av ett visst slag.” 
(Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001, s. 38) Detta har varit en återkommande 
tanke i vår analys, och vi menar att denna överensstämmelse är giltig för samtliga 
undersökta förlag, för att de har en uttalad ideologisk inriktning som präglar 
verksamheten. Svedjedal menar också att utbytet av kapital inte är ensidigt, utan att 
också en författare kan få kulturellt kapital från sitt förlag (1994, s. 26). När det gäller 
läsare är det inte enbart mängden som spelar roll, utan om läsaren är initierad i förlagets 
ideologi. Förlagen har också en tydlig bild av vem den typiske läsaren är – för ETC är 
det en ung politisk intresserad person (ofta ”tjejer”), i Normals fall är det ”en flata eller 
en flatvänlig kvinna”, för Rosenlarv är det en feministiskt intresserad ”brud”/kvinna och 
i Vertigos fall handlar det om unga arbetarklassmän i subkulturer. Tranan däremot 
menar sig har läsare ”längs hela skalan”. Gemensamt för alla respondenter – utom ETC 
– är dock ”kulturtanten” som en viktig läsare. Vi menar att denne läsare både kan bidra 
med kulturellt kapital, men främst ekonomiskt.  
 
Ideologin tar sig också uttryck genom att motsättningen mellan konst och ekonomi 
tydligt visar sig i samtalet med respondenterna. Widengren Hammarskiöld & Pettersson 
påpekar att förläggaren samtidigt också är en företagsledare och ”driver ett affärsföretag 
som lyder under de vanliga marknadsmässiga och ekonomiska lagarna. Förlaget måste 
uppfylla inte bara personliga, kulturella eller ideella mål utan även ekonomiska.” (2001, 
s. 40) Detta är någonting de utvalda förlagen hanterar på olika sätt, men samtliga 
respondenter uppvisar inställningen att det ekonomiska är av underordnat intresse. 
Istället är det utgivningen som är det viktiga, och på så sätt också ideologin, budskapet 
eller hur man nu väljer att formulera det.  
 
Ett sätt att klara sig ekonomiskt är att ta hjälp av exempelvis vänner och kollegor, och 
Widengren Hammarskiöld & Pettersson skriver att ”[i]cke-subventionerad bok-
produktion bygger till stor del på ideellt, oavlönat arbete i många av leden.” (2001, s. 
39) Av de undersökta förlagen blir detta tydligast i Rosenlarvs fall då de är en 
ekonomisk förening och samtliga styrelsemedlemmar arbetar helt ideellt med förlaget. 
Men Rosenlarv uppvisar också en önskan om att göra rätt för sig och betala ordentligt 
för det arbete människor utför, utöver de symboliska vinster som vi menar kan vinnas. 
Detta kan ses som en del i deras ideologi (att uppvärdera kulturarbetarens roll). 
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5.1.2 Möjligheter att bedriva verksamhet 
Vi frågade respondenterna hur de upplever att den ideologiska inriktningen påverkar 
möjligheterna till att bedriva verksamheten. De har alla olika förhållningssätt till detta. 
Alla respondenter – utom möjligen Rosenlarv – tar upp relationen mellan det egna 
förlaget och marknaden, och menar att de får allt svårare att nå ut med sin utgivning på 
traditionella bokhandlar. Flertalet respondenter tar också upp förändringar i 
bokbranschen i stort, som främst kännetecknas av en maktkoncentrering och 
konglomeratisering av bokförlag och kedjebildning av de fysiska bokhandlare. Vi 
utläser att konsekvenserna av detta blir ett minskat utbud och hårdare villkor för mindre 
aktörer att nå ut med sin verksamhet. Samtidigt – vilket också Normal och Tranan tar 
upp – innebär en mer begränsad utgivning också möjligheter för mindre förlag att hitta 
sin nisch. Gedin beskriver det förlagshistoriskt som att ”[v]id sidan av 
mediekoncernerna utvecklades ett antal små förlag som skapade sin egen marknad, ofta 
med direkt distribution till läsaren.” (1997, s. 115) Detta påstående stämmer väl in på 
förlagen i denna studie. Gidlund menar i sin tur att framväxten av småförlag ska ses 
som en form av motrörelse mot storförlagen (2006, s. 8). Detta är också någonting som 
Tranan  poängterar i intervjun. 
 
En återkommande diskussion är vad för slags uppmärksamhet man får för verksamheten 
i massmedia samt stöd från statliga institutioner, främst Kulturrådet (vilket vi tar upp i 
analysen under rubriken ”Konsekration – eller inte”). I Boken i tiden kan man läsa en 
motivering till instiftandet av litteraturstöd: 
 

Vad man sökte var ett stöd som effektivt skulle uppfylla syftet att främja den  kvalitetslitteratur  hade 
svårt att hävda sig på den kommersiella marknaden. Avsikten var även att hjälpa de förlag som 
satsade på god litteratur och upprätthålla deras kvalitetsutgivning. (1997, s. 156) 

 
Våra förlag har olika uppfattningar om litteraturstödet, där Tranan anser sig har en god 
relation till Kulturrådet och får litteraturstöd för större delen av utgivningen. Normal 
menar att statligt stöd är viktigt för verksamheten och de söker och får bland annat 
översättningsstöd, tryckstöd (för akademiska avhandlingar) samt litteraturstöd för 
klassiker. Detta stöd hjälpte också Rosenlarv med utgivningen av förlagets första titel.  
 
ETC och Vertigo däremot avvisar att bidrag har en betydelse för förlaget, utan menar att 
bokförsäljning är det som är av vikt. Edenborg är starkt kritiskt mot utformningen av 
litteraturstödet och arbetsgrupperna som delar ut stödet – en kritik som Ehrenberg också 
delar. Edenborg har startat vad han kallar ”Kulturkriget”, för att förändra fördelningen 
av litteraturstödet. På Vertigos hemsida kan man bland annat läsa följande uttalande: 
 
 Innan Kulturrådet, och i synnerhet den avdelning som arbetar med litteraturstödet, utsätts för en 
 komplett utrensning av korrupta element och en total omorganisation, tänker vi inte lägga ner våra 
 vapen. Vi uppmanar alla landets kvalitetsförlag att ställa sig bakom våra krav!58 
 
Även fast Vertigo inte tillskriver litteraturstödet någon större betydelse för det egna 
förlaget (ekonomiskt eller symboliskt), finns en vilja att hävda sin principiella rätt till 
stödet. Göteborgs-Postens Gabriel Byström menar att Vertigos kampanj visar på ”det 
faktum att det faktiskt går att förändra. Det krävdes lite aggressiv retorik, ett brev till 
kulturministern och vips säger Kulturrådet att [---] vi får nog faktiskt fundera runt de här 
arbetsgrupperna nästa gång trots att vi egentligen vet att vi har rätt. Då är ganska mycket 

                                                 
58 Pressmeddelande, http://www.vertigo.se/kulturkriget/pressmeddelandet.html [2007-05-12]. 
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vunnet.” (Byström 2006, s. 62) Detta påstående att det faktiskt går att påverka ligger i 
linje med vad respondenterna säger om förlagets möjlighet att påverka samhällsdebatten 
eller – menar vi – det litterära fältet i stort.  
 
Ett exempel på kritik av det litterära fältet kan ses i Rosenlarvs utgivning av 
”Giftasblocket”, vilket avsågs vara en feministisk bearbetning av August Strindbergs 
Giftas II. Alla sidorna var följaktligen tomma, vilket förlaget motiverar med följande 
stycke: 
 
 Det här är Rosenlarv förlags feministiska bearbetning av August Strindbergs novellsamling Giftas II. 
 Sidorna i boken är i stället för Strindbergs noveller fyllda med – ingenting. Det är inte ett försök att 
 censurera verket.  Däremot tycker vi att August tar för stor plats i den svenska litteraturhistorien, samt 
 i kulturlivet idag. En historieskrivning som legat i händerna på en liten grupp och dess intressen,  har 
 upphöjt det manliga och bedömt all litteratur efter en smal, patriarkal mall. Det är denna 
 historietolkning som gett August hans  mycket dominanta position – på falska grunder. Trots allt finns 
 det fler författare och andra perspektiv. Rosenlarv förlag anser det är dags att August makar på sig. 
 Det tomrum som han lämnar efter sig vill vi fylla med mer litteratur: bra, annorlunda, ny och 
 viktig.59 
 
Holmqvist och Österholm berättar i intervjun att detta bemöttes från de stora 
kulturredaktionerna med ord som ”dumt och fånigt” (2007, s. 12). Vi menar att detta var 
en ironisk kommentar för att visa på ojämlikheter i fältets interna historia, och en 
subversiv feministisk aktion. Det är då kanske ingen överraskning att gesten fick ett 
kritiskt mottagande från de konsekrerande instanserna. Här kan vi dra en parallell till 
Bourdieus diskussion om sextiotalets konstnärliga aktioner. Han skriver att det är 
betecknande ”att man enhälligt fördömer alla försök att ifrågasätta det konstnärliga 
produktionsfältet i sig självt, logiken i dess verksamhet och i dess funktionssätt” och 
menar att konstnärliga aktioner ”blivit enhälligt fördömda” (Bourdieu 2000, s. 256).  
 
Det svenska litterära fältets framväxt, menar vi, hänger samman med uppväxten av den 
moderna svenska bokmarknaden – alltså i slutet på 1800-talet. Då börjades tidningar ges 
ut i större mängd, folkbiblioteken växte fram och litteraturhistoria studerades vid 
universiteten. Innan dess fanns inte möjligheter för litteraturen att skapa sitt autonoma 
fält. Att Strindberg var verksam under detta skede menar vi gör honom sannolikt till vad 
Bourdieu väljer att kalla exempelvis Baudelaire – en nomotet, ”något slags hjältemodig 
grundare” (Bourdieu 2000, s. 111). Rosenlarvs aktion blir därför ett angrepp inte bara 
på författaren Strindberg, utan snarast på det litterära fältet i stort. Detta kan alltså inte 
konsekreras från maktinstanser i fältet. På litteraturbloggsiten ”Nittonde stolen”60 kan 
man däremot läsa följande omdöme, av litteraturvetarstudenten Arvid Jurjaks: 
 
 Den tomma Giftas II får betraktas som en kupp, ett sätt att respektlöst sätta ner foten på. Det är en 
 markering som definitivt bör tas på allvar. Men självklart ska bearbetningen i sig inte tas som en 
 allvarligt menad sådan. I stället vittnar de blanka sidorna, i kombination med den mot Strindberg 
 vänliga men bestämda baksidestexten, skriven i en ton som om han vore en stapplande pensionär som 
 Rosenlarv varsamt leder av den scen på vilken han har irrat sig upp, om en självdistans och lekfullhet 
 som längtar efter att bli tagen på just fullaste allvar, bara för att rått kunna skratta åt hur 
 kulturpatriarkatet ilsket börjar vifta omkring sig i tron om att en feministisk konspiration verkligen vill 
 sudda ut Strindberg ur det litteraturhistoriska medvetandet.61 

                                                 
59 ”August Strindberg, Giftas II. I feministisk bearbetning”, http://www.rosenlarv.se/utgivning.php  
[2007-04-30]. 
60 En hänvisning till – antar vi – Svenska akademins aderton platser. 
61 Arvid Jurjaks, ”Strindbergs text stryks i feministisk bearbetning”, 2006-11-24 
http://www.nittondestolen.se/2006/11/strindbergs-text-stryks-i-feministisk.html [2007-05-13]. 
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Då är vi åter tillbaka till tankar om olika delfält i det litterära fältet, och vikten av de 
initierade läsarna (och i det här fallet också kritikerna) för de undersökta förlagens 
verksamheter. 
 
Gällande konsekration av maktinstitutioner i fältet har respondenterna olika syn och 
förhållningssätt. Tranan menar att de får god uppmärksamhet och goda recensioner i 
dagstidningar av i princip varje bok. Vi är av den uppfattningen att av de undersökta 
förlagen är Tranan det som innehar den högsta graden av konsekration. Också Normal 
menar att det har gått bra för förlaget att få uppmärksamhet. Dock menar Ulrika Larsson 
att ett stort fokus från journalisters sida har hamnat på hennes och Erika Larssons 
giftermål, ”och det är inga problem alls, det är bara jättebra, men jag tror hade vi varit 
en bög och en flata och inte är gifta med varandra och startar det här projektet 
tillsammans så tror jag att vi hade fått betydligt mindre press på förlaget” (2007, s. 17). 
Ibland kan alltså fokus läggas på agenterna i förlaget snarare än på utgivningen, vilket 
ändå är förlagets huvudsak. Detta kan kopplas samman med något som Edenborg säger, 
när han diskuterar hur ensidigt Vertigo speglas i media. Han säger: ”Jag har ju själv 
jobbat lite som journalist, och jag vet lite grann om hur man tänker, att det ska finnas en 
krok” (Edenborg 2007, s. 5). Också Gustafsson tar upp denna tanke i intervjun, och 
menar att för att kunna skapa debatt ”måste man trycka på rätt knappar och hitta ett 
upplägg och så där.” (2007, s. 18) Ehrenberg menar att ”det är tyvärr ganska 
meningslöst att komma fram i massmedia. Om man vill göra böcker som nån som helst 
substans” (2007, s. 4).  
 
Vidare påpekar Ehrenberg – vilket kan ses som en generell tendens i alla våra intervjuer 
– vikten av att vara en egen aktör och skapa egna kanaler till publiken/läsarna. Gedin 
skriver att små förlags ”överlevnadsvillkor är att vara hårt specialiserade och finna egna 
distributionsvägar.” (1997, s. 249) Detta förutsätter ett antagande om att mindre aktörer 
på fältet får svårt att nå ut med sin verksamhet via sedvanlig distribution och kontakt 
med bokhandlar och bibliotek. Detta ser vi drag av hos samtliga respondenter. Exempel 
på egna kanaler kan vara att sälja böcker direkt från hemsidan, via nischade bokhandlar 
inom samma delfält eller samarbete med andra agenter/aktörer på besläktade positioner. 
Många av respondenterna använder internet som en kanal för att nå ut med information 
till läsare, men även för kommunikation. Vi finner att våra respondenter är intresserad 
av att föra en dialog mellan förlaget och läsare.  
 

5.1.3 Förlagens position 
Att förlaget blir som en magnet som kan dra till sig människor med rätt slags kapital – 
både författare, läsare och andra litterära medarbetare – är någonting vi har sett i 
analysen av intervjuerna. Detta är också en återkommande tanke i diskussioner kring 
bokmarknaden i vårt sekundärmaterial. Exempelvis Schiffrin menar att fördelen med 
bokförlag är att ett urval blir gjort och kvalitetssäkras, och når ut till läsaren via 
distribution och marknadsföring. Han avslutar resonemanget: ”Genom att sätta sitt 
namn på författarens verk ger de [förlaget, vår anm.] läsaren en garanti och vägleder 
honom/henne.” (Schiffrin 2001, s. 145) I Förlagsboken kan man läsa ”att förlagsnamnet 
är mindre intressant för bokköparna i gemen. För vissa kan det dock fungera som 
kvalitetsstämpel eller sortimentssignal.” (2001, s. 193) Detta kan ses hos flera av våra 
respondenter, som menar att förlagsnamnet endast spelar roll för (vad vi kallar) den 
initierade läsaren, medan för den generella läsaren är detta av underordnad betydelse.  
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Ytterligare en aspekt av förlagets position går att skåda i Vertigos fall, om man kopplar 
det samman med Bourdieus grundmotsättningar i fältet (mellan det kulturella och det 
ekonomiska) samt att striden mellan de som innehar kapital i fältet och de som inte har, 
är själva motorn i fältet (2000, s. 151 resp. 198). Förlaget använder genomgående en 
viss retorik i sin verksamhet: läsarnätverket kallas för Stomtrupperna62, 
försäljningskanaler för frontbutiker63, Edenborg förklarar krig mot Kulturrådet. Vidare 
har förlaget har ett manifest för sin verksamhet samt att Edenborg kontinuerligt 
använder tilltalet ”kumpan”64 i nyhetsbreven. Detta sätt att tala på menar vi är strategisk 
blinkning till en militärisk retorik, vilket stämmer väl överens med den bourdieuska 
bilden av fältet som en plats för striden och motsättningar. Betänk även termen 
avantgarde, som är ett återkommande begrepp i diskussioner kring det litterära fältet, 
som också den ursprungligen är en militär term.65  
 
För förlaget är det viktigt att ha en tydlig position för att existera på fältet. Det blir 
därför viktigt att ha en egen nisch, och att marknadsföra den. Björkegren skriver att det 
slagkraftigaste marknadsföringsmetoden är mun-till-mun66. Detta innebär att ”att 
människor börjar tala om och rekommendera varandra en viss bok” (Björkegren 1992, 
s. 91). Vi kan se exempel på det i vår undersökning gällande Rosenlarv, som menar att 
ryktet om deras verksamhet sakta men säkert sprider sig bland litteraturfeminister och 
andra intresserade. Detta kan tänkas gälla för de andra intervjuade förlagen, men 
företrädarna för Rosenlarv är de enda som uttrycker det explicit.  
 
I  Förlagsboken presenteras tanken ”att förlag är marknadsinriktade i högre eller lägre 
grad.” (2001, s. 194) En strategi för de mer kulturellt inriktade förlagen, menar 
Widengren Hammarskiöld & Pettersson, är ”att fokusera på och väcka intresse för det 
unika med varje bok, eller det enskilda författarskapet” (2001, s. 194). Det menar vi 
stämmer överens med förlagen i vår undersökning, och kan kopplas samman med 
Bourdieus bild av att förläggaren är sin katalog. Björkegren lyfter fram aspekten att 
förlagets utgivning uttrycker både ”ett förlags identitet och kompetens” (1992, s. 83)  - 
med andra ord blir utgivningen ett uttryck för förlagets position på det litterära fältet.   
 
Bourdieu menar att för att existera på fältet måste man uppmärksammas, även om det är 
negativ uppmärksamhet (2000, s. 327). Detta kan kopplas samman med Edenborgs 

                                                 
62 Enligt Nationalencyklopedin används ordet ”storm” (utöver dess meterologiska betydelse) för att visa 
på ett ”häftigt militärt angrepp”, t ex stormanfall eller stormtrupp. 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O343540&i_word=stormtrupp&i_h
_text=1&i_rphr=stormtrupp [2007-04-23]. 
63 Nationalencykolopedin  skriver att ”front” i militära sammanhang betyder ”dels framsidan av ett 
uppställt eller stridsgrupperat förband; dels stridszonen, framför allt vid ställningskrig; dels [---]  en för 
ändamålet sammansatt styrka - oftast armégrupp - för en operation inom ett större område.” 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175658&i_word=front  
[2007-04-24]. 
64 ”Kumpan” definieras enligt Nationalencyklopedin som  en ”kamrat med vilken man samarbetar med, 
ofta i skumt el. dunkelt syfte”. 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220507&i_word=kumpan  
[2007-04-23]. 
65 Nationalencyklopedin definierar ”avantgarde” så som följer: ”[I] äldre tid benämning på en militär 
förtrupp”, 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=121052&i_word=avantgarde 
[2007-04-24]. 
66 Björkegren skriver förvisso mun-mot-mun, men när vi  undersökte det vidare uppfattade vi det som att 
den korrekta marknadsföringstermen är mun-till-mun. http://www.bni.nu/page165.html [2007-05-14]. 
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uttalanden om hur Vertigo speglas i media – förvisso ensidigt, men han säger också att 
”[u]ppenbarligen så har alla en åsikt om förlaget” (2007, s. 6). Det kan alltså ses som ett 
bevis på att Vertigo är en aktör på det litterära fältet. För ETC är det annorlunda, då 
Ehrenberg menar att förlaget i princip tigs ihjäl. Vi tolkar det som att ETC inte är en 
aktör på det litterära fältet i samma utsträckning som övriga förlag i denna studie, utan 
företrädesvis är en aktör på det politiska fältet (genom främst sin tidningsutgivning men 
därigenom också bokförlaget) – där på en samhälls- och mediekritisk socialistisk 
position. 
 
En intressant aspekt som Rosenlarv tangerar är motsättningen mellan det politiska och 
det konstnärliga, vilket är en tanke besläktad med Bourdieu. Österholm påpekar att i 
litteratursammanhang finns en idé om ”en motsättning mellan [---] politik och litterär 
kvalitet” (2007, s. 29). Detta menar Österholm är en otillfredsställande uppdelning, och 
gör ibland det svårt för förlaget att vara uttalat feministiska. Vi tolkar det som 
Österholm har funderingar på att den politiska/ideologiska inriktningen hos förlaget 
skulle kunna dra ner utgivningens litterära värde hos vissa mottagare. Detta kan kopplas 
samman med resonemanget om ETC:s tillhörighet på det politiska fältet ovan. 
 

5.1.4 Förlagens relationer till fältet 
Gidlund diskuterar kring vad det innebär för en författare att ge ut sin bok på ett mindre 
förlag. Han lyfter fram aspekten att det blir en mer dynamisk relation mellan 
förlaget/förläggaren och författaren. Om det tidigare ansetts som prestigefyllt att få sin 
bok utgiven på exempelvis Bonniers eller Norstedts ser situationen annorlunda ut idag, 
menar Gidlund (2006, s. 102).  
 
De mer nischade småförlagen utgör en vital motkraft mot allmänförlagens ”opersonliga, 
nästan självgående mäktighet”, menar Gidlund (2006, s. 132.) Vi anser att detta gäller 
de undersökta förlagen, med sin ideologiska inriktning.  Då allmänförlagen i allt högre 
utsträckning fokuserar kring försäljningssiffror och att nå ut med så stora upplagor som 
möjligt av några få författarskap, finns inget utrymme eller större intresse hos dessa för 
den ”alternativa” litteraturen (Gidlund s. 102). Detta tar samtliga förlag upp på ett eller 
annat sätt och visar även på de möjligheter som finns för en liten aktör att synas och nå 
ut till publiken. Storförlagens utgivning är tämligen likriktad, menar Gidlund, och 
påpekar att de skulle kunna ge ut varandras böcker (2006, s. 107). Trots att flertalet av 
våra respondenter uttalar sig kritiskt om den generella utvecklingen på bokmarknaden, 
och tydligt skiljer sin egen verksamhet från de större förlagen på fältet, så diskuterar två 
av respondenterna att det inte är en fråga om kvalitet. Ehrenberg säger träffande att  
 
 det handlar om makt också, vilka böcker som är intressanta och inte intressanta och typ av 
 författarskap som ska odlas och inte odlas. Så dom [allmänförlagen, vår anm.] har en enorm makt. Det 
 betyder inte att jag tycker att dom ger ut dåliga böcker: det är en helt annan diskussion men den här 
 makten är farlig i sig. (2007, s. 8) 
 
Även Edenborg är inne på samma linje, och påtalar: 
 
 Därmed inte sagt att dom ger ut dåliga böcker bara. Dom ger ofta ut väldigt bra böcker. Finns en 
 massa bra människor som jobbar på dom där förlagen som redaktörer och förläggare, som driver 
 igenom sina intressen liksom så, så det är ju inget problem liksom. Men ändå är grundsättet väldigt 
 annorlunda. (2007, s. 10) 
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Diskussionen kring ägandekoncentrering och likriktning blir alltså inte enbart en fråga 
om kvalitet eller estetik, utan också om makt. Bourdieu menar att det största hotet mot 
det litterära fältets autonomi är ”den allt tätare sammansmältningen av konstens och 
pengarnas värld” (2000, s. 480). Schiffrin citerar en tysk förläggare, Klaus Wagenbach, 
som visar på riskerna med att koncentrera utgivningen kring bästsäljare. Denne 
förläggare påpekar att det är i de små upplagorna nyskapande litteratur till en början 
finns och menar att varken Kafka eller Brecht hade getts ut om man ”hade bestämt att 
det inte lönade sig” (Wagenbach, cit. efter Schiffrin 2001, s. 144). 
 
Gidlund visar i sitt resonemang kring småförlagen att dessa som grupp är mer 
mångfacetterade än storförlagen. Ofta drivs småförlagen av entusiaster som brinner för 
sin verksamhet och dessutom byggt upp en specialkunskap kring sina respektive 
utgivningsområde, menar Gidlund (2006, s. 107). Vi finner att våra respondenter är just 
sådana ”eldsjälar” som med entusiasm ger ut böcker som de menar saknas eller förbises 
på den svenska bokmarknaden. Dessutom har de en kvalificerad sakkunskap inom sitt 
respektive utgivningsområde; politik, erotik, filosofi, samhällskritik, feminism, hbt-
frågor samt litteratur utanför den anglosaxiska språksfären. De tillgängliggör litteratur 
till den svenska bokmarknaden som annars riskeras att osynliggöras eller försvinna ned 
i glömskan.  
 
En klassisk aktör på fältet i Sverige för att garantera tillgänglighet och mångfald är 
folkbiblioteken. De förlag som har varit etablerade en längre tid (alltså ETC, Tranan och 
Vertigo) menar att en försämring har skett gällande inköp av förlagens utgivning. Flera 
av respondenterna påtalar vikten av att få en bra Btj-recension för att nå ut till bibliotek. 
Det finns också en uppfattning om att bibliotekarierna är en trängd yrkeskår 
(ekonomiskt och politiskt), men det finns enskilda agenter som lyfter fram alternativ 
litteratur – där förlagens utgivning kan räknas – inom ramen för folkbibliotekens 
verksamhet. Ehrenberg menar att det finns  
 
 enskilda bibliotekarier som är oerhört duktiga: Det finns både folkbildare [---] finns ju aktivister. [---] 
 En bibliotekarie som brinner för någonting har ju en enorm plattform i sitt bibliotek om man får stöd 
 från dom som går dit. Men det bygger på enskilda initiativ. (2007, s. 11) 
 
I intervjuerna framgår att biblioteken principiellt ses som viktiga litteraturförmedlare. 
Dock menar samtliga respondenter att just förlagets egen utgivning har svårt att nå ut 
till biblioteken. 
 
 
I diskussionen har vi tagit upp olika aspekter av de ideologiska bokförlag som vi 
undersökt och analyserat med en bourdieusk begreppsapparat, samt dess relationer till 
det litterära fältet. Vi har också, när det varit relevant, kopplat samman våra resonemang 
med vårt sekundärmaterial. Gidlund menar att ”en rad småförlag har definitivt brutit 
storförlagens kvalitetsmonopol”, och att ny teknik har möjliggjort skapandet av en mer 
mångfacetterad bokbransch ”(v)id sidan av den kommersiella bokkulturen” (2006, s. 8). 
Vi menar att de bokförlag vi närmare undersökt just utgör ett sådant alternativ och att 
var och en av dem bidrar till att göra det litterära fältet mer varierat och omfångsrikare. 
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5.2 Slutsatser 
Under denna rubrik presenterar vi uppsatsens slutsatser. För att återkoppla till 
diskussionen om kunskapsverifiering vill vi påpeka att de slutsatser som här presenteras 
endast gäller för de förutsättningar som rymts i denna studie. Vi eftersträvar alltså inte 
någon grad av allmängiltig generaliserbarhet. Däremot menar vi att vår analys av 
intervjuerna på många sätt stämmer väl överens med både Bourdieus resonemang kring 
det litterära fältet samt vårt sekundärmaterial. Detta kan också ses som en positiv 
validitetsaspekt av denna studie. Vi eftersträvar inte att finna någon absolut sanning i 
vår undersökning, utan försöker koppla samman det empiriska materialet med det 
teoretiska perspektivet och tidigare forskning, som ett bidrag till forskningsfältet. Vi 
har, som nämnt i metoddelen, även tagit hänsyn till reliabilitet genom att bland annat 
nogsam planering av intervjuguiden. Detta är också någonting som vi anser har slagit 
väl ut, då intervjusituationerna avlöpte väl. Vi uppfattar att samtliga respondenterna 
kände sig trygga i situationen och alla frågor besvarades utförligt.  
 
Vi menar att följande generella tendenser kan utläsas i analysen av vårt empiriska 
material, i kombination med sekundärlitteraturen. Bourdieu anser – som vi tidigare visat 
– ”att den allt tätare sammansmältningen av konstens och pengarnas värld” är ett hot 
mot det litterära fältets autonomi (2000, s. 480). I förlängningen finns också en risk att 
litterära agenter och intellektuella utesluts från den offentliga debatten (s. 481). Det 
finns också en tendens till likriktning inom det litterära fältet. Vi menar att det finns en 
risk för urlakning av det offentliga samtalet om inte en mångfald av röster får komma 
till tals – för att citera Gustafsson ”kulturens uppgift är att motverka enfalden på nåt 
sätt. Motsatsen till mångfalden [---] Enfald i dubbel bemärkelse” (2007, s. 7).  
 
Vi anser att småförlag och bokförlag med ideologisk eller annan inriktning behövs som 
komplement till förlag som är allmänutgivande och/eller kommersiellt intresserade 
aktörer. Detta för att det litterära fältet inte ska vara strömlinjeformat, utan fortsätta vara 
en plats för levande strider och debatter mellan aktörer med olika intressen och visioner. 
 
För att bevara en mångfald behövs ett fortsatt statligt litteraturstöd, anser vi. Detta för 
att möjliggöra förlagsverksamhet för mindre aktörer utan stort ekonomiskt kapital. 
Edenborg skriver på Kulturkrigets hemsida att ”litteraturstödet måste ta hänsyn tar 
hänsyn till den litteraturpolitiska dimension, inklusive förlagens reella villkor.”67 Vi 
instämmer med detta uttalande, och funderar kring hur stödet kan fördelas mer rättvist 
genom att både ta hänsyn till litteraturen som ges ut, men också se till det enskilda 
förlagets ekonomiska möjligheter. Vi har inget svar på denna undran, men vi kan förstå  
Vertigos frustration inför att nekas litteraturstöd medan Sveriges största mediekoncerner 
får stora summor ekonomiskt stöd varje år.68 Här finns också en kamp om det Bourdieu 
kallar rätten till perception och värdering, där Vertigo menar att delar av deras utgivning 
är rena klassiker, och den konsekrerande instansen Statens Kulturråd inte håller med.  
 
Vidare anser vi att folkbibliotek är en viktig institution på fältet, för tillgänglighet och 
en mångfald som inte den traditionella bokhandeln kan erbjuda. I intervjuerna finns en 
generell uppfattning om att folkbiblioteken inte besitter tillräcklig kunskap om 
respektive förlags utgivning. Vi menar att detta kan hänga samman med hur mycket 
                                                 
67 Kulturkriget, http://www.vertigo.se/kulturkriget/ [2007-05-15]. 
68 Norsteds fick under perioden november 2005 – november 2006 2.400 000 kr och Bonniers fick under 
samma period 2. 328 000 kr i litteraturstöd. Källa: Gabriel Byström, ”Till den som har skall vara givet”, 
Göteborgs-Posten 2006-11-21, Sektion: Kultur, s. 62.  
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utrymme förlagen får i exempelvis media och Btj-häftet. Om man är en mindre aktör på 
fältet, blir det snarast upp till den enskilde bibliotekarien att intressera sig för förlaget 
utgivning. Också att bokanslag och andra ekonomiska satsningar på folkbibliotek 
minskar ser vi som ett skäl till att biblioteken köper in färre titlar, vilket i vart fall de av 
våra respondenter som varit etablerade en längre tid anser. Dock menar Ehrenberg, och 
vi delar hans uppfattning, att ”[e]n bibliotekarie som brinner för någonting har ju en 
enorm plattform i sitt bibliotek om man får stöd från dom som går dit.” (2007, 11) 
Folkbiblioteken, anser vi, har en enorm potential som ett demokratiskt och mångfaldigt 
forum för medborgarna. Vi menar att det även måste satsas ekonomiskt kapital på detta. 
 
Att förlaget fungerar som en magnet och drar till sig läsare, författare och litterära 
medarbetare, är någonting som har varit återkommande i denna studie. Vi menar också 
att för den initierade läsaren spelar förlagets namn en viktig roll som en signal för en 
viss typ av litteratur, medan för en läsare i gemen är det av underordnad betydelse. 
”Kulturtanten” har varit en återkommande fiktiv läsare, som bidrar med både kulturellt 
och ekonomiskt kapital. De undersökta förlagen har också en bild av en typisk 
(initierad) läsare som innehar rätt kulturellt eller annat symboliskt kapital för respektive 
förlags ideologi.  
 
Genom sin verksamhet finns möjligheter att engagera sig i större samhälleliga debatter, 
vilket respondenterna menar att de gör i olika stor utsträckning. En återkommande tanke 
är att förlagets själva existens kan ses som ett debattinlägg. Uppbyggandet av egna 
kanaler och samarbeten med aktörer/agenter med besläktad position spelar en stor roll 
för förlagen att existera på fältet och nå ut med sin utgivning och sitt budskap.  
 
Slutligen återknyter vi till fältets grundläggande motsättning, vilket även är synlig i 
denna studie. Vi menar att det råder en ambivalens hos de undersökta förlagen mellan 
att å ena sidan bevara och försvara en autonom position och å andra sidan är förlagen en 
ekonomisk verksamhet som drivs av samma ekonomiska lagar som vilket företag som 
helst.  
 
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets lopp har vi tecknat ned idéer som har kommit till oss kring hur man 
skulle ha kunnat ”bygga ut” denna studie, eller utföra en annan studie i detta ämne. 
 
En tanke vi hade, som hade kunnat göras inom ramen för denna studie om vi hade haft 
mer tid och utrymme, är att utföra vad Svedjedal menar är en av de viktigaste poängerna 
med litteratursociologi. Nämligen att kombinera en intern analys av verken med en 
analys av de externa faktorerna; litteratursamhället. Detta hade också passat väl med 
Bourdieu, menar vi, då han påpekar att forskningens huvudobjekt inte enbart kan vara 
verket (produkten) eller agentens levnadslopp, utan allting måste kopplas samman i det 
han kallar ”möjligheternas rum”. Detta rum av möjligheter innefattar en mängd både 
inom- och utomfältliga faktorer och varierar alltså stort gällande tid och plats. Man hade 
kunnat undersöka ett antal förlag, som vi har gjort, men också inkludera analys av 
förlagens utgivning (under en bestämd tid – annars kan det sannerligen springa iväg). 
Detta för att koppla samman det interna och externa, och också för att konkretisera den 
typen av diskussioner vi har haft om ideologi och position. (Ett enkelt exempel är då, 
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Normal menar att de är ett queerfeministiskt förlag – hur väl stämmer utgivningen ihop 
med förlagets positionering?)  
 
En annan möjlighet är att utföra en läsarstudie av förlagen, vilket också passar väl ihop 
med bourdieusk teori, exempelvis genom den vikten han lägger vid läsarens mängd och 
sociala kvalitet för att positionera sig på fältet samt ackumulera ekonomiskt och 
framförallt symboliskt kapital. 
 
För att vidare se förlagens relation till andra delfält inom det litterära fältet (alternativt 
delar av andra fält) skulle man också kunna se huruvida förlagens utgivning finns 
representerade på några kurslistor vid universitet och högskolor.  
 
Slutligen fick vi en tanke när vi skrev om de mer nischade bokhandlarna, som kan ses 
fungera som kulturförmedlare inte bara av böcker. Om en bokhandel på så vis blir en 
samlingsplats för agenter med besläktade dispositioner – kan bokhandeln då fungera 
som en motsvarighet till forna tiders salonger? Fast idag mer rörande 
avantgardepositioner på fältet. Detta är endast en spekulativ tanke som förekommit oss, 
och som vi presenterar här i sitt outvecklade skick.  
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6. Sammanfattning 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i motsättningen mellan de ekonomiska och de 
kulturella villkoren i bokbranschen, vilket är problemområdet. Ett urval av fem 
bokförlag med en ideologisk inriktning på sin verksamhet görs. Med ideologi menas i 
det här sammanhanget en samhällsåskådning med tillhörande verklighetssyn och 
värderingar.  
 
Under Bakgrund ges en kort historisk bakgrund till den moderna bokmarknadens 
framväxt i Sverige, samt en kortfattad presentation av situationen idag. Här presenteras 
även förlagen som undersökts i denna studie, som alltså är: Bokförlaget Tranan, ETC 
förlag, Normal förlag, Rosenlarv förlag och Vertigo förlag.  
 
Förutom enstaka besläktade uppsatser har inte någon tidigare forskning i detta ämne 
funnits. Istället används en del litteratursociologiska texter samt annan litteratur 
gällande den svenska bokmarknaden. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka detta urval av ideologiska bokförlag utifrån den 
franska kultursociologen Pierre Bourdieus teorier om det litterära fältet. Detta görs 
genom intervjuer med respondenter från de utvalda förlagen. Dessa intervjuer utgör 
studiens empiriska material, och vi analyserar dessa utifrån en bourdieusk 
begreppsapparat. Förlagen kontextualiseras genom att ta del av annat material om den 
svenska bokbranschen.  
 
Den övergripande frågeställningen är att se hur relationerna mellan de utvalda förlagen, 
som profilerar sig ideologiskt, och det litterära fältet där de existerar, visar sig. 
Underfrågor är: 
 

• Hur tar sig förlagens ideologiska inriktning uttryck? 
• Hur påverkar den ideologiska inriktningen förlagens möjligheter att bedriva sin 

verksamhet? 
• Vilken position innehar de utvalda förlagen i det litterära fältet?  
• Hur ser relationerna ut med fältets övriga aktörer och institutioner? 

 
I teoriavsnittet presenteras övergripande bourdieuska begrepp, bärande för analysdelen: 
fält, det litterära fältet, konsekration, illusio, kapital (ekonomiskt, socialt, kulturellt, 
symboliskt), autonomi, position samt habitus. En närläsning av Bourdieus Konstens 
regler (2000) görs, och begrepp som vi anser vara relevanta för vårt empiriska material 
samlas. Dessa används sedan som en analysmodell och analysdelen ordnas även 
tematisk efter dessa bourdieuska begrepp.  
 
En kvalitativ semistrukturerad intervju med sju respondenter vid fem intervjutillfällen 
utförs. Detta är en process i flera led, där mycket arbete läggs ner på att arbeta fram 
intervjuguiden. I konstruerandet av denna bär vi med oss både uppsatsens 
frågeställningar samt teoretiska perspektiv.  
 
Urvalet görs med hänsyn till studiens storlek och tidsram. Förlagen bestäms utifrån 
KB:s förlagsförteckning, och väljs utifrån sin typiskhet som ideologisk verksamhet. 
Intervjuerna transkriberas ordagrant av uppsatsens författare, och dessa transkriberingar 
utgör det empiriska material. Analysen av intervjuerna görs med hjälp av en ad hoc-
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metod byggt på vad Kvale kallar ett begreppsligt/teoretisk sammanhang (alltså: den 
bourdieuska begreppsapparaten vi arbetat fram). Aspekter rörande kunskapsverifiering 
tar vi hänsyn till. Då studien är så pass begränsad i såväl tid, antal och räckvidd är 
någon generaliserbarhet svår att utröna. Med hänsyn till reliabilitet tar vi hjälp av en 
legitimerad psykolog för en genomgång av intervjuguidens utformning. Det tas även 
hänsyn till validitetsaspekten genom att formulering av frågeställningar i samklang med 
Bourdieus begrepp. Alltså finns det en logisk relation mellan uppsatsens teori och 
forskningsfrågor.  
 
I Resultatredovisning och analys presenteras det empiriska material tematiskt. Det finns 
ett nära samband mellan förlagens ideologiska inriktning och deras positionering på 
fältet. Förlagen visar sin tillhörighet till ett delfält som består av mindre, bland annat 
ideologiska förlag. Den ideologiska inriktningen genomsyrar förlagets förhållande till 
andra aktörer på fältet.  Förlagens position bestämmer vilken typ av kapital förlaget får 
och också vilken typ av kapital som eftersträvas.  
 
Namnet är ett sätt att tala om förlagets position. Samtliga respondenter menar att det 
finns tolkningsutrymme gällande förlagsnamnets innebörd, och att läsekretsen kan fylla 
det med en symbolisk betydelse kopplat till verksamheten. Beroende på läsarens eget 
habitus och dispositioner uppfattar denne förlaget på olika sätt. Det finns två 
återkommande tänkta läsare hos respondenterna, den unga politiskt aktiva personen 
samt ”kulturtanten”. För den initierade läsaren blir förlagsnamnet en stämpel, medan för 
den generella läsaren är detta av underordnad betydelse. Dessa grupper bidrar med både 
kulturellt och ekonomiskt kapital till förlaget.  
 
Bourdieus karismatiska bild av förläggaren kan man se drag av hos samtliga 
respondenter. Det finns också tecken på förläggarens dubbla roll, där hänsyn också 
måste tas till praktiska omständigheter samt att bevara sin position på fältet. De 
undersökta förlagen befinner sig främst i den långa produktionscykel där utgivningen 
tar lång tid, man satsar på riskfyllda kulturella investeringar samt har ett långsamt 
socialt åldrande.  
 
De utvalda förlagen blir konsekrerade i olika grad, och det anses också olika viktig 
beroende på förlagets position. Folkbibliotek ses som principiellt viktiga som 
litteraturförmedlare, men samtliga respondenter menar att de har svårt att nå ut till 
dessa. En del av respondenterna framför också annan kritik mot folkbibliotekens 
organisation i stort. Motsatsen kallar vi icke-konsekration, vilket också ges exempel på i 
intervjuerna. Förläggarna besitter även själva ett konsekrationskapital genom att kunna 
välja vad som ska ges ut på förlaget.  
 
Förlagens position gör att respondenterna skiljer sin egen verksamhet från de större 
aktörernas verksamhet. Flertalet av respondenterna menar att den fysiska bokhandelns 
uppbyggnad gynnar de större aktörerna. Istället kan specialiserade bokhandlar samt 
internetbokhandlar fungera som ett alternativ. Förlagen försöker bevara sin autonomi 
mot yttre faktorer. Samtliga respondenter pekar på vikten av att bygga egna kanaler för 
försäljning och spridning. I vissa fall anges också samarbeten – då med agenter/aktörer 
med besläktad position – som ett tillvägagångssätt.  
 
Samtliga respondenter menar att förlag är en del av ett offentligt samtal. Förlagets 
existens ses som ett debattinlägg i sig självt, eller till och med som själva grundbulten 
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till varför förlaget finns. Olika åsikter uppvisas ifall det gäller samtliga förlagsaktörer 
eller enbart de med en uttalad ideologisk inriktning.  
 
I diskussionen besvaras frågeställningarna med hjälp av analysen, tidigare forskning och 
annan sekundärlitteratur. Samtliga förlag tydligt talar om sin ideologiska inriktning och 
ideologin anses som själva grunden till förlagets existens. Förläggarna kan ses som 
idealister som brinner för sin verksamhet. Motsättning mellan ekonomi och kultur är 
något som förlagen hanterar på olika sätt, men samtliga respondenter uppvisar 
inställningen att det ekonomiska är av underordnat intresse. Istället är det utgivningen 
som är det viktiga och på så sätt också ideologin. Förlagen har olika förhållningssätt till 
konsekrerande instanser, där några menar att det har betydelse och andra hävdar sin 
autonoma position. Här syns också striden om perception och rätten att värdera 
konstverket. Värt att poängtera är att även om man får ett negativt bemötande från en 
konsekrerande instans, har man fortfarande fått sin existens på fältet bekräftad.  
 
En generell tendens i intervjuerna är vikten av att vara en egen aktör och skapa egna 
kanaler till läsarna. En annan tendens är tanken om att förlaget i och med sin tydliga 
position blir som en magnet som drar åt sig läsare, författare och andra litterära 
medarbetare. Bourdieu menar att det största hotet mot det litterära fältets autonomi är 
närmandet mellan den ekonomiska polen och den kulturella. Förändringar i fältet – 
bland annat ägarkoncentrering – innebär en risk för likriktning av utgivningen. De 
undersökta bokförlagen utgör ett alternativ till denna likriktning och bidrar till att göra 
det litterära fältet mer varierat.  
 
Slutsatser i denna studie kan inte sägas vara generella utöver detta sammanhang. 
Småförlag och bokförlag med ideologisk eller annan inriktning behövs som 
komplement till förlag som är allmänutgivande och/eller kommersiellt intresserade 
aktörer. Detta för att det litterära fältet ska fortsätta vara en plats för levande strider och 
debatter mellan aktörer med olika intressen och visioner. Det råder en ambivalens hos 
de undersökta förlagen mellan att å ena sidan bevara och försvara en autonom position 
och å andra sidan är förlagen en ekonomisk verksamhet som drivs av samma 
ekonomiska lagar som vilket företag som helst.  
 
För att bevara en mångfald behövs ett fortsatt statligt litteraturstöd för att möjliggöra 
förlagsverksamhet för mindre aktörer utan stort ekonomiskt kapital. Vi funderar om 
stödet kan fördelas mer rättvist genom att ta hänsyn till litteraturen som ges ut, men 
också se till det enskilda förlagets ekonomiska möjligheter. Folkbibliotek är en viktig 
institution på fältet för tillgänglighet och mångfald. Om man är en mindre aktör på 
fältet, blir det snarast upp till den enskilde bibliotekarien att intressera sig för förlagets 
utgivning. Också att ekonomiska satsningar på folkbibliotek minskar är ett skäl till att 
biblioteken köper in färre titlar. Folkbiblioteken har stor potential som ett demokratiskt 
och mångfaldigt forum för medborgarna.  
 
Att förlaget fungerar som en magnet är någonting som har varit återkommande i denna 
studie. För den initierade läsaren spelar förlagets namn en viktig roll som en signal för 
en viss typ av litteratur, medan för en läsare i gemen är det av underordnad betydelse. 
Slutligen spelar uppbyggandet av egna kanaler och samarbeten med agenter/aktörer med 
besläktad position en stor roll för förlagen att existera på fältet och nå ut med sin 
utgivning och sitt budskap. 
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http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877&i_wo
rd=idologi  [2007-03-01] 

Läs & res, http://www.lasochres.se/information.rxml?id=1 [2007-05-19] 
NE, notiser 
 “avantgarde”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=121052&i_wo
 rd=avantgarde [2007-04-24]  
 “front”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175658&i_wo
 rd=front [2007-04-24] 
 ”hbt”,http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=852086
 &i_wo rd=H BT   [2007-04-30] 
 ”konsekration”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229032&i_wo
 rd=ko nsekration  [2007-04-25] 
 ”kumpan”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220507&i_w
 ord=kumpan [2007-04-23]  
 ”storm”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O343540&i_w
 ord=stormtrupp&i_h_text=1&i_rphr=stormtrupp [2007-04-23]  
 ”vertigo”, 
 http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=341538&i_wo
 rd=ve rtigo  [2007-04-25] 
NOFF 

Föreningen, http://www.noff.se/omforening.asp [2007-03-01] 
Medlemmar, http://www.noff.se/medlemmar.asp?id=129 [2007-02-28] 
NOFF, http://www.noff.se/aktuellt.asp  [2007-02-28] 

Normal förlag, http://www.normal.se/i-2.html  [2007-02-28] 
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Ottar, http://www.rfsu.se/om_tidningen_ottar.asp [2007-06-05] 
Pocketshop, http://www.pocketshop.se/060omps.asp [2007-05-19] 
Pressmeddelande 19 mars 2007, ”Könstillhörighetsutredningen överlämnar betänkande” 
 (Socialdepartementet, Könstillhörighetsutredningen). 
 http://www.regeringen.se/sb/d/8832/a/79050 [2007-05-07] 
Pride, http://www.stockholmpride.org/ompride  [2007-04-30] 
Queerkids, http://www.queerkids.se/archives/2005/07/index.html [2007-05-07] 
Rosenlarv förlag,  

August Strindberg, Giftas II. I feministisk bearbetning, 
http://www.rosenlarv.se/utgivning.php [2007-04-30] 
Ett eget rum, http://www.rosenlarv.se/egetrum.php [2007-02-28]. 
Rosenlarv, http://www.rosenlarv.se/  [2007-02-28] 
Välkommen, http://www.rosenlarv.se/indexb.php [2007-02-28] 

Statens kulturråd, om litteraturstödet, 
 http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1822&epslanguage=SV  
 [2007-05-01] 
Svenska förläggareföreningen,  

Förlagen, http://www.forlaggare.se/forlag [2007-03-02]. 
Förläggareföreningen, http://www.forlaggare.se/  [2007-03-02] 
Den svenska bokmarknaden, http://www.forlaggare.se/densvenskabokmarknad   
[2007-03-02] 
Återförsäljare, http://www.forlaggare.se/aterforsaljare [2007-03-02] 

Uppsala English Bookshop, the, http://www.ueb.se/ [2007-05-19]  
Vertigo förlag,  

Kulturkriget, http://www.vertigo.se/kulturkriget/ [2007-05-15] 
Manus, http://www.vertigo.se/manus.htm [2007-02-28] 
Pressmeddelande, http://www.vertigo.se/kulturkriget/pressmeddelandet.html  
[2007-05-12] 
Vertigo, http://www.vertigo.se/  [2007-02-28] 
Vertigos manifest, http://www.vertigo.se/om.htm [2007-02-28] 

Vertigos stormtrupper, http://www.vertigo.se/storm.htm [2007-02-28] 
Vänder sig om, ”, http://www.vandersigom.se/ [2007-05-19] 
Världsbiblioteket, http://www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=107  
 [2007-04-19] 
Winqvist, Tore. ”En glimt av Kina och Iran”, Upsala Nya Tidning 2004-07-31,  

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=5-AV_ID=335618,00.html  [2007-02-28] 
 
 

Otryckta källor 
De transkriberade intervjuerna finns i författarnas ägo.  
 
Samtal med leg. psykolog David Morgenstern (2007-02-15), verksam vid företaget  

Cubiks. 
Intervju med förläggaren och förlagschefen Johan Ehrenberg (2007-03-07), ETC förlag.  

(Total tid: 0:47, transkribering 15 sid.) 
Intervju med förlagschefen Erika Larsson och förläggaren Ulrika Larsson (2007-03-08),  

Normal förlag. (Total tid: 1:14, transkribering 16 sid.) 
Intervju med styrelsemedlemmarna Moa Holmqvist och Maria Margareta Österholm  

(2007-03-14), Rosenlarv förlag. (Total tid: 1:17, transkribering 30 sid.) 



 

 70

Intervju med förläggaren och förlagschefen Styrbjörn Gustafsson (2007-03-21),  
Bokförlaget Tranan. (Total tid: 1:39, transkribering 19 sid.) 

Intervju med förläggaren och förlagschefen Carl-Michael Edenborg (2007-03-09),  
Vertigo förlag. (Total tid: 0:41, transkribering 18 sid.) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev I till respondenterna 
 
Hej! 
 
Fia Larsson och Ylva Larsdotter heter vi och skriver till er med anledning av vår 
kommande magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Uppsatsen ska påbörjas i januari nästa år, och syftet med arbetet är att undersöka 
bokförlag med en viss ideologisk inriktning. Däribland är vi intresserade av XX förlag.  
 
Frågor vi vill lyfta fram och granska är bland annat ideologiska aspekter rörande 
verksamhet, finansiering, marknadsföring, publiceringsprinciper, målgrupper samt 
Internets betydelse för verksamheten. 
 
Vi kommer arbeta utifrån ett kritiskt ideologiskt perspektiv. Då vi finner att XXs förlag 
ligger i linje med det vi är intresserade av undrar vi ifall det finns möjlighet att få träffa 
någon från Er verksamhet för en intervju. Intervjun beräknas preliminärt att äga rum i 
slutet på februari, och ta kanske fyra timmar i anspråk. Vi är helt flexibla vad gäller 
plats, dag och tid.  
 
Mer information om vårt uppsatsarbete skickar vi i slutet av januari. Vi hoppas att Ni 
vill medverka i vår uppsats! Tacksamma för svar, och om Ni har några frågor, kontakta 
oss gärna. 
 
Vänliga hälsningar, 
Ylva Larsdotter & Fia Larsson 
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
Vid Högskolan i Borås. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Ylva Larsdotter 
S050568@utb.hb.se 
Tel. 070 347 93 44 
 
Fia Larsson 
S051241@utb.hb.se 
Tel. 073 645 11 54 
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Bilaga 2: Brev II till respondenterna 
 
 
Hej igen! 
 
Som vi skrev i vårt första mail så återkommer vi nu med vidare information om vår 
uppsats, som ju ska handla om bland annat Ert förlag. Dessutom skulle vi vilja boka in 
en tid för intervju med Er.  
 
Vi har nu kommit igång på allvar med magisteruppsatsen, och rör oss kring 
övergripande frågeställningar som hur förlagets ideologiska inriktning tar sig uttryck, 
samt hur inriktningen påverkar förlagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. Om Ni 
vill ha mer information om vårt arbete går det bra att höra av Er till oss. 
 
Beträffande tid för intervju vill vi föreslå vecka 9. Vi vill också revidera tidsåtgången 
till max 2 timmar. Vad gäller tid och plats är vi helt flexibla under denna vecka.  
 
Tack på förhand, och vänliga hälsningar från  
Ylva Larsdotter & Fia Larsson 
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
Vid Högskolan i Borås. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Ylva Larsdotter 
S050568@utb.hb.se 
Tel. 070 347 93 44 
 
Fia Larsson 
S051241@utb.hb.se 
Tel. 073 645 11 54 
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Bilaga 3: Intervjuguide  
 
1. a) Kan ni beskriva vilka ideologier som styr er verksamhet idag? 

b) Hur har det förändrats sedan starten? 
c) Hur upplever ni att er ideologiska inriktning har påverkat er verksamhet? ( 
ekonomiskt, kulturellt, pr-mässigt?) 

 
2. a) Har ni någon bestämd utgivningspolicy? (I sådant fall hur ser den ut? Om nej, 
 varför inte?) 

b) Hur bestäms urvalet? (Finns det en huvudansvarig förläggare?) 
c) Hur hittar ni litteratur att ge ut? (Skickar författarna själv in? Internationella 
kontakter? Litterära agenter?Läsartips?) 

 
3. a) Hur skulle ni beskriva den genomsnittlige läsaren av X-bok? 

b) På vilka sätt marknadsför ni er huvudsakligen?   
c) Namnet X, som varumärke och symbol – varför valdes det, och vad tror ni att det 
sänder det för signaler? 

 
4. a) Hur arbetar ni för att komma fram i massmedia? (Recensionsexemplar, intervjuer,  

debatter, hur mycket utrymme ges m.m.) 
b) Hur uppfattar ni att ert förlag speglas? 

 
5. a) Hur arbetar ni för att få in inkomster? (t ex. bokförsäljning, sponsorer, statliga 
bidrag,  

litteraturstöd, andra bidrag?) 
b) Finns det planer på att expandera verksamheten? 
c) Hur ser ni på de stora allmänförlagens verksamhet i förhållande till er egen? 

 
6. a) Hur ser ni på andra ideologiskt inriktade förlag? (Visa vår definition av ideologi).  

b) Vad har ni för samarbeten och nätverkande med andra förlag? (ex. Textmässan, 
konkurrens?) 

 
7. a) Vilka kanaler använder ni för distribution av era böcker? (Ex. medlemssystem/  

bokklubbar, egen butik, hemsidan, traditionella bokhandlar m.m.) 
b) Har ni någon uppfattning om geografisk spridning vad gäller försäljning? 
c) Hur fungerar ert samarbete med bokhandlar och Internetbokhandlar? (Sv 
Bokhandel, BTJ, Seelig, vägran att ta in böcker?). 

 
8. Hur ser ni på andra former av publicering, så som elektronisk publicering,  e-böcker,  

fulltext eller ljudböcker? 
 
9. a) Hur tycker ni att folkbiblioteken fungerar som litteraturförmedlare? 

b) Har ni någon uppfattning om i hur stor utsträckning era böcker köps in och sprids 
av folkbibliotek? 

 
10. a) Hur ser ni på er möjlighet att påverka och skapa debatt i ett större sammanhang 
 genom er verksamhet? (kulturellt, politiskt, socialt genom både bokutgivning, 
 läsarna och andra forum) 

b) Tycker ni att bokbranschen bör utnyttja möjligheter att skapa debatt, eller ligger 
det utanför verksamheten?  



 

 74

Bilaga 4: Information till respondenterna 
 
Ni deltar nu som representant för Ert bokförlag i vår magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Intervjun tar max 2 
timmar, och vi utgår huvudsakligen från en intervjuguide som vi har formulerat. 
Intervjun spelas in, och kommer sedermera transkriberas till en pappersutskrift. Ingen 
annan än oss två uppsatsförfattare kommer att ta del av intervjuerna i sin helhet. 
Däremot kommer vi att referera till och citera ifrån sagda intervjuer, i analysdelen av 
vår uppsats. Vår uppsats kommer att publiceras digitalt samt lagras i Borås Akademiska 
Digitala Arkiv, som är en open access-databas tillgänglig via högskolans webbplats. Ett 
exemplar av uppsatsen kommer även att skickas till varje deltagare i studien. Förlagen 
som deltagit i studien är ETC, Normal, Rosenlarv, Tranan och Vertigo. 
 
Vänliga hälsningar, 
Ylva Larsdotter och Fia Larsson 
Magisterstudenter vid Bhs 
vårterminen 2007. 
 
 
 


