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1. Inledning 

I år firade Albert Bonniers Förlag sitt 175-årsjubileum och förlaget bjöd på stort kalas. Det 

hade inte sparats in på något. Ett tält, liknande en utställningspaviljong, hade monterats upp 

för att rymma nära 600 personer. Hyllningstalen med anekdoter om Strindberg och Fröding 

avlöste varandra och vittnade om förlagets förträfflighet. När fyrarättersmiddagen hade pågått 

ett bra tag klev Theodor Kallifatides, en riktig veteran på förlaget, upp på scenen. Författaren 

förklarade hur mycket allting hade förbättrats under hans år på Albert Bonniers. Han berättade 

med inlevelse om hur ansträngande det var på tiden då de anställda var bildade, brydde sig om 

litteratur, läste manusen direkt och ständigt hörde av sig. De allra värsta åren, sa han, var 

under chefen på sjuttiotalet, Gerard Bonnier. Han brukade till och med intyga för författarna 

hur viktiga de var för förlaget. Kallifatides avslutade med att säga att det nu är mycket bättre. 

Ingen ringer, sa han. Och gästerna gav honom stående ovationer.
1
  

 I detta högst ironiska tal hörs en röst som visar på hur stark relationen mellan 

författare och förläggare kan vara men samtidigt hur känslig och sårbar den kan upplevas. 

Talet beskriver en förändring. Frågan är hur förläggarna själva ser på kritiken och vikten av 

denna relation idag.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur förläggarens relation till författaren ser ut idag. 

Förläggarens yrke är inte ofta diskuterat och då det idag går att finna kritik och ifrågasättande 

av förläggarens roll lägger uppsatsen fokus på dennes syn på relationen.  

 Frågeställningarna vill belysa dagens relation mellan förläggare och författare 

och fungerar som en ryggrad för uppsatsen, de följer nedan:   

 

- Hur ser förläggaren på kritik som förs fram rörande relationen till författaren? 

- Hur ser förläggarna på de professionella och personliga sidorna av yrket? 

- Går det att finna skillnader i hur relationen ser ut beroende på vilken typ av förlag 

förläggaren arbetar för? 

- Uppfattar förläggaren att relationen är hotad?  

- Vad anser förläggaren att denna relation betyder för litteraturen? 

                                                           
1
 Adam Svanell, Mästarnas marknad, Fokus, Nr 39 (2012),  http://www.fokus.se/2012/09/mastarnas-marknad/ 

(Hämtad 2012-11-26).  

http://www.fokus.se/2012/09/mastarnas-marknad/
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Uppsatsen inleds med avsnitt om vald teori och metod som följs av en bakgrundsteckning. 

Bakgrunden har som syfte att bringa förståelse och intresse för förläggaren och 

bokmarknadens tidigare betydelse fram till dagens förläggare och deras relation till 

författaren. De två skilda delarna av avsnittet är kortare sammanställningar av dels 

förläggarrollens uppkomst och dels dagens uppfattning om förläggarens betydelse och 

position. Bakgrundsavsnittet följs av en beskrivning av intervjupersonernas förlag och en 

placering av dem på det litterära fältet med hjälp av ekonomiskt och kulturellt kapital. Detta 

görs för att kunna se om skillnader i förlag innebär skillnader i relationen till författaren. Efter 

analysen av förlagens position följer de tre intervjupersonernas egna ord och tankar om 

dagens relation och dess betydelse. I den sammanfattande analysen görs analysen av den 

samlade forskningen, och det är även här frågeställningarna besvaras. Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattande reflektion och diskussion.     

  

1.3 Metod 

Att intervjua människor för att få information är en välkänd och ofta brukad metod. I detta fall 

används intervjumetoden för att få en inblick i hur förläggaren uppfattar och upprätthåller sin 

relation med författare idag. Intervjuerna görs med tre olika förlag, med skillnader i tradition, 

historia, storlek och inriktning. Tanken med detta är att se hur relationen till författaren 

uppfattas, är uppbyggd och på vilket vis den bevaras. Det blir även av intresse att se om 

skillnader i förlag även innebär skillnader i hur relationen ser ut mellan de båda parterna. En 

avgränsning har gjorts då intervjupersonerna alla är förläggare och tillhör förlag som ger ut 

skönlitteratur. Detta grundar sig dels i att skönlitteraturen är en stor och bred genre och dels i 

att jag anser skönlitteratur, som genre, vara en högst personlig sådan. 

 Under planeringsstadiet blev tidsaspekten en viktig faktor vilket har påverkat 

antalet intervjupersoner. Sökandet efter intervjupersoner startade med en sökning på förlag 

och har styrts av vilka förlag som har tydliga kontaktuppgifter på sin hemsida. Förlagen 

grupperades sedan, främst baserat på deras storlek och hur lång tid de varit verksamma. 

Intervjuförfrågan gick därefter ut både via mejl och telefon. De förläggare som först svarat ja 

till denna förfrågan har blivit studiens intervjupersoner. Förlagen som representeras i denna 

uppsats skiljer sig åt. Albert Bonniers Förlag valdes då det är ett av de äldsta och mest 

välkända förlagen i Sverige, Damm Förlag valdes på grund av dess mix av en lång tradition i 

branschen samtidigt som det genomgått stora förändringar med åren, och Weyler förlag 
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valdes då det är ett nystartat och litet förlag. Tittar man närmre på dessa finns det självklart 

fler skillnader dem emellan, vilka presenteras i avsnittet om förlagens position.    

 Vid intervjuerna valde jag att använda mig av så kallade halvstrukturerade 

intervjuer vilket innebär att intervjun inte blir helt sluten men ändå består av ett strukturerat 

upplägg.
2
 De tretton frågor som hör till min egen intervjuguide (se bilaga) kan under samtalets 

gång minskas och utökas med frågor som uppkommer under intervjun. Metoden skapar på 

detta vis större utrymme och möjligheter till anpassning efter situation. Frågorna har i stort 

sett varit konstanta, den första delen av intervjun har dock skiljt sig åt då målet har varit att få 

fram varför förläggarna personligen arbetar med detta yrke och hur de ser på sin egen 

arbetsplats och dess fördelar och nackdelar rörande relationen till författaren. Andra och tredje 

delen av intervjun har berört deras syn på relationen generellt samt hur de ser på denna 

relations betydelse och framtid.    

 Trots att metoden med intervjuer är en vanlig väg att gå för att få information 

finns det mycket att tänka på för den oinvigde. Jag har tagit hjälp av kapitlet ”Intervjuteknik” i 

boken Så arbetar en journalist vilken ger råd och riktning gällande förberedelse av en 

intervju. Platsen för intervjun anses viktig då den kan berätta något om personen som 

intervjuas och även skapa trygghet för både intervjuaren och intervjupersonen.
3
 I detta fall 

hålls intervjuerna på förläggarnas arbetsplats. Detta ser jag som positivt då det innebär ett 

möte med även förlaget i viss mån. Miljön kan berätta om det bemötande och den stämning 

som arbetsplatsen erbjuder.     

 Det är viktigt att visa sig som en seriös intervjuare, att anteckna under tiden är 

ett sätt att tydliggöra att man tar till sig det som sägs och reflekterar över det.
4
 Till detta hör 

också att jag valt att använda en bandspelare under intervjun vilket jag bett att 

intervjupersonen godkänner. Att ha materialet sparat i sin helhet hjälper mig vid citat och 

detaljer, det innebär också att jag som ovan intervjuare kan slappna av och koncentrera mig på 

nuet i intervjun.      

 Slutligen beskrivs en intervju som ”ett samspel som omöjligt kan fungera om 

den ene redan på förhand har bestämt sig för vad han ska säga”,
5
 vilket poängterar vikten av 

att ha en strategi med tydliga mål och tydliga frågor men att inte sitta med ett färdigt 

frågeformulär. Av denna anledning har intervjupersonen inte heller fått ta del av några frågor 

                                                           
2
 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl, Lund, 2009, s. 43. 

3
 Per Amnestål och Anna-Maria Hagerfors och Jon Hansson och Marianne Huhne von Seth och Björn Häger och 

Annika Rosell och Olle Stenholm, Så arbetar en journalist, Falköping, 2005, s. 158.  
4
 Ibid, s. 162. 

5
 Ibid. s. 159. 
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på förhand utan har endast fått veta vad intervjun rör i stora drag.   

 För att få en inblick i och känsla för hur förläggarens arbete ser ut idag har jag 

tagit hjälp av branschtidningen Svensk bokhandel vilken har en fokus på trender och tendenser 

i branschen. Tidningens nätupplaga har en bra sökmotor och här har jag funnit artiklar, 

exempelvis rörande konflikter mellan parterna. Bakgrundsmaterial har jag funnit i förläggares 

egna berättelser om sina arbeten och i forskning om förläggarrollen och bokmarknadens 

framväxt. 

 

1.4 Teori  

 Johan Svedjedal visar i artikeln ”Litteratursociologi” med tre punkter - samhället i 

litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället - vad den litteratursociologiska 

forskningen innehåller för områden. Litteratursamhället förklarar vilka villkor som gäller för 

produktion, distribution och konsumtion av litteratur.
6
 Det är denna tredje punkt som denna 

studie rör sig mot. Förläggaren är en del av litteraturens produktion och relationen till 

författaren är en mycket betydelsefull kontakt. I denna studie kan förläggaren betraktas som 

en länk mellan litteratur och samhälle, en röst som talar två språk. 

 

1.4.1 Pierre Bourdieu – Kulturens fält och kapital 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har med sina studier av sociala fält fått ett enormt 

genomslag vilket skapat ett intresse som resulterat i en mängd studier. Bourdieus teorier 

används för att belysa, förklara och beskriva konstens, litteraturens, kulturens värld och 

förutsättningar. Med termer från ekonomin som de olika kapitalen kan konstens värld sättas in 

i ett större sammanhang och bringa större förståelse. Bourdieu riktar in sig på varje 

föreställning som på något vis skiljer litteraturen/konstnären från ett socialt sammanhang.
7
 I 

denna uppsats används Bourdieus teorier för att utöka förståelsen av förläggarens relation till 

författaren och dess betydelse.    

 Bourdieus teori ger utrymme för olika tolkningar. I detta fall har jag använt mig 

av hans verk Konstens regler samt av Ann Steiners beskrivning i Litteraturen i 

mediesamhället, Jostein Gripsruds beskrivning i Mediekultur - mediesamhälle och David 

Gedins användning av teorin i sin bok Fältets herrar.   

                                                           
6
 Staffan Bergsten (red), Litteraturvetenskap – en inledning, 2 uppl, Lund, 2002, s. 97. 

7
 David Gedin, Fältets herrar: artonhundraåttiotalet: framväxten av en modern författarroll, Stockholm, 2004,  

s. 13. 
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 Litteraturforskaren David Gedin skriver i sin teoriöversikt i Fältets herrar om 

hur han anser att Bourdieus teorier bör användas. Han betonar att teorier överlag aldrig får ta 

överhanden då det riskerar att skapa ogrundade antaganden. Gedin berättar att Bourdieu själv 

inte menar att han skapat en färdig eller fullständig modell med väldefinierade begrepp. 

Teorierna ska användas som verktyg för att visa det samband som råder och analysen och 

resultatet måste utgå från svenska förhållanden.
8
 Nedan följer således en förenkling och 

förkortning av de delar av teorin jag fokuserat på. Det handlar främst om de kapital som 

spelar in och påverkar relation mellan förläggaren och författaren samt hur de kan användas 

för att placera in de intervjuade förläggarnas förlag på det litterära fältet.  

 Pierre Bourdieu ser det sociala rummet som bestående av olika fält, stora och 

små, delar och helheter. Fälten kan röra olika ämnen, i detta fall talar vi om det litterära fält 

där bl.a. författare, förläggare, kritiker, journalister och litteraturforskare agerar som olika 

agenter. Förlag och akademier är exempel på olika institutioner som även de finns på fältet. 

Likt ett fält upplagt för strid råder det kamp även på det litterära fältet. Fältet uppstår först då 

det finns något att strida om. Det kan röra sig om vad som är god litteratur, vem som är en 

intressant författare och vem som har rätten att bedöma detta.
9
 Dessa sociala positioner på 

fältet påverkas av vad Bourdieu kallar vårt habitus och den grad av kapital agenterna 

besitter.
10

 Habitus rymmer det system som bestämmer hur människor handlar och tänker i det 

sociala rummet. Vårt habitus styrs av det samhälle vi lever i och är därmed föränderligt. Vi 

blir vid val av utbildning, tidning och vilka kläder vi har på oss påverkade av det habitus vi 

bär inom oss.
11

     

 Bourdieus indelning av vad som värderas i samhället består av fyra olika kapital. 

Det ekonomiska kapitalet betyder inget annat än tillgångar i form av pengar eller de ägodelar 

som kan mätas i pengar som en bil eller ett hus. Det sociala kapitalet består av familj, vänner, 

bekanta och andra förbindelser. Det är personer som kan höja det ekonomiska kapitalet 

genom kontaktnät, jobberbjudande eller ren ekonomisk hjälp. Det sociala kapitalet kan även 

innebära status om ens vänner också är namn med inflytande.  Det symboliska kapitalet består 

av vad samhället och dess medborgare sätter värde på, det kan t.ex. röra sig om en viss 

utbildning, ett visst yrke eller en titel. Detta kapital är föränderligt då samhällens eller 

gruppers uppfattningar om vad som är värdefullt kan skifta stort. Slutligen följer det kulturella 

kapitalet vilket är värdet av kunskap och förmåga inom bl.a. skrivkonst, bildkonst och musik. 

                                                           
8
 Gedin, 2004, s. 13. 

9
 Pierre Bourdieu, Konstens regler, Stockholm, 2000, s. 10. 

10
 Jostein Gripsrud, Mediekultur - mediesamhälle, 3 uppl, Göteborg, 2011, s. 101. 

11
 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, 2, uppl, Lund, 2012, s. 186. 
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Viss sorts konst och viss sorts litteratur innebär ett högre kulturellt kapital och det är de 

personer med makt och inflytande som avgör vad som är högt respektive lågt. En nobelprisad 

roman är ett exempel på en roman med högt kulturellt kapital medan en väl säljande 

romantisk bokserie ofta inte inbringar detsamma.
12

 De fyra kapitalen har en nära relation och 

påverkan på varandra vilket kommer utvecklas i analysen av förläggarens syn på relationen 

till författaren och fastställandet av förlagens position på marknaden, på det litterära fältet. 

  

 2. Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i två avsnitt där det första ämnar beskriva bokförläggaren i dess 

tidigaste form fram till modernare tid. Detta blir därmed en kort sammanfattning av 

bokbranschen och förläggarrollen. Det senare avsnittet är en blandning av dagens röster, kritik 

och åsikter om förläggarens betydelse och roll idag. Förläggaryrket är inte ofta nämnt i dagens 

media, här har branschtidningen Svensk Bokhandel fått stå för de röster som hörs idag med 

artiklar där förläggare och författare berättar om hur de upplever relationen. 

  

2.1 Den moderna bokförläggaren tar form 

Metaforerna för förläggaren är många – dörrvakt, lots, smakdomare, första läsare och 

medskapare är några av dem.
13

 Förlag och förlägga är från början gamla handelstermer som 

går tillbaka ända till 1200-talet. Gemensamt för förlagsmannen av igår och bokförläggaren av 

idag är att de är köpmän och entreprenörer som handlar upp vad de behöver av fristående 

producenter, sköter urvalet och marknadsför sina produkter.
14

 

Fram till mitten av 1800-talet fanns ingen förlagsrörelse i modern mening, som 

ett ekonomiskt och socialt system.
15

 Sedan 1400-talets införande av boktryckarkonsten hade 

gränserna mellan boktryckaren, bokhandlaren och förläggaren varit flytande, ofta var de en 

och samma person.
16

 Många författare var sina egna förläggare, de tog själva förläggarrisken, 

upphandlade tryckningen och sålde via egen adress eller genom boklådor. Istället var 

förlagsfunktionen ofta en del av en annan verksamhet, böcker förlades av kyrkan, staten, 

författare, mecenater och bokhandlare.
17

 

                                                           
12

 Steiner, 2012, s. 187-189. 
13

 Bo Peterson, Välja & sälja, Stockholm, 2003, s. 69. 
14 Lars E. Pettersson och Gunilla Widengren Hammarskiöld, Förlagsboken, Stockholm, 2001, s. 25. 
15

 Ibid, s. 27. 
16

 Pettersson och Widengren Hammarskiöld, 2001, s. 25. 
17

 Peterson, 2003, s. 39 och 42. 
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Genom bokmarknadens tillväxt under 1800-talet och genom en förändrad syn på 

litteratur skapades förutsättningar för en ny typ av förläggare, skild från de andra 

verksamheterna. Den moderna bokförläggarens framväxt gick långsamt och hör samman med 

utvecklingen av andra faktorer i samhället, som läskunnighet, levnadsstandard, ökad fritid och 

tryckeriteknik. Den bokförläggare som växer fram beskrivs som mellanhanden, risktagaren 

och entreprenören.
18

 Trots att det är svårt att benämna den första förläggaren i nutida mening 

kan Lars Johan Hierta ses som en av de första moderna bokförläggarna i Sverige. På 1830-

talet var han i och med Aftonbladet en opinionsbildande tidningsmakare och byggde upp ett 

av landets största bokförlag.
19

     

 Den moderna förläggarrollens etablering under denna tid visar sig även i 

relationen mellan författare och förläggare. Det berättas att C.J.L. Almqvist var den första 

svenska författaren där förläggaren spelade en viktig roll, han var den som tog på sig att lära 

känna alla förläggare. Almqvist var samtidigt en författare som medvetet spelade ut olika 

förläggare mot varandra och kom att ge ut böcker hos elva förläggare under åren 1839-1851.
20

  

Mot slutet av 1800-talet börjar marknaden ta form. 1870-talets ekonomiska 

utveckling föder även en kulturell sådan, och en bokmarknad uppstår i Sverige. 1890-talet blir 

den nya borgerlighetens storhetstid och författare som Fröding och Lagerlöf utkommer på 

Bonniers, vilka på den tiden var de enda som satte svensk skönlitteratur i centrum. Bonniers 

siffror på anställda visar den betydande utveckling som skedde därefter. På 1890-talet hade 

förlaget endast ett tiotal anställda och ett fyrtiotal på tryckeriet, för att knappt 40 år senare, år 

1928, ha 500 anställda. Framgångarna berodde på att Sverige började bli ett rikt land och med 

det fått en läsande allmänhet.
21

 Bonniers förlagstradition visar att förläggaryrket länge tillföll 

män. Rollen som förläggare var en manlig sådan och bestod ofta av inflytelserika män. Av 

tradition var det sönerna som skolades in i förlagsledningen. I Bonniers fall dröjde det till sent 

1900-tal innan en kvinna fick ta del av förläggaryrket.
22

  

 1900-talets stora berättare är många. Svedjedal visar i sin bok Författare och 

förläggare upp brev som gått mellan författare och förläggare vilka vittnar om deras relations 

betydelse. Exempel är förläggaren K.O. Bonniers uppmuntrande brev som han skriver 1926 

till författaren Birger Sjöberg, ett brev vilket förlöser författarens osäkerhet och bringar fram 

                                                           
18

 Peterson, 2003, s. 42-44. 
19

 Ibid, s. 45. 
20

 Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten, Stockholm, 1997, s. 90-91. 
21

 Gedin, 1997, s. 99-100. 
22

 Johan Svedjedal, Boken samhälle: Svenska Bakförläggarföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943: volym 
2, Stockholm, 1993, s. 612.  
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storverk. År 1957 skriver författaren Lars Ahlin brev till sin förläggare Gerard Bonnier. Ahlin 

beskriver sin enorma tacksamhet och lycka över att ha allt det stöd och den förståelse han 

önskat i sin förläggare.
23

 

1940-talet beskrivs som den sista stora perioden för den traditionella 

bokutgivningen, på 50-talet tog förvandlingen till det postindustriella samhället sin början.
24

 

Detta skifte speglas i förläggaren Per I. Gedins berättelse om när han i december 1962 blir 

ägare till en tredjedel av bokförlaget Wahlström & Widstrand. Han möttes av ett förlag utan 

förlagsredaktör och försäljningschef och började med att förstärka personalen och föra in 

något modernare metoder. Efter de administrativa och ekonomiska bekymren gick Gedin över 

till att ta tag i utgivningen.  Han kontaktade författarna en och en. De flesta författare var en 

generation äldre än Gedin och till viss del misstänksamma. ”Här kommer vi som 

supplikanter”, sa flera av dem när de kom, vilket Gedin tyckte var hemskt, han ville ju vara 

deras hjälpare och inte tvärtom. Gedin upplevde här att han kommit till en skiljelinje mellan 

gammalt och nytt, många författare hade tidigare upplevt att de varit beroende av 

förläggaren.
25

 Gedin beskriver det som att de flesta författare förr i tiden var i underläge 

gentemot förläggarna, i varje fall ekonomiskt. År 2000 skriver han att de sista trettio åren har 

förändrat förhållandet radikalt, idag är förläggarna inte längre rika patriarker och författarna 

lever ett normalt borgerligt liv.
26

 

 Vid 1970-talets början slår en förlagskris till i Sverige. Krisen berodde i hög 

grad på det ekonomiska uppsving som kriget medfört. Framför allt stora förlag blev fartblinda 

och förde en enorm överutgivning och hade samtidigt ingen ekonomisk kontroll.
27

 Krisen blev 

en början till det moderna storförlaget, cheferna blev mer delaktiga och man tog med kraft itu 

med problemen. Anställda fick gå och utgivningen fick skäras ned.
28

 

 Marknaden idag vittnar om en förändring. Den axel med författare i ena änden, 

förläggaren och bokhandlaren i mitten och läsaren i den andra böjs långsamt till en kringla. 

Kanske är det en marknad där givna positioner håller på att förloras.
29

  

 

 

 
                                                           
23

 Johan Svedjedal, Författare och förläggare, Hedemora, 1994, s. 22-23. 
24

 Gedin, 1997, s. 104. 
25

 Per I. Gedin, Förläggarliv, Stockholm, 1999, s. 202-204.  
26

 Ibid, s. 326. 
27

 Gedin, 1997, s. 105. 
28

 Ibid, s. 113. 
29

 Gedin, 1997, s. 146-147. 
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2.2 Nutidens röster 

Tre förläggare, Jonas Axelsson från Albert Bonniers Förlag, Eva Gedin från Norstedts och 

Nina Wadensjö från Natur & Kultur, ger i artikeln Samtal om den nya tiden (2006) sin syn på 

viktiga förhållanden inom modernt förläggeri. De är alla tre är överens om att det egna yrket 

förändrats extremt mycket i takt med att hela branschen förändrats, i synnerhet de sista 10-15 

åren. Vi stirrar väldigt mycket på siffror i dag, menar Jonas Axelsson. Eva Gedin har en känsla 

av att förläggare på Norstedts för drygt tio år sedan inte alls behövde ägna sig så mycket åt 

efterkalkyler och pengar överhuvudtaget. Nina Wadensjö menar också att en stor del av den 

moderna förläggarens arbete handlar om marknadsföring. Hon tycker att hon ägnar mycket tid 

åt att prata marknadsföring och marknadsbeslut.   

 I den moderna förlagsvärlden omprövas gamla relationer och relationsmönster 

snabbt och ibland hänsynslöst. Axelsson ser att äldre författare som varit med länge och 

tillhört en annan förlagskultur ibland får problem med att vänja sig vid en ny tid med fler 

relationer på ett förlag. När en förläggare går i pension ärvs författaren av någon annan, vilket 

ofta ger en försvagning i relationen menar Gedin. Därför måste vi idag tänka på att författaren 

bör etablera relationer med fler personer på förlaget så att det inte blir så sårbart när någon 

flyttar på sig, säger hon.      

 Jonas Axelsson menar att de är inne i en process där de måste få ner sin lista för 

att den ska gå lättare att hantera men att de har fruktansvärt svårt att tacka nej. Av lojalitet och 

kanske konflikträdsla förhalar man men det resulterar bara i en korvstoppning som trycks ut i 

en annan ände. Gedin menar att den starka lojaliteten med författare självklart gör det svårare 

men tror samtidigt att man idag vågar ställa högre krav och för ett mer öppet samtal med 

författarna jämfört med förr. Författarna ställer också in sin tur tydligare krav.30 

 Från författarnas håll rör kritiken av förlag och förläggare främst den bristande 

kommunikation, långsamhet och ogenomskinlighet de upplevt. Det berättas om detta i artikeln 

Kontakt på gott och ont (2008), en artikel där de flesta författare valt att vara anonyma då de 

inte vill stöta sig med förlaget eller förläggaren. Författarna känner ofta att de inte får reda på 

vad som händer med manus, bortsett från ren bearbetning. Alla författare vill veta hur det går 

för deras böcker och försäljningen är den del av processen som kritiseras mest. De upplever 

det omöjligt att få reda på försäljningssiffror, vem som har köpt in boken och om den blivit 

såld utomlands. En bok kan ha blivit översatt till finska, men det har förläggaren glömt att 

berätta.      

                                                           
30

 Lasse Winkler, Samtal om den nya tiden, Svensk Bokhandel, Nr 26, 2006, http://www.svb.se/nyheter/samtal-
om-den-nya-tiden (Hämtad 2012-12-11). 

http://www.svb.se/nyheter/samtal-om-den-nya-tiden
http://www.svb.se/nyheter/samtal-om-den-nya-tiden
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 Kommunikationen beskrivs i stort som bristande - det handlar om folk som inte 

ringer upp och författare som undrar. Författarna känner att de är jobbiga som kommer och 

stör med en massa frågor. En författare som skriver böcker på beställning från förlaget 

berättar att de kunde säga att det var väldigt bråttom. När författaren tar detta på fullaste allvar 

och håller tiden händer sedan ingenting. Författaren känner sig inte respekterad och 

uppskattad för sitt yrke. En annan debuterande författare var orolig för de recensioner som 

skulle komma och berättade det för sin förläggare som försökte lugna honom och självklart 

skulle ringa nästa dag. Författaren hörde sedan inte ett ljud från sin förläggare. Författaren 

upplevde denna tystnad som helt knäckande. I tystnaden som uppstår bryts det förtroende som 

är en grundpelare i relationen mellan författare och förläggare. Ytterligare en kritik rör vad 

författare kan beskriva som den oändligt långa tid det tar att förvandla ett manus till tryckt 

bok, 22 månader i en författares fall.    

 De författare som ser tillräckligt många fördelar med att bestämma själv kan 

med dagens tekniska möjligheter få ut sin bok på egen hand. I artikeln Framtiden tillhör 

författaren: När drängen blir sin egen herre (2011) menar man att denna traditionella 

relation, präglad av förlagens dominans, idag vittrar sönder. När e-boken etableras på den 

svenska marknaden blir författarens position starkare än någonsin. Denne kan strunta i 

förlagen och använda framgångsrika och snabbt etablerade alternativ för att ge ut sina böcker, 

något erfarenheterna från den amerikanska och brittiska marknaden visar. Fem av 35 titlar på 

New York Times försäljningslista över mest sålda e-böcker den 23 oktober var skrivna av 

egenutgivare. Det som i USA för bara ett par år sedan var stämplat som en nisch för förlorare 

och misslyckade författare har förvandlats till en utgivningsform med stora karriärmöjligheter 

och bra lönsamhet som hotar de traditionella förlagens arbetsmetoder och historiska 

fördelar.
31

      

 I Sverige ser vi i idag att allt fler etablerade författare väljer att starta eget förlag. 

I artikeln Författaren som förläggare (2010) nämns Henning Mankell, Liza Marklund och Jan 

Guillou som exempel. Anna Wahlgren, en barnboksförfattare som tidigare arbetade med 

Bonniers menar att med Gerard Bonniers död försvann den gamla inriktningen på förlaget, 

där man tidigare hade en personlig relation med sina författare och omhuldade dem. Hon fick 

tillbaka rättigheterna till sitt verk när det visade sig att hennes bok inte fanns i lager trots 

efterfrågan. Wahlgren startade eget förlag och upplevde en stor lättnad i att kunna göra som 

                                                           
31

Lasse Winkler, Framtiden tillhör författaren: När drängen blir sin egen herre, Svensk Bokhandel, Nr 18, 2012, 
s.10-12, http://www.mypaper.se/show/svb/show.asp?pid=345339812866689&security_user_id=15606 
(Hämtad 2012-12-06). 

http://www.mypaper.se/show/svb/show.asp?pid=345339812866689&security_user_id=15606
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hon själv önskat. Förlaget fick en kickstart med en bok som drog in lika mycket pengar varje 

månad som hon brukade få från Bonniers på ett år. Författarna Lasse Wierup och Matti 

Larsson hade istället en motsatt upplevelse med sitt förlag. De var mycket nöjda och tyckte 

arbetet med boken var så pass kul att de startade det egna förlaget Reporto.
32

 

 Den nya förlagschefen på bokförlaget Lindhardt & Ringhof, Lars Boesgaard, 

har sett behovet av att vända upp och ner på förlagens kultur. I artikeln Författaren ska längta 

tillbaka till förlaget förklarar Boesgaard att tanken är att författaren uttalat sätts i centrum 

vilket han menar är en nödvändighet för att förlaget ska överleva i den digitala världen. Nu 

när författarna själva kan ge ut sina böcker och med hjälp av sociala nätverk få till bra 

marknadsföring måste förlagen visa varför de behövs. Förlagschefen anser sig vara en 

romantiker och är övertygad om att förlagen kan göra skillnad för en bok, han ser att 

förläggaren behöver mer utrymme och energi att lägga på författaren. De kan bli 

förbisprungna om de inte arbetar på ett sådant sätt att författaren ständigt längtar tillbaka till 

förlaget. En förutsättning för detta anser han är att förlaget inte tar på sig för många författare. 

De måste visa mer öppenhet och omsorg om den enskilde författaren. Hans övertagande 

innebar en storstädning på alla plan: personal sparkades och ny anställdes, kostnaderna skars 

ner och en stark digital redaktion byggdes upp.
33

  

 

3. Förlagens position på fältet 

I Konstens regler erbjuder Pierre Bourdieu en indelning av förlag baserad på vilken litteratur 

de främst inriktar sig på. I ett exempel visar han hur tre böckers försäljning skiljer sig åt under 

loppet av 10-15 år. Bok A är en vinnare av ett litteraturpris och visar först en stark försäljning 

följt av låga men stabila siffror under 10 år. För bok B tar det 4 år innan den kommer upp i 

bok A:s första försäljningssiffra men den ökar stadigt för varje år och kommer i slutet upp till 

mer än sju gånger fler sålda böcker än bok A. Bok C är förlagets storsäljare som börjar med 

en stark start och fortsätter så under de 16 år som diagrammet sträcker sig. Med detta menar 

Bourdieu att förlag kan beskrivas utifrån om de huvudsakligen inriktar sig på riskfyllda 

långtidsinvesteringar eller säkra investeringar på kort sikt. Jag tolkar det som att bok B och C 

är dessa riskfyllda investeringar medan bok A är den säkrare investeringen på kort sikt.
34

 

                                                           
32

 Alberte Bremberg, Författaren som förläggare, Svensk Bokhandel, Nr 6, 2012, 
http://www.svb.se/nyheter/f%C3%B6rfattaren-som-f%C3%B6rl%C3%A4ggare-0 (Hämtad 2012-12-11). 
33

 Lasse Winkler, Författaren ska längta tillbaka till förlaget, Svensk Bokhandel, Nr 18, 2011, s.18-19, 
http://www.mypaper.se/show/svb/show.asp?pid=345339812866689&security_user_id=15606 (Hämtad 2012-
12-06).  
34

 Bourdieu, 2000, s. 217-219. 

http://www.svb.se/nyheter/f%C3%B6rfattaren-som-f%C3%B6rl%C3%A4ggare-0
http://www.mypaper.se/show/svb/show.asp?pid=345339812866689&security_user_id=15606
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Denna indelning kan relateras till huruvida förlagen ger ut främst så kallad 

underhållningslitteratur eller kvalitetslitteratur (det ena behöver inte utesluta det andra) samt 

om de då sitter på främst kulturellt eller ekonomiskt kapital. Förlagens position på fältet ses i 

ljuset av detta. Dock kommer inga ingående försäljningssiffror redovisas för specifika böcker, 

Bourdieus forskning används istället som utgångspunkt för att försöka förstå förlagens 

utgivning och vad denna resulterar i för kapital och position. 

 

3.1 Weyler Förlag 

Weyler Förlag startade år 2005 i förläggaren Svante Weylers källare. 2007 inledde förlaget 

sin verksamhet med utgivningen av Nobelpristagaren Imre Kertész självbiografi Dossier K. 

Förlaget ger idag ut svensk och utländsk skönlitteratur samt svensk och utländsk sakprosa.  

Det var med ekonomiskt stöd av det danska förlaget Hr Ferdinand, idag partner och delägare, 

som Weyler Förlag kunde utvecklas till det tremannaförlag det är idag. Susanne Torpe och 

Snaebjörn Arngrimson från Hr Ferdinand ingår i styrelsen för Svante Weyler Bokförlag.
35

   

Då Weyler Förlag är ett mindre förlag och även har namnet efter Svante Weyler 

kan förlaget starkt förknippas med förläggaren och förlagschefen. Weyler var i mer än tio år 

förläggare och förlagschef för Norstedts Förlag. Dessförinnan var han verksam som kritiker 

och journalist, bland annat på Sveriges Radio. Han är också verksam som kulturskribent, 

bland annat i Expressen och gav själv år 2006 ut boken Ett hus i Ngouedi (Atlas), en essä om 

den afrikanska utvecklingen.
36

 Weyler är med detta en person som figurerat i branschen under 

en längre tid och har på förhand ett kulturellt kapital som förs in i förlaget. Att ett 

framgångsrikt förlag som Hr Ferdinand väljer att investera stärker det kulturella kapitalet 

samtidigt som det ger det nödvändiga ekonomiska kapital förlaget behöver. Av förlagets cirka 

30 författare har mer än en tredjedel tilldelats någon form av pris, allt från Nobelpriset och 

Augustpriset till olika journalistpris och utländska litteraturpriser i Frankrike, Norge och 

Island.
37

 Detta stärker det kulturella kapitalet då författarna uppmärksammas i olika kulturella 

sammanhang. Författarna hänger även samman med vilken typ av litteratur förlaget kommer 

ut med. Svante Weyler själv menar att förlaget satsar på kvalitetslitteratur snarare än 

underhållningslitteratur som mycket består av romantik och deckare. Han uttrycker att 

förlaget idag har börjat förknippas med läsvärda böcker.
38

 Sammantaget sitter Weyler förlag 

                                                           
35 http://www.weylerforlag.se/omoss/. 
36

 http://www.weylerforlag.se/omoss/. 
37

 http://www.weylerforlag.se/forfattare/. 
38

 Ur intervju med Svante Weyler. 

http://www.hrferdinand.dk/
http://www.weylerforlag.se/omoss/
http://www.weylerforlag.se/omoss/
http://www.weylerforlag.se/forfattare/
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på ett starkt kulturellt kapital vilket grundar sig i förlagschefens och författarnas egna kapital. 

Det ekonomiska kapitalet är stabilt men begränsat, detta grundas i att förlaget är relativt nytt 

men har ett framgångrikt förlag i ryggen. Förlaget behöver då en stabil försäljning och 

flertalet böcker kan ses som bok A i Bourdieus exempel, de är alltså säkra investeringar på 

relativt kort sikt medan andra är satsningar på böcker av typ B och C, debutanter vilka medför 

större risker. 

 

3.2 Albert Bonniers Förlag 

Albert Bonniers Förlag är det största skönlitterära förlaget i Sverige. Förlaget grundades år 

1837 och är ett av de äldsta i Sverige.
39

 Idag inryms förlaget tillsammans med 13 andra förlag i 

Bonnierförlagen AB, vilka med agenturen Bonnier Group Agency, Pocketgrossisten, 

Samdistribution, Företagslitteratur samt AdLibris nätbokhandel sysselsätter cirka 600 

personer och har en årsomsättning på 2,5 miljarder kronor.
40 Bonnierförlagen AB ingår i sin 

tur i koncernen Bonnier AB som är helägd av familjen Bonnier.
41

  

 Sedan år 1921 har förlaget bedrivit verksamhet på Sveavägen 56 mitt i centrala 

Stockholm och idag sitter de 13 förlagen samlade i huset.
42

 Albert Bonniers Förlag har 

ungefär 25 anställda på redaktionen (dessa 25 gäller alla delar, förlaget ger inte enbart ut 

skönlitteratur). De delar sedan en mängd avdelningar, t.ex. marknadsavdelning, 

produktionsavdelning, ekonomi, reception och personalavdelning med de andra förlagen.
43

 

 Albert Bonnier har många av de största och mest välkända författarna under sitt 

tak. Hjalmar Söderberg, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Eyvind 

Johnson och Harry Martinson är några av de författare som idag anses vara våra stora svenska 

berättare. Några av dem är också en del av de många Nobelpristagare som utkommit på 

Albert Bonniers Förlag. Förlaget har även många av dagens välkända författarnamn som 

Tomas Tranströmer, Björn Ranelid och Håkan Nesser i sitt författarregister.
44

 

 Kapitalmässigt besitter Albert Bonniers Förlag både ett oerhört starkt 

ekonomiskt samt kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet är starkt då förlaget är ett av de 

äldsta och mest välkända och därmed det förlag som är det viktigaste att upprätthålla. Inget av 

de övriga 13 förlagen i Bonnierförlagen AB rymmer den tradition och status som Albert 

                                                           
39

 http://www.albertbonniersforlag.se/Om-forlaget/. 
40

 http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Om-forlaget/. 
41

 http://www.bonnier.se/om-oss/. 
42

 http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Om-forlaget/. 
43

 Fråga besvarad via mejl från Albert Bonniers Förlag redaktionschef Helena Ljungström. 
44

 http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-
auto/Amnesomraden/Boklista/?genre=Svensk+sk%C3%B6nlitteratur. 

http://www.albertbonniersforlag.se/Om-forlaget/
http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Om-forlaget/
http://www.bonnier.se/om-oss/
http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Om-forlaget/
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Amnesomraden/Boklista/?genre=Svensk+sk%C3%B6nlitteratur
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Amnesomraden/Boklista/?genre=Svensk+sk%C3%B6nlitteratur


14 
 

Bonniers Förlag rymmer. Därmed är förlaget en hög prioritet för resterande Bonnier AB som 

varumärke. Det ekonomiska kapitalet visar sig också inte minst när författare köps över från 

andra förlag. Det kulturella kapitalet sitter för Albert Bonniers Förlag i allt från byggnaden 

där det är beläget till mängderna Nobelpris. Men främst sitter kapitalet i de storheter till 

författare som förlaget gett ut tidigare. Det är namn och berättelser som de flesta svenskar 

minns och förknippar med sina egna liv. På så vis får förlaget en stor kulturell tyngd och 

betydelse både i samhället och på det litterära fältet. Att förlaget alltid har ägts och idag 

fortfarande ägs helt av familjen Bonnier bidrar starkt till den tradition inom branschen förlaget 

får representera. Sammantaget är Albert Bonniers Förlag svårslaget mätt i dessa två kapital.   

 Förlagets utgivning kan ses som en blandning av den tryggare boken av typ A 

och böcker av både typ C och B som kan vara storsäljande författare som fortsatt att sälja 

under årens lopp. Förlaget rymmer i och med det ekonomiska kapitalet möjligheten att 

erbjuda en bredd i sin utgivning vilket kan anskaffa dem ett högre kulturellt kapital. Då tänker 

jag t.ex. på att 10 % av förlagets utgivning består av lyrik
45

, vilken har en smalare publik och 

skulle hypotetiskt kunna stå för en bok av typ D som aldrig når upp till högre siffror och har 

en kortare livslängd.     

   

3.3 Damm Förlag 

Damm förlag hette ursprungligen Richters förlag och grundades år 1941 av Gerlach Richter 

som en avknoppning till veckotidningen Hemmets Journal. Mellan åren 1988 och 2007 var 

förlaget en del av det danska mediebolaget Egmontkoncernen, det var här förlaget bytte namn 

till Damm Förlag. Sedan år 2007 är förlagets ägare det norska mediebolaget Forma Publishing 

Group (FPG) som även äger ICA Bokförlag vilka ger ut fackböcker och B. Wahlström 

Bokförlag som står för utgivningen av barn- och ungdomsböcker.
46

 Med köpet av Damm 

förlag blev FPG den tredje största förlagsgruppen i Sverige, efter Bonniers och Norstedts, 

med en omsättning på drygt 300 miljoner kronor (2007).
47 Idag sitter de tre förlagen i samma 

lokaler och delar avdelningar som ekonomi och marknad, medan Damms redaktions har fyra 

egna anställda.
48

       

 Sedan uppköpet 2007 har det satsats på svenska författare, från att alla inbundna 

böcker var av utländska författare rymmer förlagets utbud idag bland annat flera stora svenska 

                                                           
45

 Ur intervju med Charlotte Aquilonius. 
46

 Steiner, 2012, s. 85. 
47

 Lasse Winkler, Forma köper Damm förlag, Svensk bokhandel, Nr 6, 2007, http://www.svb.se/nyheter/forma-
k%C3%B6-damm-f%C3%B6rlag (Hämtad 2012-12-06).   
48

 Ur intervju med Cina Jennehov. 

http://www.svb.se/nyheter/forma-k%C3%B6-damm-f%C3%B6rlag
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deckarförfattare och utkommer med totalt 50-60 titlar varje år.
49

 Utbudet består av välkända 

svenska deckarförfattare som Karin Alfredsson, Ann Rosman och Olle Lönnaeus. Andra 

välkända namn är de utländska författarna Sophie Kinsella, författare inom genren ”chic lit” 

och författaren Alexander McCall Smith, känd för den populära serien Damernas 

Detektivbyrå.
50

      

 Utgivningen består inte enbart, men generellt, av en så kallad 

underhållningslitteratur, där deckare och romantik är vanliga genrers. Förlaget som sedan 

2007 har satsat på svenska författare har med hjälp av ekonomiskt kapital i ryggen kunnat 

satsa på vad Bourdieu benämner riskfyllda långtidsinvesteringar liknande bok B och C vilka 

idag mycket väl kan ha omvandlats till säkra investeringar. Under tiden har de tidigare 

utländska försäljningarna fått stå för säkra men korta investeringar, sådana böcker de vet 

säljer. Det ekonomiska kapitalet har under lång tid varit förlagets starkaste kapital, även före 

uppköpet eftersom förlaget då inte hade en svensk utgivning. Det kulturella kapitalet har på 

grund av flera ägare och nya riktningar inte fått fäste. Idag finns inte mycket information om 

förlagets historia, förlaget har inte samma igenkänningsfaktor som de två förlag, Norstedts 

och Bonniers, vilka ligger i liknande högt ekonomiskt kapital.  

4. Intervjuer 

4.1 Svante Weyler, Weyler förlag 
 

En närmare presentation 

Svante Weyler började sin bana som redaktör på en tidskrift och har sedan varit bl.a. 

kulturjournalist, kulturchef på radion, dramaturg, kritiker, korrespondent på Sveriges Radio 

Berlin och lektör på Norstedts. Rollen som förläggare var inget han jagade efter, han blev 

uppsökt och fick erbjudande om att bli förlagschef på Norstedts, Sveriges idag äldsta förlag. 

Han var smickrad och visste att detta var en chans som inte skulle komma fler gånger. Då 

Weyler funderade över vad som var viktigt i hans liv kom han fram till att det var romaner 

han inte kunde vara utan, han har nämligen aldrig slutat läsa. Vad som spelade in i beslutet 

var även att det var just Norstedts som kom med förfrågan, både anställda och författare var 

politiskt intresserade och kom från en journalistisk bakgrund. Detta passade Weylers litterära 

intresse perfekt. Idag leder han sitt eget förlag, Weyler förlag, som han startade 2005 i sin 

källare. Med stöd av en isländsk förläggare, som investerade pengar i förlaget, har Weyler 

förlag idag kontor i Gamla stan och totalt tre anställda. 
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 Ur intervju med Cina Jennehov. 
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 http://www.damm.se/Om-Damm-Forlag/Om-Damm-Forlag/.    
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Vad attraherar författarna? 

När Svante Weyler startade Weyler förlag började jakten på författare. Han frågade några 

författare om de ville följa med, Imre Kertész var en av dem, två av de närmaste från 

Norstedts och även några från andra förlag. Deras beslut kan inte grunda sig i annat än 

personliga orsaker menar han, ”för här finns inga flådiga våningar eller lokaler där det ekar av 

historia.” Weyler tycker inte man kan förvänta sig att gamla vänner ska vara ädla och följa 

med, de har ju inget annat intresse än sitt eget att försvara. Han vill endast ha författare som 

verkligen vill vara där och samtidigt väljer han dem på nytt. Han menar de författare som 

kommer till honom tror att det är han som kan förstå deras böcker och i bästa fall skapas ett 

förtroende. Här inleds början på en känslig process, då han menar att det inte finns något 

objektivt att mäta mot, för vad är bra litteratur? Det är här förläggaren måste vara säker på sitt 

omdöme. Förläggare måste kunna säga vad de tycker innan alla andra tycker det och sedan 

formulera detta till författaren, det är vad författaren kräver. 

 

Hur ser kommunikationen ut? 

Beroende på var i processen man befinner sig ser kommunikationen olika ut. Men det är via 

mejl, telefon, möten och med nya böcker väldigt mycket ute på besök tillsammans som 

Weyler håller kontakten med sina författare. Med nya böcker ses de väldigt mycket och möter 

publik tillsammans. När författaren sitter och skriver blir det istället mycket mindre intensivt, 

med långa perioder med lite kontakt. Weyler säger att han försöker låta författarna definiera 

relationen i mycket högre grad än att han själv gör det. Bevisligen kan nära kontakt råda på 

detta förlag. När Weyler visar mig runt i våningen sitter två författare och skriver, de kan 

nämligen hyra plats där om de önskar. 

 

Var går gränsen? 

Att hålla i denna typ av relation, av professionell och personlig karaktär, betyder att 

förläggaren måste stå till svars och ständigt försvara sin ståndpunkt. Som Svante Weyler 

uttrycker det: ”Det är alltid svårt att säga nej, det går 99 nej på varje ja”. Han menar att en 

förläggare måste kunna säga nej utan att få ont i magen. Självklart känner han att det är 

mycket svårare att säga nej till en person han känner väl, men menar på att man inte kan vara 

rädd för författaren. Det som väger upp alla dessa nej är det ja han får säga till någon han står 

nära, det är så otroligt mycket värt att det peppar upp honom för de nej han måste säga.  

”Vi säger inte bara nej till en text, vi säger - Nej, vi älskar inte dig” - Weyler 

menar här att författaren ger så mycket av sig själv genom att ge av sina verk att nej blir 
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otroligt kraftfullt. Han upplever att skrivandet är så svårt att de flesta författare har en väldigt 

stark relation till sin text. De har investerat så mycket tid, energi och kanske identitet och då 

måste förläggaren förstå vad det är de hanterar. Vissa förläggare menar han tycker detta nej är 

besvärligt, de pratar hellre med agenter eller gömmer sig bakom formalia.  De kan säga att det 

är en underbar roman men att de inte har råd att ge ut den, vilket blir ologiskt, en underbar 

roman borde väl sälja. Det är ärlighet, förståelse och respekt som Svante Weyler betonar i 

samtal om hans relation till författare: ”Jag träffar en otrolig mängd människor som jag sagt 

nej till, talar de med mig fortfarande är jag glad.”  

Svante Weyler umgås en hel del med författare, både sina egna och andra. ”Jag 

kan t.ex. skryta med att min vän och före detta författare, Torgny Lindgren, ringer mig och 

säger - Jag har biljetter till derbyt Åtvidaberg-Norrköping, vi råkar nämligen båda vara 

perverst fotbollsintresserade.” Weyler skvallrar gärna med några andra av sina författare och 

tar en middag eller fredagsöl. När han på vintern vill ha sällskap i skidspåret hämtar han upp 

några frivilliga på söndagarna, något som blivit en liten tradition. Weyler menar dock att det 

är först när man slutar på ett förlag som man vet vilka man verkligen var vän med, de är de 

som finns kvar även efter den officiella relationen. Han menar att relation mellan författare 

och förläggare aldrig är normal. Den rymmer alltid en möjlighet att någon av dem plötsligt 

kan säga – Nej det är inte vi längre, utan speciellt mycket skäl. Han ser det som att det börjar 

med förläggarens makt när denne kan säga ja eller nej, efter ett par böcker ligger makten 

något balanserad p.g.a. ett ömsesidigt beroende men när det sedan går bra för författaren 

ligger makten istället hos denne. Weyler känner att man hela tiden måste vara medveten om 

detta, att någon kan nobba den andre när som helst och det glöms inte bort, även under härliga 

middagar. Av just det skälet menar han, är detta en känslig relation vilket gör att den som har 

överhanden måste vara lite mer varsam mot den andre. 

 

Hur ser man på kritiken? 

Svante Weyler kan förstå den kritik som förs fram i media om framför allt långa tider och 

dålig kommunikation. ”Frågar du våra författare kan de säkert säga liknande saker både sant 

och osant”, säger han. Han menar dock att diskutera, debattera och kritisera är väsentligt. Den 

erfarenhet han har är enbart av en väldig öppenhet och angående långsamhet är det bara på 

Bonniers som det får ta så lång tid som två år innan en bok släpps, menar han. Att de kan ta så 

lång tid beror bara på att de har så hög status. Detta resulterar inte i att de automatiskt säljer 

mer eller recenseras mer, bara i att de får ta del av denna status. Det ska man inte förakta, 

Bonniers är ett väldigt bra förlag säger han. Men att så många, särskilt yngre författare, står ut 
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med detta utan att se reella skillnader i ersättning eller priser förvånar honom. På Norstedts 

tog det max ett år. På Weyler förlag är de nere i kanske ett halvår, det är en konkurrensfördel. 

 

Vari ligger skillnaderna? 

På Weyler förlag ges det ut ungefär femton böcker per år medan större förlag kan ge ut 

hundra böcker. Det ligger i idén att det ska vara ett litet förlag med en otrolig täthet till 

författarna menar Svante Weyler. Han redigerar de svenska författarna själv, inte bara av 

ekonomiska skäl, utan för att han vill vara så nära dem som det går. I det stora förlaget 

upplever han att många författare blir bortprioriterade, de svenska författarna går först, de vill 

säga de svenska mest inkomstbringande författarna. Han ser det som att när det gäller 

underhållningslitteratur ägnar sig de stora förlagen väldigt mycket åt ”hagelskjutning”, en 

svärm som skjuts ut samtidigt för att se vilka som träffar haren. De som träffar skjuter man 

med igen. När man sedan ska berätta vilka det är som lyckats är det bra om man inte känner 

författaren, eftersom satsningen är så opersonlig. Här finns alltså en skillnad i om det rör sig 

om underhållning eller kvalitetslitteratur som Weyler ser det. Det är en av anledningarna till 

att han arbetar med kvalitetslitteraturen. En annan fördel Weyler ser med ett mindre förlag är 

att aldrig behöva välja vilka författare som ska inkluderas. De kan ha en del sociala aktiviteter 

stora förlag inte kan, som en middag där alla får plats. De behöver inte heller välja vilka som 

ska med på en mässa eller en fest. För Weyler känns det underbart att ha ett så litet förlag att 

alla kan vara med och ta med sig sina ungar om de vill. 

 

Vad kan gå förlorat? 

Svante Weyler tror inte alls att det finns något hot mot relationen mellan förläggare och 

författare. Alla bra författare är intresserade av vad någon tycker, menar han, och alla mindre 

bra författare är intresserade av att gå förbi denna kvalitetskontroll. Som lektör och med år av 

erfarenhet av branschen menar han att han lärt sig vad som är bra litteratur, ”Läser man inte 

det som nästan är bra lär man sig inte hitta den enorma skillnaden mellan det som nästan är 

bra och det som är bra.”  Weyler menar då att av tusen manus så ges en promille ut men att 

det är hälften av alla de tusen som liknar en bra roman. Skulle denna relation, detta yrke, 

försvinna så skulle allmänheten få läsa allt. Litteraturen skulle kunna bli ”spam” säger Weyler 

och gör en jämförelse med alla de som vill sjunga. 
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Det är ungefär som att alla som ville sjunga, fick sjunga högt. Då är risken 

att vi skulle höra väldigt många som sjöng falskt. De flesta sjunger ju 

falskt. Därför är det väl bra att någon som lyssnar på dem först kan säga  

– Lysande, men hemma på middagen, för dina barn eller i duschen i värsta 

fall, men för fan inte här, det här är ju Operan. 

 

Weyler har själv aldrig upplevt att de författare som varit bra någonsin har tackat nej till det 

här motståndet, denna relation, denna intimitet som kan råda mellan författare och förläggare 

innan ljuset från världen släpps på. Det lönar sig helt enkelt att ha några led emellan. 

 

4.2 Charlotte Aquilonius, Albert Bonniers Förlag 

En närmare presentation 

Charlotte Aquilonius har alltid känt att hon haft någon slags talang för att läsa, skriva och 

arbeta med text. När hon gick Kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet uppkom hennes 

första möte med förlagsbranschen genom en praktik på Norstedts förlags redaktion. Hon hade 

då inte siktet inställt på ett yrke i branschen men hade tanken att erfarenheten skulle vara 

spännande. Aquilonius fortsatte efter praktiken som redaktionsassistent under 4 år innan hon 

fick jobb på Per Gedins egna förlag, Gedins förlag. När Gedins förlag såldes till Wahlström & 

Widstrand följde även Aquilonius med och fortsatte på banan som redaktör och förläggare. 

Efter ungefär 10 år var flytten från det Bonnierägda Wahlström & Widstrand till Albert 

Bonnier förlag en naturlig övergång för Charlotte Aquiloniuis.   

 Idag har Aquilonius arbetat på Albert Bonnier förlag i 4 år och jag möter henne 

nere i en reception fylld av böcker. En trappa upp, ut mot gatan, ligger hennes vackra kontor.  

 

Vad attraherar författarna? 

Charlotte Aquilonius menar att det som spelar in mest vid valet av förlag är de författare som 

kommit ut tidigare och kommer ut nu på förlaget. Författarna är förlagets kapital, ”författare 

drar andra författare”. Det i samband med förlagets rykte och ställning i samtiden anser hon 

avgör vilket förlag som blir önskvärt. När hon tänker utifrån Albert Bonniers position menar 

hon att ett stort förlag som det, sitter på traditionen. Det finns rader av stora svenska berättare 

som utkommit på förlaget. När Aquilonius först kom till förlaget sas det till henne, ”Hur 

känns det att komma till litteraturens pulsålder” och det är väl så detta förlag uppfattas, tänker 

hon, som det fina förlaget med många stora svenska författare. Hon tänker att valet av förlag 

även beror på hur man ser sig själv, sitt författarskap och sin identitet, vilka sammanhang man 

rör sig i innan och vad man då får för uppfattning om de olika förlagen. 
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Hur ser kommunikationen ut? 

Kommunikationen ser väldigt olika ut, säger Charlotte Aquilonius. Hon upplever att det kan 

skilja sig mycket beroende på författarens ålder. De äldre vill gärna prata i telefon medan 

yngre hellre läser mejl eller sms. Själv tycker hon det är viktigt att man ses. Men det är 

författarna som bestämmer hur mycket kontakt de vill ha, menar Aquilonius, samtidigt tror 

hon det finns författare som önskar att förläggaren skulle höra av sig oftare. En del författare 

vill ha nära kontakt, även mellan böcker kan Aquilonius ha en daglig kontakt med en del 

författare. De vill ha mycket feedback och behöver respons på sitt skrivande och sin text. 

Andra författare är mycket mer tillbakadragna och eftersträvar inte denna kontakt. Hon 

försöker anpassa sig efter författarnas önskemål. Mängden kontakt kan även bero på hur det 

material författaren arbetar med ser ut. Textarbetet som är så intensivt gör att man knyts ihop, 

menar hon. Lämnar de ett väldigt ofärdigt material blir kontakten automatiskt tätare medan 

andra kan lämna ett helt fläckfritt material.   

 Redan från början upplever Aquilonius att förlaget är öppet med vad som 

händer. För den som är ny på förlaget finns en broschyr om allt möjligt där det ingår 

information om processen och organisationen. Hon menar att det är viktigt att sätta in 

författarna från början och att man sedan följer upp detta så att det inte blir för långt emellan. 

Charlotte Aquilonius tror att det är bra att höra av sig en gång för mycket, även då man inte 

har så mycket att säga. Hon menar att det gör det lättare för författaren att själv lyfta luren, 

steget blir inte lika stort om kontakten redan finns där. 

 

Var går gränsen? 

Det är alltid lite svårt att säga nej, menar Charlotte Aquilonius. Hon känner dock att hon har 

en professionell roll hon kliver in i på jobbet. Hon känner inte heller att hon behöver säga nej 

särskilt ofta då de jobbar väldigt långsiktigt med sina svenska författarskap. Men visst kan det 

hända att författaren gör ett magplask en gång, säger hon.  Då får man ta ett samtal och i bästa 

fall tackar författaren för att man sagt till när det inte har varit deras bästa text. Hon tror att 

både författaren och förläggarens är medvetna om att det är en professionell relation de har.

 Vid frågan om hon umgås med sina författare på fritiden säger Charlotte 

Aquilonius ett spontant - Nej. Vi närmare eftertanke blir frågan svår, det är svårt med 

gränserna menar hon. För visst kan hon bjuda hem en författare på middag hos sig och vice 

versa. Men på något vis känner hon att hon har med sig den här rollen, professionen. Det finns 

alltid där, det där att hon som förläggare kan säga nej vilket hon menar kan vara ett 

orosmoment för många författare.    
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 Ett exempel Aquilonius tänker på är facebook, där kan det uppstå en speciell 

situation, ett gränsdragningsproblem menar hon. Plötsligt blandas de gamla klasskompisarna 

med den professionella vänskapen. Många kan ju undra om man ska vara vän med sin chef. 

Aquilonius upplever att vissa författare inte vill detta. Själv är hon kompis med en del på 

facebook: ”Jag är inte den som säger nej.” 

Hur ser man på kritiken? 

Det finns säkert många konflikter tänker Charlotte Aquilonius. Som förläggare måste man 

förstå att författaryrket inte är som alla andra, författare är skapande människor. Kritiken om 

lång väntan innan en bok kommer ut känner hon igen. Det kan det göra ibland, menar hon. På 

förlaget finns en väldigt lång framförhållning, nu jobbar de med böcker för 

sommarutgivningen och snart med nästa höst. Aquilonius tror att författare som varit med 

länge kommer ihåg en tid där utgivningen inte var lika styrd av säsonger och kataloger och 

när införsäljningen till bokhandlare inte skedde lika tidigt. De tycker nog att det har blivit 

trögare, säger hon. Tre terminer kan man få vänta menar hon, tal som 2-3 år upplever hon som 

en överdrift. På förlaget menar Aquilonius att tiden ändå är något de brottas med. Hon känner 

att det är tråkigt när författarens bok kommit ut när denne redan är väl inne i nästa bok.

 Aquilonius tror även att vad hon beskriver som den romantiserade bilden av 

förläggaryrket spelar in i annan kritik. Förr i tiden gick författarna förbi på sin 

morgonpromenad, författare vimlade runt i korridorerna och bjöds alltid på kaffe och en 

pratstund. Det fanns ingen hejd på hur mycket man umgicks på förlaget, menar hon. Idag 

upplever hon rollen som förläggare som annorlunda än för bara 40-50 år sedan. Hon har en 

känsla av att det var annorlunda med farbröderna med sina sekreterare, när förläggarna satt på 

krogen, drack punsch och rökte cigarr under sina samtal. Och visst låter det härligt, så hon kan 

förstå om vissa saknar det. Idag är det andra tider men hon tycker att författarna är väldigt 

delaktiga i processen. Varje författare har sitt team, sin redaktör, sin kontakt på 

marknadsavdelningen, ett team av kontaktpersoner som kommunicerar med författaren om 

alla olika delar. 

 

Vari ligger skillnaderna? 

Då Charlotte Aquilonius har en bakgrund i flera förlag kan hon märka vissa kulturella 

skillnader. Hon har dock svårt att sätta fingret på dessa. Hon har upplevt att det kan finnas en 

uppfattning om att förlaget, stort och med lång tradition, rymmer en stor makt. Och det är ett 

förlag med makt, menar hon, men det kan man få förhålla sig till. De kan uppkomma 
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situationer där förlaget och därmed förläggaren uppfattas som den starka. Detta hör hemma i 

alla förlag, det ligger i sakens natur, alla förlag rymmer med detta nej som kan sägas en slags 

maktutövning. Hon känner dock att ett så pass stort förlag som Albert Bonniers förlag kan 

upplevas som en myndighet som utövar stark makt vilket inte är så positivt. Detta problem 

menar hon inte uppkommer ofta, samarbetet flyter ofta på bra. Men det kan finnas situationer 

där saker ställs på sin spets och då kan författaren uppleva sig underlägsen.  

 

Vad kan gå förlorat? 

Charlotte Aquilonius anser inte att relationen till författaren är hotad av egenutgivning eller ny 

teknik. ”Vi måste anpassa oss såklart, men hur boken ser ut i framtiden är inte avgörande, 

formatet är ingen begränsning.” Än så länge har de inte plockat upp någon självproducerad 

bok men hon menar att det är mycket möjligt att så sker en dag. Genom att utveckla texten 

kan förlaget sätta sin kvalitetshöjning, och på det viset få till en förlagsproducerad version, 

menar hon.      

 För Charlotte Aquilonius handlar det om att förvalta och utveckla ett 

författarskap. Det är ett privilegium, att man kan fylla denna plats, att stötta och uppmuntra 

och att vara den första mottagaren, menar hon. Hon tror på textsamtalet och hoppas att det är 

lika utvecklande för författarna som det är för henne. Det är genom detta de kan ge ut 

fantastiska böcker av fantastiska författare som når en stor mängd läsare. Teknik och allt till 

trots känner hon att man inte kommer ifrån textsamtalet, det är så centralt. Det är det som inte 

har förändrats, som man enas kring, texten.  

4.3 Cina Jennehov, Damm förlag 

En närmare presentation 

Cina Jennehov är från början utbildad socionom men i längtan efter att få läsa och skriva 

sadlade hon om i 35-årsåldern. Hon började läsa på kulturvetarlinjen och avslutade med en 

praktik på läromedelsförlaget Liber. Vidare arbetade Jennehov på Norstedts med barn- och 

ungdomsböcker och fortsatte sedan som frilansande redaktör. Under fem års tid av frilans 

arbetade hon med alla typer av böcker, från facklitteratur till skönlitteratur, tills hon blev 

uppringd och tillfrågad om att komma på en intervju för B. Wahlströms före detta bokklubb 

Läslusen. På B. Wahlström blev hon barnbokschef, en post hon lämnade när hon blev 

redaktionschef på Månadens bok. Jennehov trivdes och stannade under sex år på Månadens 

bok. Här fick hon en ovärderlig överblick över alla förlags utgivning, men hon längtade 

tillbaka till förlagsarbetets längre cykler och närmare samarbete med författare. 2007 fick hon 
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jobbet på Damm förlag. Då var Damm precis uppköpt av Forma books vilka startade en ny 

satsning på svensk utgivning. Idag är Cina Jennehov förläggare och utgivningsansvarig på 

Damm förlag. 

Vad attraherar författarna? 

Jennehov tror att andra författare tittar väldigt mycket på utgivningen, vad förlaget har gett ut 

tidigare och vad de ger ut nu. Samtidigt tänker hon att marknadserbjudandet spelar in, var 

författarna syns, om de förekommer i intervjuer, tidningar och på topplistor. De bästa 

ambassadörerna för förlaget anser hon är dess författare, för författarna lyssnar mycket på 

andra författares upplevelser. Det handlar då om både det redaktionella erbjudandet – att man 

vet om att man blir omhändertagen, och marknadserbjudandet - att man vet att ens bok inte 

kommer falla i glömska. När det gäller attraktionen till Damm förlag har Jennehov fått höra 

varför författare kommit från andra förlag. Författarna har hört mycket positivt om de 

relationer som finns på förlaget och de har också sett att författarna syns utåt. Detta med 

synligheten utåt tror Jennehov att författarna kan förvänta sig på Damm förlag på ett annat sätt 

än på ett mindre förlag, där det kan finns en större förståelse för att det inte finns resurser till 

allt. 

 

Hur ser kommunikationen ut? 

Cina Jennehov menar att man kan tycka att den nära relationen mellan förläggaren och 

författaren hör till en romantisk syn, men hon anser att man som författare kommer med något 

så otroligt värdefullt, sin bebis, att det blir till en förtroendefråga. Förläggaren måste förstå 

detta. ”Sitter man på andra sidan skrivbordet så vill man det”, menar hon. Hon tänker då på att 

förläggaren måste vilja arbeta och lägga ner tid på manuset och poängterar att det då är 

väldigt viktigt att man har en kontinuerlig dialog, att man bygger tillsammans så att det blir så 

bra som möjligt. Kommunikationens mängd går i perioder, menar Jennehov. Vid arbete med 

manus hålls en viss kontakt dagligen under flera månader med vissa författare medan andra 

jobbar mer för sig själva och hör av sig för avstämningar varannan vecka. 

 

Var går gränsen? 

Att dra gränser av olika slag menar Jennehov att hon lärt sig med åren. För 20 år sedan kunde 

hon uppleva att hon jobbade livet ur sig för en bok och en författare och la all ledig tid på 

boken för att få ut den till en viss säsong. Nu upplever hon det som lättare och menar att 

gränser är en nödvändighet. Hon känner speciellt att när man som förläggare har ett större 
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stall av författare, vill man ge alla vad de behöver och då kan den som vill ha daglig kontakt 

inte alltid få det. Det bara är så.    

 På fritiden umgås Jennehov med någon enstaka författare. Men det handlar 

snarare om att de träffas för att de rör sig i samma kretsar och då kan ses på en privat fest eller 

liknande. Hon tror att det är bättre att hålla relationen professionell, det blir ändå att de gör så 

mycket tillsammans i och med mässor, bloggträffar och intervjuer. Detta är tillfällen då de ses 

i jobbet men i och med att de blir så nära och hon får veta mycket om hur författaren har det i 

livet blir det till en personlig relation. Den möjligheten att dela med sig tycker hon att 

författaren ska få ha. Däremot vill hon inte själv dela med sig av sitt privatliv. Hon tror det 

skulle bli svårt med gränssättningen om författarna var som vänner. 

Hur ser man på kritiken? 

Jennehov menar att konflikter kan uppstå när hon och författaren har helt olika syn på 

manuset. Det kan handla om rytm, språk, komposition och karaktärer som hon vill att 

författaren arbetar vidare med. Med en del författare upplever hon att detta samtal går väldigt 

lätt och att det i andra fall är svårare. ”Det är ju författarens text”, säger hon, ”men jag tar 

gärna en fight när det handlar om saker som jag tycker är viktiga och gör manuset bättre”. Är 

det en författare som inte vill gå med på hennes ändringar kan hon då ändå känna att hon gjort 

vad hon kunnat. Annars kan konflikter gälla ekonomi, avtal och förskott men även mängden 

marknadsföring. Alla delar behöver inte Jennehov hantera på samma sätt då frågorna hör till 

t.ex. marknadsavdelningen.    

 När det kommer till kritik som riktas mot förlag och förläggare idag kan hon 

inte känna igen klagomål om långsamhet. Hon menar att det beror på att de har jobbat så 

mycket med svenska debutanter på Damm. När man sätter igång har man inte så många 

författare så de har hittills inte haft några väntelistor. Processen från manus till bok brukar ta 

ett år, säger hon, men det beror också på hur färdigt manuset är och det kan därför gå fortare 

eller ta längre tid. Jennehov tänker sig att några författare skulle kunna få vänta om de skulle 

öka utgivningen. Att istället för att säga nej, vi kan inte ge ut dig, skulle hon säga att 

författaren får vänta. Rörande kritik kring bristande kommunikation tror hon att det faktum att 

de jobbar i projektgrupper där författaren är med bidrar till den öppenhet som behövs. I 

projektgruppen får författaren träffa företrädare från de olika delarna, t.ex. någon från ateljén 

som berättar om bokens framsida och någon från marknadsavdelningen som berättar om deras 

plan och författarna kan här komma med sina egna frågor och förslag. Jennehov har alltid 

velat att författaren är med hela vägen, hon tycker att det gör samarbetet roligare. 
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Vari ligger skillnaderna? 

Cina Jennehov tror att alla nedskärningar leder till förändringar och det är inte alltid man kan 

stå emot. Förlagsbranschen är inte i någon ideal situation utan står inför samma ekonomiska 

svårigheter som andra. Jennehov tror att författarens position på förlaget kan skilja sig mycket 

beroende på var man befinner sig. Som det har sett ut i förlagsbranschen de senaste åren, med 

samtliga stora förlag som har strukit i sina listor, menar Jennehov att hon istället haft 

förmånen att bygga upp en ny utgivning. Hon vet att författare ofta påverkas av lång väntetid, 

det har hon fått höra när författare kommer över från andra förlag. Hon menar att i och med 

att författarna inte är färre men förlagens listor är kortare har något helt klart förändrats. Hon 

känner dock att det måste få ta en viss tid och författaren måste få vara delaktig för att 

förläggaren ska kunna göra ett bra jobb. Det är bättre att tacka nej när tiden inte finns till.

 De bästa förutsättningarna för en långvarig och lyckad relation grundar sig i att 

författaren ska känna sig välkommen, kunna känna att de har insyn, öppen kommunikation 

och känna ett engagemang från förläggaren, menar Cina Jennehov. Hon betonar också vikten 

av att författaren är på samma nivå med samma engagemang och vill lägga ner arbete på sin 

text. I vissa relationer/samarbeten upplever Jennehov att det finns saker som kan vara svårare 

att ge. Författare behöver så olika saker, menar hon, men hon kan t.ex. inte styra helt och 

hållet över de ekonomiska resurserna och inte heller alltid över de professionella resurserna. 

Det kan bli manfall, en satsning kan gå fel och då blir författaren besviken, vilket hon förstår. 

 

Vad kan gå förlorat? 

Cina Jennehov upplever inte egenutgivning som något hot. ”Min erfarenhet av egenutgivning 

är att man behöver någon att dela detta med som författare”, säger hon - dela det med någon 

som har mer erfarenhet och som arbetar professionellt med utgivning. Hon upplever att 

många förr eller senare kommer fram till att de behöver detta stöd. Hon menar också att det 

rent praktiskt är svårt att komma igenom och få ut en bok. När man står själv kommer man 

t.ex. inte fram till inköpsgruppen och utan marknadskontakt är det svårt att få en intervju. Att 

få ut en bok är en process, i alla dess delar och dimensioner, menar hon, och som 

egenutgivare medför det att man får ägna sig åt mycket annat än sitt eget skrivande.

 Utan relationen mellan författaren och förläggare anser Jennehov att böcker 

skulle bli sämre. Hon tror på samarbetet mellan en skrivande människa och den som arbetar 

med andras texter professionellt, hon tror det är ovärderligt. Man ser så olika saker, menar 

hon, om hon själv skrev skulle hon absolut vilja ha någon som arbetade med hennes text – 

”man blir ju hemmablind”. 
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5. Sammanfattande analys och slutsats 

Intervjupersonerna har förmedlat synen på sitt yrke och på dagens relation till författaren. I 

detta avsnitt analyseras de olika intervjuerna med hjälp av den forskning som genomförts, och 

frågeställningarna besvaras. 

Kritiken författare för fram rör allt som oftast bristen på kommunikation och 

delaktighet samt förlagens långsamhet. Intressantast gällande frågan om kritik är vad som inte 

sägs. Ingen förläggare går in på egna upplevelser av problem i relationen. De har under 

intervjuerna lyckats undvika att yttra något negativt om både förlaget och författarna. De 

skyddar författarna genom att säga att de har förståelse för kritiken och skyddar förlaget 

genom att förklara hur de upplever att relationen och kontakten ser ut hos just dem. Här 

framgår hur stort kapital författarna innebär för förlaget och förläggaren, ett kapital som 

behandlas med stor respekt. Ett tydligt exempel på detta är frågan om förlagens långsamhet. 

Trots att de alla tre känner igen och har förståelse för kritiken gällande långsamheten med att 

få ut en bok är det ingen som upplever detta som ett problem på sitt eget förlag. Svante 

Weyler menar att det bara är på Bonniers som det får ta så lång tid som två år innan en bok 

släpps. Aquilonius som arbetar på ett Bonnierförlag menar att det kan ta tre terminer men att 

väntetider som 2-3 år är överdrifter och Jennehov känner inte igen kritiken från sina egna 

författare, snarare från dem som lämnat ett annat förlag. Aquilonius och Weyler pekar på en 

intressant faktor när de talar om författarnas ålder. Weyler anser att yngre författare borde ha 

svårt med denna långsamhet - förmodligen syftar han på att vi idag har alla de avancerade 

tekniska möjligheter och även vanan av att saker sker snabbt. Aquilonius ser istället att de 

äldre författarna, vana vid en annan tid, upplever en tröghet på förlagen. Det finns således en 

förståelse för båda åldersgruppers klagomål och idag skulle det innebära att både äldre och 

yngre kan se problem med processens tidsaspekt.  

I frågan om gränsen mellan personligt och professionellt avslöjas mycket om 

relationens innebörd. Här visas en skillnad mellan förläggarna. Svante Weyler trivs i 

umgänget med författare och umgås med dem på fritiden. Han ser inga större svårigheter med 

att sätta gränser gällande författarna eller att säga nej trots den nära relationen. Aquilonius och 

Jennehov upplever inte att de umgås med sina författare på fritiden, snarare att de ses vid 

tillställningar då de rör sig i samma kretsar. Relationen upplever de ändå som personlig då de 

kommer författarna nära i samband med det arbete de gör tillsammans. De är dock alla 

överens om att relationen är komplex och att det kan vara svårt att dra gränsen mellan fritid 

och arbete. Vad som kan påverka denna skillnad mellan Weyler och Aquilonius och Jennehov 
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är att Weyler arbetar på det mindre förlaget och att han är av det manliga könet. Weyler som 

har erfarenhet av ett stort förlag och sedan valt att starta ett litet ser alla fördelar i detta. 

Aquilonius och Jennehov som arbetar på större förlag kan omöjligen inkludera alla författare 

på samma vis som Weyler men nämner inte heller detta som något problem. Tydligt blir att 

Weyler inkluderar fler kapital i sina relationer till författaren. Hans författare kan förutom 

ekonomiskt och kulturellt kapital ses som socialt kapital då de tenderar att bli vänner. Vänner 

som sedan kan inbringa ett större kontaktnät och eventuellt fördelaktiga bekantskaper. 

Genusfrågan är svårare att greppa. Liksom relationens personliga aspekt kan grunda sig i att 

ett större förlag arbetar med fler författare, finns möjligheten att den grad av närhet en 

kvinnlig förläggare tillåter till sina författare spelar in. Jennehov menar att gränsdragningen 

skulle bli svårare om författarna var som vänner och Aquilonius säger att hon alltid har 

professionen med sig. Möjligen kan kvinnor uppleva att en närmare känslomässig relation 

skulle skapa svårigheter i yrket och att de därmed väljer att behålla en större distans. 

Historiskt sett har mannen haft rollen som förläggare. Detta berättar Bonniers tradition om 

och även Charlotte Aquilonius då hon beskriver tiden då förläggarna var farbröder, förläggare 

som umgicks mycket med författarna utanför kontorets väggar, och kvinnorna var deras 

sekreterare. Förläggaryrkets ursprung kan vara en anledning till att Weyler finner det naturligt 

att närma sig yrket även på ett mer personligt plan och gå in i den traditionella förläggarrollen. 

Frågorna om huruvida relationen mellan förläggare och författare är hotad idag 

och vad denna relation har för betydelse för litteraturen hänger starkt samman. Varken 

Weyler, Aquilonius eller Jennehov ser att det finns något hot mot relationen mellan förläggare 

och författare. Det är tydligt att de alla ser förläggarens arbete som en nödvändighet. Weylers 

liknelse om litteratur som sång säger mycket om vad han anser att förläggaren innebär för 

litteraturen. Det lönar sig helt enkelt att ha några led emellan. Charlotte Aquilonius ser varken 

egenutgivning eller ny teknik som något hot. Det innebär en anpassning men ingen 

begränsning menar hon. Det är det centrala i textsamtalet som hon inte tror kommer att 

förändras. Cina Jennehov poängterar också att det idag rent praktiskt är svårt att komma 

igenom och få ut en bok utan ett förlag, man kommer t.ex. inte fram till inköpningsgruppen 

eller får intervjuer i tidningar. Alla tre är övertygade om att utan relationen mellan författaren 

och förläggare skulle böcker bli sämre. De tre förläggarnas ståndpunkt rörande deras yrkes 

betydelse är stark. Denna övertygelse känns högst viktig för yrkets funktion och framtid. Tror 

inte förläggarna på sitt yrke, vem ska då göra det. Idag skulle förläggare inte heller finnas om 

behovet inte fanns. Samtidigt känns den öppenhet Aquilonius utrycker, där hon inte ser 

förändringar som begränsningar, nödvändig i dagens samhälle. Bakgrundsforskningen har 
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visat på en egenutgivning vilken fått fäste i andra delar världen som med stor sannolikhet slår 

igenom även i Sverige tids nog.   

Skillnader förlagen emellan grundar sig främst i storlek, ålder och det kapital de 

besitter, frågan är huruvida de påverkar förläggarens relation till författaren. Weyler förlag ger 

ut ungefär femton böcker per år medan Damm och Albert Bonniers ger ut mer än det dubbla. 

För Weyler är närheten till författarna viktig. I det stora förlaget ser han en rangordning av 

författare, de som prioriteras först och de som hamnar längst ned på listan. Aquilonius och 

Jennehov som befinner sig på större förlag nämner aldrig liknande nackdelar. Aquilonius kan 

dock se en nackdel med ett stort förlag, att förlaget i vissa situationer kan upplevas som en 

myndighet övermäktig författaren.  Weyler och Jennehov kan här ses ha en fördel i relationen 

till författaren eftersom de befinner sig på relativt nystartade förlag och inte behövt 

väntelistor, till skillnad mot Aquilonius som klivit in i en lång tradition av förläggeri. 

Kapitalmässigt hänger Weylers inriktning på så kallad kvalitetslitteratur samman med det 

kulturella kapital hans förlag innehar. Hans förlag har ingen ambition att växa sig större utan 

koncentrerar sig på ett fåtal slående författare. Det lilla förlaget innebär också per automatik 

en tydlighet i vem författaren kontaktar och arbetar med. Detta kan ses som önskvärt för de 

författare som trivs med en nära relation men leda andra författare, som vill omge sig med fler 

personer och inriktade avdelningar, till större förlag. Det kan även medföra att eventuella 

konflikter växer sig större och blir mer påtagliga på det mindre förlaget än på Damm och 

Albert Bonniers där författarna träffar en projektgrupp med fler personer från olika områden. 

Albert Bonniers starka ekonomiska och kulturella kapital kan förklara varför just detta förlag 

kan upplevas som vad Aquilonius beskriver som överlägset. Förlagets status och position på 

fältet kan komma att betyda mycket för författaren. Författaren får ta del av detta och vill inte 

riskera att förlora sin egen position. Detta kan bli något som påverkar denne i konflikter och 

beslut. Damm förlags främst ekonomiska kapital kan ses som grunden till den fördel 

Jennehov hittills upplevt på förlaget. Hon beskriver hur hon haft förmånen att vara med i en 

satsning på svenska författare, i och med förlagets nystart, och har därmed sluppit 

prioriteringar och väntelistor med sina författare.   

  Relationen till författaren kan beskrivas som komplex, känslig och ibland svår 

att definiera. Vad som slår igenom, både i forskningen och i intervjuerna, är den uppskattning 

och det värde förläggarna ser i yrket och i författare. De beskriver yrket som en förmån och 

ett privilegium. De betonar vikten av förståelsen för författaryrket, att de i grunden måste vara 

öppna, stöttande och ärliga i arbetet med författare och deras texter. Uppsatsen titel, som är ett 

citat från Svante Weyler, visar fint denna förståelse för vad förläggare hanterar. 
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 Vad som framträtt under studiens gång är brytningen mellan kultur och 

ekonomi, en brytning som ibland beskrivs som en förändring av marknaden, en förändring av 

tiden. Den romantiserade bilden av yrket lever kvar mer eller mindre hos förläggarna och de 

kan känna igen sig i just den aspekt som har med den nära relationen till författaren att göra. 

Här spelar det ingen roll om de ses mer eller mindre på fritiden, de tillåter författaren att få 

vara den som delar med sig och den som öppnar sig på arbetstid. Förläggaren är lyssnaren. En 

av förläggarna ses gärna utanför kontoret medan de andra två trivs där yrkesrollen är starkare. 

Bilden av möten på pubar och spontana träffar är inte lika stark i dessa förläggares vardag. 

Kanske beror de på dagens tempo och teknik, de sparar tid och ses när det verkligen behövs. 

Tydligt är förläggarnas tilltro till yrket. Deras syn på relationen till författaren är att det är 

högst nödvändig sådan som litteraturen skulle förlora mycket på att vara utan.  

 

6. Avslutande diskussion 

Brytningen mellan gammalt och nytt är återkommande i samtal om relationen mellan 

förläggare och författare vilket är en intressant aspekt som går att utveckla och studera 

närmare. I och med att de flesta författare som offentligt fört fram kritik valde att vara 

anonyma finns ingen slutsats att dra just där. Det faktum att författarna valde anonymiteten är 

desto mer talande. Kritiken går inte att ta på om ingen uttalar den. Vågar författarna inte 

uttrycka sina åsikter kan inte heller förändring ske. En som höjde rösten rejält var Theodor 

Kalifatides och mer sådant skulle behövas, om författaren nu känner tillräckligt starkt i frågan. 

För visst är det nya tider och visst kan författare producera och distribuera sina verk på egen 

hand om de så önskar men som poängterats i intervjuerna finns svårigheter med att nå ut till 

en större publik utan ett förlags hjälp.  

  Svårigheterna med en studie av denna typ har varit flera. Som nämnts har 

förläggarna en egen relation till sitt förlag och till sina författare. De värnar om sitt eget och 

väljer att inte tala om problemen. I slutändan är dessa förlag företag som har en vara att sälja. 

Den information som går att finna om dagens relation mellan förläggare och författare är 

också begränsad - det var dels på grund av detta studien kändes viktig och spännande. 

Informationen om dagen uppfattningar har därför hämtats från en enda branschtidning vilket 

är viktigt att ta i beaktande. Detta hade dock upplevts som ett större problem om artiklarna 

inte behandlade kritik eller förändringar i branschen.    

 Under studiens gång har valet av namngivna intervjupersoner bringat en 

tankeställare. Möjligt är att svaren i vissa avseenden kunnat vara mer avslöjande om 
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intervjupersonerna fått vara konfidentiella. I denna studie var dock förläggarnas skilda 

arbetsplatser intressanta för analysen av skillnader i relationer beroende på förlag. Frågan om 

konfidens är en viktig punkt att tänka igenom inför fortsatta studier av vad som är en komplex 

och känslig relation mellan de två parterna. 

 Tänkbara uppgifter för framtida forskning vore att studera betydelsen av 

författarnas ålder i samband med deras syn på relationen till förläggarna. Detta skulle 

innebära en studie där fokus låg att se på hur författare från olika åldersgrupper upplever 

relationen till förläggaren idag. Likaså är könsaspekten intressant i studiet av förläggarens syn 

på författarrelationen. En forskning där betydligt fler förläggare skulle tillfrågas om hur de ser 

på de personliga och professionella sidorna av yrket. Ytterligare ett intressant ämne är vad 

som krävs från författarna sida för en lyckad relation. Det är endast vid ett tillfälle författarens 

egen ambition och inställning nämns som en nödvändighet för en lyckad relation. En sådan 

studie skulle närmare avslöja hur förläggare ser på författare och eventuellt visa om 

förändringar i förläggarens yrkesroll hänger samman med förändringar i författarens yrke. 

I de tre förläggares beskrivningar av sitt yrke och sin relation till författaren står 

det klart att författarna är avgörande för förlagets position och därmed även förläggarens. 

Författaren står idag fortfarande för det ekonomiska och kulturella kapitalet och är därmed 

den viktigaste personen för förlaget. Författaren måste därmed värderas och behandlas 

därefter, något jag är övertygad om att just dessa tre förläggare satsar på.  
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http://www.mypaper.se/show/svb/show.asp?pid=345339812866689&security_user_id=15606
http://www.svb.se/nyheter/forma-k%C3%B6-damm-f%C3%B6rlag
http://www.albertbonniersforlag.se/Om-forlaget/
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Amnesomraden/Boklista/?genre=Svensk+sk%C3%B6nlitteratur
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Amnesomraden/Boklista/?genre=Svensk+sk%C3%B6nlitteratur
http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Om-forlaget/
http://www.bonnier.se/om-oss/
http://www.damm.se/Om-Damm-Forlag/Om-Damm-Forlag/
http://www.weylerforlag.se/omoss/
http://www.weylerforlag.se/forfattare/
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Bilaga - Intervjuguide 

- Hur blev du förläggare? 

- Anser du att förlagets position som litet/stort/nytt/traditionellt osv. påverkar relationen 

till författaren på något vis?  

- Vad anser du attraherar författare till ett visst förlag? 

- Hur ser du på de personliga/professionella sidorna av förläggaryrket? 

 Kan det i vissa fall vara svårt att dra en gräns? Är det svårt att säga nej? 

- Hur upprätthålls relationen? 

- Umgås du med författarna på fritiden? 

- Vad kan konflikter handla om?  

Hur hanteras de? Vad beror de på? 

- Hur ställer du dig till författares kritik? (exempel) 

Bristande kommunikation 

Ingen insyn 

Inget intresse för författarens egna idéer 

Ingen påverkan på t.ex. omslag, marknadsföring, försäljning, pr 

Långsamhet 

- Finns det något du skulle vilja förändra i hur relationen till författaren är ser ut? 

- Vad anser du är de bästa förutsättningarna för en lyckad relation? 

- Är författaren i centrum på förlaget?  

Behövs en ny förlagskultur? 

- Är relationen hotad?  

Med tanke på dagens möjligheter att producera och distributionerna själv (redigering, 

layout, korrektur osv.)  

- Vad anser du går förlorat om denna relation mellan förläggaren och författaren 

uteblir? 

 

 


