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Abstract: The aim of this thesis has been to study the development of 

Ordfront förlag from their foundation in 1969 until today, 
concerning their publishing profile and their size. Ordfront 
started out as a small publishing house and is today one of 
the few middle sized publishing houses in Sweden. Their 
books focus on questions concerning society, debate and 
politics. The question posed in this thesis was: What has 
influenced Ordfront förlag concerning size and publishing 
profile? 

  
In order to answer our question we have used a system 
analytic method, in which we examined some external and 
internal elements. The elements we have examined are 1) 
föreningen Ordfront, Ordfront magasin and Bokfront, 2) The 
Swedish Book Market, 3) Politics and Society. These 
elements have been compared and analyzed in relation to 
Ordfront. The theory applied to this thesis is the field theory 
developed by Pierre Bourdieu. 
 
We have found that all the elements affect each other and it 
is hard to say that one is more important than another. 
However we have confirmed that the first element has been 
the most important for the size of Ordfront, while the third 
element has influenced the publishing profile the most.
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1. Inledning 

Ordfront är en demokratirörelse i ständig utveckling och förändring. 
 
Citatet ovan är hämtat från Ordfronts riktlinjer för verksamhetsåret 2003. I dessa 
riktlinjer står det också att basen för verksamheten bl.a. är att ge ut böcker och 
tidskrifter (Riktlinjer för Ordfronts verksamhet 2003). Ordfront bildades 1969 av en 
grupp studenter som ville ge ut de böcker som ingen annan gav ut. (Ericsson, 2004a) 
Detta sätt att förhålla sig till världen är något som man på Ordfront fortfarande ser som 
utmärkande för sin verksamhet. De vill se till att de röster som inte alltid släpps fram, 
ändå når ut och får en chans att påverka samhällsutvecklingen. Yttrandefrihet har alltid 
varit en av Ordfronts profilfrågor, menar de. (Riktlinjer för Ordfronts verksamhet 2003) 
 
Ordfront består idag av flera delar bl.a. Ordfront förlag, föreningen Ordfront och 
kulturtidskriften Ordfront magasin. Föreningens medlemmar, idag ca. 30 000, äger 
tillsammans förlaget och kulturtidskriften. (Pettersson, 2004a) Det vi huvudsakligen har 
undersökt är förlaget. 
 
I en artikel från kvällstidningen Expressen kunde man 2001 läsa följande beskrivning av 
Ordfront : ”Vill man vara elak är Ordfront vänsterns svar på Bonnierkoncernen. Vill 
man vara snäll är de något så ovanligt som ett demokratiskt kontrollerat mediehus på 
vänsterkanten.” (Jansson & Persson, 2001, s.4) Ordfront säger sig sällan ha någon 
bestämd, entydig linje i politiska frågor, utan har istället en värdegrund som tar upp 
frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, det fria ordet och folkbildning. De vill lyfta 
fram författare, skribenter och föreläsare och hoppas på så sätt bredda och utveckla 
samhällsdebatten. (Riktlinjer för Ordfronts verksamhet 2003) Under 2003-2004 var 
Ordfront mycket omdebatterat p.g.a. en artikel om folkmord på Balkan under kriget i 
Jugoslavien som publicerades i Ordfront magasin Juli/Augusti 2003. I denna debatt 
beskylldes Ordfront för att förneka folkmordet under kriget i Jugoslavien (Zaremba, 
2003, s.2). När vi valde uppsatsämne gjorde detta att Ordfront kändes som ett intressant 
ämne även om vi inte kommer att belysa den debatt som har varit kring denna artikel. 
 
Ordfront förlag ger ut både skön- och facklitteratur, där deras tyngdpunkt ligger på 
samhällslitteratur (Johansson, 1995, s.8). Förlagets fokus på samhällslitteratur kan sägas 
vara det som kännetecknar deras position på det litterära fältet, det vill säga deras nisch. 
(För vidare utveckling av begreppen litterärt fält och nisch se Teoriavsnittet.) Det är 
också samhällslitteraturen som vi lägger fokus på i denna uppsats. 
 
Första gången vi kom i kontakt med Ordfront var på Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg 2001 och sedan dess har vi följt dem mer eller mindre. Samhälle och kultur är 
områden som alltid har intresserat oss och tiden på Bibliotekshögskolans kollegium 1 
har förstärkt detta intresse. Inom kollegium 1 studeras bibliotek, kultur och information 
i ett samhällsperspektiv. Därför kändes Ordfront förlag som ett bra val när det gällde 
magisteruppsatsämne. Det faktum att det finns ytterst lite forskat om förlaget sedan 
tidigare gör att det hela blir mycket svårare, men samtidigt väldigt mycket mer 
spännande. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera Ordfront förlag och dess utveckling. Genom en 
historisk kartläggning vill vi se hur förlaget har utvecklats med avseende på deras 
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storlek och deras utgivningsprofil. Detta vill vi göra genom en studie av både Ordfronts 
eget arbete och av yttre förhållanden. Vi anser det vara intressant att studera hur och 
varför det lilla förlaget från 1969 har växt och utvecklats till det medelstora förlag det är 
idag samt vad som har präglat och påverkat deras utgivningsprofil. Med 
utgivningsprofil menar vi den inriktning och fokus som Ordfront har på sin utgivning. 
Därmed studerar vi tidsperioden 1969-2003 och i viss mån även 2004. Vår 
frågeställning blir således: 
 

Vad har format Ordfront förlag vad gäller: 
• storlek? 
• utgivningsprofil? 

1.2 Metod 
Efter att ha tagit del av flera tänkbara metoder och angreppssätt, fann vi att en 
systemanalytisk metod var mest användbar. Vi kom först i kontakt med denna metod 
via Bo Petersons avhandling Boktryckare som förläggare: Förlagsfunktion och 
utgivningspolitik hos P.A. Norstedts & Söner 1879-1910 från 1993. Ett annat exempel 
på användandet av en systemanalys är Dan Ahlmark och Bengt Brodins rapport 
Bokbranschen i framtiden: En analys av möjliga utvecklingslinjer fram till år 2000: 
Marknadsföring och distribution i bokförlag. De menar att denna metod är lämplig när 
man vill få en bild av en komplex verklighet. (1979, s.9) Vi fann denna metod, och även 
Petersons val av teori, mycket tillämpbar även på vår uppsats. Därför liknar upplägget 
på vår uppsats till stor del Petersons. 
 
Peterson använder sig av den systemanalytiska metoden på så sätt att han i sin 
avhandling studerar ett antal olika faktorer, både externa och interna, som formar ett 
förlags utgivning, i det här fallet P.A. Norstedts & Söner. Enligt Peterson är ett system 
en helhet som är sammansatt av delar/faktorer. De faktorer som påverkar t.ex. ett förlag 
hänger samman och bildar ett system. Detta system är beroende av alla de delar som 
ingår och systemet måste studeras som en helhet. Genom studier av system och de 
relationer som finns i systemet kan man se diakrona förlopp. När en faktor i systemet 
förändras, förändras också relationen mellan de olika faktorer som systemet består av. 
Systemanalysen betonar alltså sambandet mellan de olika faktorerna. Då allting 
egentligen går att förena på ett eller annat sätt är det upp till forskaren själv att avgränsa 
sig och välja inriktning och innehåll i systemet. Det som avgör vilka faktorer som bör 
ingå i systemet är att de passar till de frågor och problem som ska studeras. (Peterson, 
1993, s.25f) 
 
Precis som Peterson (1993, s.18) börjar vi med att först ta upp de faktorer vi har 
studerat. Faktorerna listas utan rangordning eller värdering. I analysen kommer sedan 
faktorernas betydelse för vår frågeställning att behandlas. 
 
Efter många diskussioner enades vi om tre faktorer som vi fann angelägna att studera. 
Dels hoppades vi med hjälp av dessa faktorer kunna besvara vår frågeställning och 
därmed få en större insikt i vad som har varit betydelsefullt för Ordfront förlag och dess 
utveckling. Dels ansåg vi dem ha en given plats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Då vi använde oss av den systemanalytiska metoden med 
Petersson som förebild valde vi att se till både interna och externa faktorer, d.v.s. både 
Ordfronts eget arbete samt yttre förhållanden. Givetvis inser vi att det kan finnas andra 
betydelsefulla faktorer och att vårt resultat i hög grad är beroende av de faktorer vi har 
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studerat. Exempelvis övervägde vi inledningsvis att ta del av bokslut och dylikt 
material, men ansåg att studiet av detta föll utanför ramen för biblioteks- och 
informationsvetenskap. De tre faktorer som vi valde ut är:  
 

1. Föreningen Ordfront, Ordfront magasin och bokklubben Bokfront. 
Dessa tre delar av Ordfront utgör den interna faktor som vi har studerat. Genom 
att studera dessa delar har vi försökt få en inblick i förlagets närmsta omgivning. 

 
2. Bokmarknaden. 

Den första av de två externa faktorer som vi har studerat är bokmarknaden. 
Genom att se den som en faktor har vi kunnat studera förutsättningarna för 
Ordfront som förlag. Vi har följt bokmarknadens utveckling i Sverige för att i 
vår analys applicera detta på Ordfronts utveckling. Detta för att ta reda på hur 
dessa har samspelat och vilka konsekvenser det har haft för Ordfront förlag. 
 

3. Samhälle och politik. 
Eftersom Ordfront förlag är inriktat på att ge ut samhällsböcker ville vi se om 
samhället med dess politiska klimat har påverkat deras verksamhet. Att det 
politiska klimatet skulle ha påverkat var en hypotes vi hade inledningsvis och vi 
ville undersöka om den stämde och i sådana fall hur. Detta blir därmed vår andra 
externa faktor. 

1.2.1 Litteratur och insamling av material 
Under denna rubrik tar vi upp vilken litteratur vi har använt samt var och hur vi har 
funnit denna. När vi började arbeta med uppsatsen planerade vi att endast analysera 
olika texter och dokument, men då vi insåg att detta antagligen skulle innebära luckor i 
materialet beslöt vi oss för att komplettera med intervjuer. Vi beskriver nedan hur vi 
tänkte inför dessa intervjuer och hur vi har bearbetat dem. 

1.2.1.1 Litteratur och sökprocess 
Mycket av det tryckta material som vi har använt kommer från Ordfronts egna arkiv, 
såsom utgivningslistor, verksamhetsberättelser, stämmohandlingar och dylikt. Vi har 
även fått en del information från deras hemsida. När det gäller övrigt material har våra 
sökningar främst gjorts i den nationella databasen Libris där vi har sökt på begrepp som 
Ordfront förlag, förlagshistoria, bokmarknad etc. Ett problem i våra sökningar har varit 
när vi har sökt på Ordfront, då vi i stor utsträckning endast fått upp böcker utgivna av 
Ordfront förlag. 
 
Metod- och teoristyckena, bakgrunden samt de båda faktorerna Bokmarknaden och 
Samhälle och politik har krävt en omfattande mängd litteratur, där vi har funnit det 
mesta via Libris. Även kurslitteratur från vår tid på Bibliotekshögskolan har varit oss till 
stor hjälp. Genom att göra en översikt över denna samt läsa dess källförteckningar har vi 
fått tips på användbar litteratur. Vi har hela tiden förhållit oss källkritiska till vårt 
material och varit uppmärksamma på varifrån informationen kommer. När det gäller 
exempelvis litteratur som behandlar samhälleliga och politiska frågor kan det vara lätt 
hänt att informationen är vinklad. Vi har därför försökt få en stor bredd på de källor vi 
har använt. 



 9 

1.2.1.2 Intervjuer 
Innan man börjar arbeta med intervjuer bör man tänka efter om intervjuer verkligen är 
en metod som passar för just de frågeställningar man har menar Karin Widerberg i 
Kvalitativ forskning i praktiken. (2002, s.65) Vi valde att göra kvalitativa intervjuer, då 
det var svårt att få tag på material om Ordfront förlag på annat sätt. Fördelarna med en 
kvalitativ intervju framför en kvantitativ, är att det är lättare att anpassa situationen och 
att följa upp informantens svar. Pål Repstad skriver i Närhet och distans: Kvalitativa 
metoder i samhällsvetenskap att ett alltför detaljerat frågeformulär kan verka 
passiverande på informanten. Därför utgick vi istället från ett antal stolpar och 
nyckelord och hoppades därmed få bättre respons samt att intervjun mer skulle framstå 
som ett naturligt samtal. (Repstad, 1999, s.64) 
 
Repstad påpekar vikten av att ha så olika intervjupersoner som möjligt, då detta ökar 
chanserna att få en bred och generell bild. Med denna metod får man dock aldrig någon 
statistisk representativitet. (Repstad, 1999, s.67) Anledningen till att vi utförde våra 
intervjuer grundade sig i bristen på vetenskapligt material om Ordfront förlag och 
urvalet av informanter skedde genom att vi valde de personer som vi ansåg kunde 
besvara de frågor vi hade. I de flesta fall av våra intervjuer frågade vi om händelser som 
ligger flera år tillbaka i tiden, s.k. retrospektiva intervjuer. Retrospektiva intervjuer kan 
ofta medföra speciella metodiska problem där bl.a. skevheter och felkällor kan 
förekomma. När människor ska se tillbaka på saker som har hänt är det lätt att de 
glömmer händelser, tankar och åsikter. Att man återskapar det förflutna genom ett filter 
av tankar som man skaffat sig på senare tid. För att försöka undvika detta ger Repstad 
tipset att fråga personen ifall hon/han tyckte likadant då det begav sig, eller om det är 
åsikter som har kommit efteråt. Han skriver också, att människor oftare kommer ihåg 
konkreta händelser än tankar och känslor. (Repstad, 1999, s.80f) Detta var något vi var 
medvetna om vid genomförandet och bearbetningen av våra intervjuer. Precis som 
Repstad påpekar är det lätt hänt då man gör intervjuer att fokus hamnar på informantens 
egna åsikter (1999, s.62). Detta i kombination med det interna material vi har fått från 
förlaget gör att mycket av informationen grundar sig i de på Ordfronts egen bild av 
Ordfront. Under arbetets gång har vi hela tiden varit medvetna om detta och vi har 
försökt att ge en så neutral bild av dem som möjligt. 
 
Jarl Backman skriver i Rapporter och uppsatser om vikten av att forskaren inte ska låta 
egna förutfattade meningar framträda i sin forskning. Han förespråkar att man ska vara 
så neutral och nollställd som möjligt. (Backman, 1998, s.51) Repstad skriver att det 
krävs god planering av de olika teman som en intervju ska tangera för att den ska bli 
bra, samt att forskaren har tagit reda på vem som kan tänkas besvara vilka frågor. Det är 
också viktigt för forskarens förståelse om hon/han kan skapa sig en konkret och allsidig 
uppfattning om det fält som ska undersökas. (Repstad, 1999, s.65f) För att vi i 
intervjuerna skulle kunna ställa så relevanta frågor som möjligt, kände vi att vi var 
tvungna att ha en viss insikt i verksamheten. För att inte behöva fråga om sådant som vi 
kunde ha fått svar på genom litteratur eller dylikt, gjorde vi vissa eftersökningar om 
förlaget först. 
 
Det kan vara svårt att veta hur många intervjuer som man behöver göra i en 
undersökning och Repstad skriver att det inte finns något standardantal, utan att 
forskaren får använda sitt eget omdöme. Han skriver, att när forskaren upplever en slags 
”mättnad”, när hon/han känner att det inte längre framkommer något nytt, kan det vara 
dags att sluta. (Repstad, 1999, s.69f) Vi valde att intervjua fem personer i tre omgångar. 
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Vid det första tillfället, som var 2004-03-02, intervjuade vi Leif Ericsson och Jan-Erik 
Pettersson. Leif Ericsson valde vi att intervjua då han var en av de personer som varit 
med sedan förlagets start. Därmed hoppades vi kunna få en historisk överblick genom 
honom. Ericsson arbetar numera inte på förlaget, utan var vid intervjutillfället 
chefredaktör för Ordfront magasin. För att få en nulägesrapport över förlagets situation 
valde vi att intervjua Jan-Erik Pettersson som är Ordfronts förlagschef. Båda 
intervjuerna ägde rum på Ordfronts kontor i Stockholm och tog en till två timmar var. 
 
Vid det andra och tredje tillfället, som ägde rum 2004-05-04 samt 2004-05-05, 
intervjuade vi Cilla Nergårdh, Christina Hagner och Dan Israel. Nergårdh var vid 
intervjutillfället ansvarig för bokklubben Bokfront och Hagner har varit ordförande i 
föreningen Ordfront under åtta år, fram till hösten 2004. Israel arbetade på Ordfront 
förlag åren 1976-1996, där han började som redaktör men blev senare förlagschef. Från 
1987 och framåt var han vd för förlaget. Vid det sista tillfället passade vi även på att 
göra kompletterande intervjuer med Ericsson och Pettersson. Samtliga intervjuer varade 
mellan 30 minuter och en timme. 
 
De intervjuer vi har gjort har vi genomfört tillsammans. Widerberg skriver om 
fördelarna med att vara två då man intervjuar, då det är viktigt att båda två får all den 
bakgrundsinformation som krävs. Dessutom är det lättare att vara två då man känner sig 
tryggare och även kan diskutera intervjun efteråt. (Widerberg, 2002, s.111f) Vi valde att 
använda bandspelare för att dokumentera våra intervjuer, samt korta anteckningar från 
intervjun. En metod som vi fann passade oss. Efter genomförandet av intervjuerna skrev 
vi ut dem ordagrant. Därefter gjordes sammanfattningar av intervjuerna som vi skickade 
till informanterna. De fick då en chans att rätta till eventuella fe ltolkningar och 
komplettera med ytterligare information. 

1.3 Teori 
Peterson skriver, att då systemtänkandet används inom flera olika discipliner finns det 
inte någon allmänt accepterad teoribildning. Han skriver t.ex. att både biologer och 
företagsekonomer använder begreppet system, men att de ger det olika innebörd. 
(Peterson, 1993, s.25) Med Peterson som förebild använde vi en kultursociologisk 
systemteori utefter Pierre Bourdieus fältteori. 
 
Professor Donald Broady hänvisar i sin bok Kulturens fält till Bourdieu då han 
beskriver begreppet fält som ett system bestående av relationer mellan positioner. Dessa 
positioner innehas av t.ex. institutioner och människor som strider om för dem 
gemensamma saker. (Broady, 1998, s.11) Det som håller samman fältet är denna strid 
och tron på att det man strider om är viktigt (Peterson, 1993, s.34). Denna tro som håller 
samman fältet kallar Bourdieu för doxa (Broady, 1998, s.19). Inom fältet finns dels de 
aktörer som strider för att bevara fältet som det är, de ortodoxa, och dels de aktörer som 
strider för en ny ordning, dessa kallas heterodoxa. Det som uppfattas som heterodoxa 
tankar vid ett tillfälle kan ofta ses som ortodoxa tankar vid en senare tidpunkt. Denna 
strid mellan heterodoxa och ortodoxa skapar förnyelse och utveckling inom fältet. 
(Vestheim, 1997, s.107f) 
 
För att ett område ska kunna studeras som ett fält krävs en viss självständighet från 
andra fält och från omvärlden (Broady, 1998, s.15). Då vi har studerat ett förlag kom vi 
att befinna oss på det s.k. litterära fältet. På det litterära fältet agerar författare, förlag, 
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kritiker, litteraturvetare, akademier och kulturinstitutioner. Striden på det litterära fältet 
omfattar bl.a. definitioner av god litteratur, rätten att kritisera, värdera och rangordna 
litteratur, förlagens auktoritet etc. (Peterson,1998a, s.331f). Det litterära fältet ingår i det 
större kulturella fältet, även kallat fälten för kulturell produktion, i vilka även ingår 
konst, vetenskap och religion. I olika fält kan ingå s.k. subfält, såsom teaterns fält och 
sociologins fält. (Broady, 1998, s.15) Vår faktor Bokmarknaden tar upp händelser som 
har utspelats på det litterära fältet och som eventuellt kan ha påverkat Ordfront. Den 
interna faktorn kan å sin sida ses som en inre drivkraft som skulle kunna påverka hur 
Ordfront positionerar sig på det litterära fältet. Faktorn Samhälle och politik hör 
egentligen inte hemma inom det litterära fältet, men vi anser den ändå vara betydelsefull 
för vår frågeställning. 
 
I Bourdieus teorier ingår begreppet kapital. Kapital, som innehas av olika aktörer, 
definieras som symboliska och materiella tillgångar. Det finns olika typer av kapital, 
såsom kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Kulturellt kapital kännetecknas bland 
annat av god kännedom om den så kallade finkulturen, medan socialt kapital innefattar 
släktförhållanden, vänskapsband etc. Ekonomiskt kapital innebär materiella tillgångar 
och vetskap om ekonomiska spelregler. (Broady, 1998, s.13) 
 
Det som utmärker ett förlag är dess utgivning som placerar företaget i en viss nisch på 
det litterära fältet. (Peterson, 1993, s.35) Enligt Peterson menar Bourdieu att kampen på 
fältet för kulturproduktion handlar om att få makt för att kunna påverka fältets 
värderingar. Frågor som berör fältets värderingar kan exempelvis handla om vem som 
bestämmer vad som är god skönlitteratur eller vem som avgör hur en ändamålsenlig 
lärobok ska se ut. En förläggare strävar efter att få inflytande över värderingar och på så 
sätt även få inflytande över olika delar av bokmarknaden. Bokmarknadens kunder och 
intressenter är en stor grupp som innefattar människor med en mängd olika ideal, 
värderingar och intressen. Bokmarknaden kan därför delas in i olika segment och de 
litterära fält som hör samman med dem. Målet för en förläggare blir att förvandla så 
stora delar som möjligt av det segment man tillhör till sin nisch. Med detta menas att 
förlaget bör växa sig så starkt på sitt utgivningsområde att konkurrenterna söker sig till 
andra segment. (Peterson, 1998a, s.341f) I Förlagsboken skriver Widengren 
Hammarskiöld och Pettersson att Bourdieu menar att en enighet mellan förlag, författare 
och läsare finns, detta blir tydligare när det gäller förlag med en tydlig politisk 
inriktning. Det är ett förlags profil som avgör vilka författare och idéer de drar till sig 
snarare än förlagets dominans på bokmarknaden eller dess förmodade ekonomiska 
soliditet. Desto mer renodlad en nisch är desto större chans har ett förlag att lyckas. 
(Widengren Hammarskiöld & Pettersson, 2001, s.38)  
 
Peterson skriver om hur Bourdieu även använder begreppet konsekrationsmakt, vilket 
innebär att en kulturproducent har förmågan att upphöja vissa boktitlar, författare, 
artister och konstnärer. På detta sätt kan ett förlag skilja sig från andra förlag och locka 
kunder. (Peterson, 1998a, s.333f) Även en författare kan få kulturellt kapital från sitt 
förlag. Genom att ge ut sina böcker på ett väl ansett förlag, kan de förbättra sitt 
anseende i det litterära samhället. Ju högre status förlaget har, desto högre status får 
författaren. Traditioner spelar stor roll i förlagsvärlden, då tidiga litterära framgångar 
även kan gynna debutanter. Förlagsnamnet är med andra ord ett viktigt varumärke. 
(Svedjedal, 1994a, s.26) 
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På det litterära fältet finns en motsättning mellan ekonomiskt och kulturellt kapital där 
vinsterna helst ska komma på lång sikt, skriver Svedjedal. Ett förlag som sysslar med 
kvalitetsutgivning måste ofta vänta länge på sina vinster och de får betala för kulturell 
prestige genom att ge ut olönsamma författare, fortsätter han. Detta innebär dock inte att 
ett förlag med kulturellt kapital för alltid är utestängt från ekonomiska vinster. Ofta är 
det så, menar Svedjedal, att de intellektuella företag som lyckas är de som har dålig 
ekonomi i början, men som i det långa loppet skaffar sig både kulturella och 
ekonomiska kapital. (Svedjedal, 1994a, s.24f) 
 
Vi studerade endast ett förlag och dess utveckling och jämförde det inte med övriga 
förlag. Därför kom vi heller inte nämnvärt att beröra sådant som eventuella strider på 
det litterära fältet med dess ortodoxa och heterodoxa aktörer. Det som däremot va r av 
intresse för oss i vår studie var nischskapande, kulturellt och ekonomisk kapital samt 
konsekrationsmakt.  

1.4 Avgränsningar 
Då Ordfront består av flera olika delar hade vi till en början svårt att bestämma oss för 
vilken del vi ville studera. Till slut bestämde vi oss för att undersöka Ordfront förlag, då 
det ligger närmast området för biblioteks- och informationsvetenskap. Vi kom dock 
även att beröra övriga delar, såsom föreningen Ordfront och Ordfront magasin. Då vi 
skriver om bokmarknaden avser vi endast den svenska bokmarknaden. Vad gäller 
samhälle och politik är det främst svenska förhållanden vi har studerat. 
 
Ordfront förlag har idag en relativt bred utgivning. Vi har valt att fokusera på 
samhällslitteraturen, då det är den som kännetecknar förlagets nisch på det litterära 
fältet. Därför berör vi endast ytligt den skönlitterära utgivningen, med undantag för 
Henning Mankells böcker då dessa har haft stor betydelse för förlaget. 

1.5 Definition av begrepp 
• Samhällslitteratur - Med samhällslitteratur avser vi böcker med inriktning på 

samhällsfrågor, politik och debatt. Där ingår bl.a. frågor som rör feminism och 
jämställdhet, främlingsfientlighet, miljö etc. 

 
• Radikal –Enligt Nationalencyklopedins definition innebär detta begrepp 

vanligtvis en socialistisk eller socialliberal inriktning. Det är också denna 
definition vi använder oss av i uppsatsen. (Nationalencyklopedin, 1994, s.396) 

 
• Negativ option - Negativ option innebär att en bokklubbsmedlem aktivt måste 

avbeställa varje medlemsbok för att inte få den. (Nergårdh, 2004) 

1.6 Tidigare forskning 
Att det inte finns så mycket forskat om förlag och förlagshistoria är en åsikt vi har 
funnit på flera ställen bland den litteratur vi har läst. Det är också något vi själva har 
upptäckt när vi har sökt efter tidigare studier. Trots att vi har sökt i flera olika databaser 
och använt oss av flera olika begrepp och söksträngar, så stötte vi hela tiden på samma 
undersökningar. 
 
Förlagshistoria är en del av det större fältet bokmarknadshistoria, som i sin tur finns i 
fältet för bokhistoria. Länge handlade bokhistoria om boken som artefakt och produkt. 
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Enligt Peterson vidgades ämnet år 1900 i och med Henrik Schücks text Bidrag till 
svensk bokhistoria. Idag är ämnet ännu mer omfattande och det går att urskilja ett 
tvärvetenskapligt drag. De ämnen som berörs är bl.a. skrivkonstens utveckling, 
tryckerihistoria, bokhandels- och förlagshistoria, men även ämnen som ekonomi och 
politik. (Peterson, 1993, s.15) Peterson menar också, att det även finns mycket 
vetenskaplig litteratur som på flera sätt berör förlagshistoria och förlagsverksamhetens 
villkor. Vanligtvis ligger dock undersökningarnas fokus utanför förlaget. 
Förlagshistoriska metod- och teoridiskussioner är något som saknas så gott som helt, 
menar han. (Peterson, 1993, s.24ff) Även bristen på arkivmaterial från svenska förlag 
kan vara ett problem när man vill studera dem, fortsätter Peterson (1993, s.262).  
 
Peterson skriver att ofta saknas det inte förlagsmonografier, jubileumsskrifter eller 
liknande i Sverige. Denna litteratur har ofta ett stort dokumentärt och kulturhistoriskt 
värde, men har kanske inte alltid en vetenskaplig grund. (Peterson, 1993, s.32) Detta ser 
vi exempel på i högskolans bibliotek där det finns flera sådana böcker, bl.a. Bonniers 
Förlag 100 år och Det var på Tiden, en bok som gavs ut till Tidens förlags 50-
årsjubileum 1960. 
 
Forskning som vi har haft stor användning för i vårt arbete är, som vi tidigare har 
nämnt, Petersons avhandling Boktryckare som förläggare: Förlagsfunktion och 
utgivningspolitik hos P.A. Norstedts & Söner 1879-1910. Något som Peterson kommer 
fram till i sin avhandling, är att strävan efter nischdominans var en övergripande 
drivkraft i förlagsverksamheten under P.A. Norstedts & Söners tid. Han skriver, att 
enligt Bourdieus terminologi strävade förlagen efter att samla på sig ett symboliskt 
kapital vilket skapade en förlagsprofil och medförde ära och konsekrationsmakt. 
(Peterson, 1993, s.255) Denna strävan efter nischdominans tror vi inte var något unikt 
för just perioden 1879-1910, utan är något som finns kvar än idag inom 
förlagsverksamheten. Peterson kommer i sin undersökning även fram till att Norstedts 
och bokmarknaden inte enbart påverkades av händelser inom det litterära fältet, utan 
även av den omgivande samhällsmiljön (1993, s.257). 
 
Annan forskning som vi har tagit del av är Petra Söderlunds avhandling Romantik och 
förnuft: V.F. Palmblads förlag 1810-1830 från 2000. Söderlund har med ett 
litteratursociologiskt förhållningssätt valt att under denna tidsperiod undersöka V.F. 
Palmblads förlagsverksamhets roll på den svenska bokmarknaden med särskilt fokus på 
skönlitteraturen. (Söderlund, 2000, s.16f) I likhet med Peterson har även Söderlund 
använt sig av Bourdieus fältteori (2000, s.29). Hon studerar förekomsten av ett 
eventuellt litterärt fält i Sverige, vilken roll Palmblads förlag skulle ha haft för 
framväxten av detta fält samt hur Palmblad försökte skaffa sig inflytande på fältet. 
Söderlund konstaterar bl.a. att då Palmblad köpte ett tryckeri gjorde han det möjligt för 
skönlitterära romantiker att publicera sig. Detta var i sin tur en förutsättning för ett 
romantiskt genombrott och romantikerna kunde föra en kamp mot litterära motståndare. 
(Söderlund, 2000, s.16) Palmblad gjorde även diverse försök att samla till sig flera 
romantiker, vilket Söderlund hävdar kan ses som ett försök till nischdominans (2000, 
s.240). 
 
Ytterligare en avhandling som behandlar ett förlag är Staffan Sundins Från bokförlag 
till mediekoncern: Huset Bonnier 1909-1929 från 1996. Den fokuserar på Bonniers som 
ägare, deras utvecklingsstrategier och deras inflytande. Även Sundin använder sig utav 
Bourdieus terminologi, då han bl.a. undersöker Bonniers roll på det litterära fältet. 
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(1996, s.22) Sundin konstaterar bl.a. att då Bonniers var ett ledande skönlitterärt förlag 
utgjorde de också en viktig del av det litterära fältet. Detta fält bestod vid denna 
tidpunkt av två grupper, en konservativ och en liberal/radikal, som stred om hegemonin. 
(Sundin, 1996, s.409) Sundin skriver också att Bonniers med sitt breda kontaktnät 
kunde stödja unga författare och hjälpa dem fram på det litterära fältet. Att få en bok 
antagen på Bonniers förlag innebar ett erkännande, något som gav större 
uppmärksamhet än vad något annat förlag kunde ge. (Sundin, 1996, s.427) Sundin 
nämner inte begreppet konsekrationsmakt när han skriver om Bonniers inflytande, men 
sett ur Bourdieus perspektiv anser vi det vara just det som det handlar om. 
 
Vad gäller tidigare forskning om Ordfront förlag har vi inte funnit mycket material. Då 
vi har sökt material om förlaget i Libris hittar vi mest böcker som har givits ut av 
förlaget. Vi har dock funnit en artikel av Cecilia Steen-Johnsson, kallad Äventyret 
Ordfront: Den amerikanska drömmen förverkligad. Denna artikel publicerades i 
Ordfront magasin 1994 och behandlar Ordfronts historia från 1969-1994. På Ordfronts 
hemsida har vi även funnit en kortare historisk översikt över föreningen Ordfront från 
1994 till 2000 skriven av Björn Eklund. På hemsidan finns även en historik över åren 
2001 och 2002 skriven av Ericsson och Nergårdh (2004). Det vi har funnit om Ordfront 
i övrigt behandlar endast Ordfront mycket kortfattat, exempelvis i Sverker Jonssons bok 
Bland Gnetar och rödhättor. Dock läggs fokus på utgivningen av Ordfront magasin i 
denna bok. (Jonsson, 2002, s.81f) 

1.7 Vår anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap 
Peterson skriver, att forskning om förlagshistoria och förlagsverksamhetens villkor 
skulle kunna placeras inom flera olika discipliner. Som exempel nämner han bl.a. 
historia, litteraturvetenskap, litteratursociologi, företagshistoria, företagsekonomi etc. 
(Peterson, 1993, s.29) Med avseende på vår frågeställning och de aspekter vi har valt att 
utgå från, anser vi att vår uppsats bäst hör hemma inom litteratursociologin. Under vår 
tid på Bibliotekshögskolan har vi studerat biblioteks- och informationsvetenskap ur ett 
samhällsperspektiv, där vi bland annat har läst en kurs i litteratursociologi. 

1.7.1 Litteratursociologi 
Syftet med den litteratursociologiska forskningen är att analysera den litterära 
processen, inklusive de litterära verkens struktur och verkningsmedel. Då detta är en 
väldigt allmän formulering, anser Svedjedal att forskningens utgångspunkt bör 
formuleras som en strävan att analysera förhållandet mellan skönlitteratur och samhälle. 
Denna strävan kan delas in i tre mindre områden. Dessa områden är Samhället i 
litteraturen, Litteraturen i samhället samt Litteratursamhället. Samhället i litteraturen 
fokuserar framför allt på hur samhället beskrivs i skönlitteraturen, medan Litteraturen i 
samhället undersöker hur skönlitteraturen kan fungera som opinionsbildare och 
förmedlare av idéer. Litteratursamhället innefattar studier som ägnar sig åt litteraturens 
yttre villkor, såsom bokmarknadens utveckling, författarnas försörjning, förlags- och 
bibliotekshistoria etc. (Svedjedal, 1997, s.72ff) 
 
Inom litteratursociologin används ofta övergripande kultur- och samhällsanalytiska 
metoder. Några som har haft stor betydelse är marxism, offentlighetsteori (Habermas), 
kultursociologi (Bourdieu), genusteori samt marknadsekonomiska synsätt. Samtliga 
behandlar de frågor om människan, samhället och kultursamhället. (Svedjedal, 1997, 
s.77) 
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1.8 Disposition 
I detta första kapitel har vi presenterat vårt ämne och vår frågeställning. Vi har redogjort 
för den metod och den teori som vi har använt samt för litteratur och tidigare forskning. 
Till sist har vi kortfattat beskrivit vårt ämnes anknytning till biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
I kapitel två, kallad Bakgrund, inleder vi med en förlagsbeskrivning. Detta följs av en 
översikt över förlagsbranschen, både dess historia samt en nulägesrapport, där även 
Ordfront inkluderas. Därefter följer Ordfronts utgivning från starten och fram till idag. 
 
Kapitel tre utgör vår första faktor och behandlar därmed föreningen Ordfront, Ordfront 
magasin samt bokklubben Bokfront. 
 
Kapitel fyra heter Bokmarknaden och är vår andra faktor. Där behandlas några av de 
viktigaste förändringar som skett på den svenska bokmarknaden sedan 70-talet. Här tar 
vi bl.a. upp fria bokpriser, det statliga litteraturstödet, pocketbokens genomslag och den 
sänkta bokmomsen. 
 
Följande kapitel är vår tredje och sista faktor. Det heter Samhälle och politik och där 
redogör vi för det politiska klimat och det samhälle som Ordfront har verkat i från 60-
talet och fram till idag. 
 
Kapitel sex utgörs av vår analys där vi behandlar vårt material utefter vår frågeställning, 
drar slutsatser samt reflekterar över vår undersökning. 
 
Kapitel sju utgörs av en sammanfattning av uppsatsen. 
 
Sist i uppsatsen har vi vår litteratur och källförteckning följt av bilagor. 



 16 

2. Bakgrund 

Vår frågeställning krävde viss bakgrundsinformation för att kunna bli besvarad. För att 
vi skulle kunna se vad som hade påverkat Ordfront förlags storlek var vi tvungna att 
studera dess historia, hur stort det har varit och hur stort det är idag. Vi behövde också 
veta vilka böcker förlaget har givit ut genom åren för att kunna urskilja ett eventuellt 
nischskapande och formande av utgivningsprofilen. 
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att ge en kort beskrivning av vad ett förlag är. 
Därefter följer den svenska förlagsbranschens historia, vilket även inkluderar en 
översikt av Ordfronts historia. För att få en inblick i hur situationen ser ut idag samt 
kunna sätta Ordfront förlag i ett större perspektiv, följer en redogörelse för 
förlagsbranschens nuvarande ställning samt Ordfronts position i förhållande till övriga 
förlag på det litterära fältet gällande storlek och utgivning. Därefter presenterar vi 
förlagets utgivning från starten 1969 och fram till idag. 

2.1 Förlagsbeskrivning 
Förlagen är de som samordnar bokbranschen. De etablerar avtal med författare, 
formgivare och tryckeri samt har hand om kontakten med återförsäljare. Deras kunder 
är framförallt bokhandlare, bokklubbar, varuhus och kiosker. Professor Thomas Polesie 
och lektor Mats Strid vid Handelshögskolan i Göteborg beskriver i sin bok Att handla 
med böcker förlagsverksamheten som en balansgång mellan ekonomiska och kulturella 
intressen. De menar att det ofta är nödvändigt att ha en ”finkulturell” stämpel på sitt 
förlag för att på så sätt kunna attrahera säljande författare. (Polesie & Strid, 1997, s.37f) 
 
Förläggare utsätts ofta för en strid ström av litteratur, varifrån de måste gallra och 
försöka bilda sig en uppfattning om vilka manus som är gångbara och inte. Kostnaden 
för att ge ut en bok är stor och det är förläggaren som står för det ekonomiska ansvaret, 
vilket innebär att varje utgivning är en risk. Först måste förläggaren ansvara för papper, 
sättning, tryckning, bindning, omslagsbild, reprofotografering och layout. Sedan ska 
boken lagras och distribueras till kunden. Till sist kommer kostnaderna för 
marknadsföring samt förlagets egen drift. (Polesie & Strid, 1997, s.37) 

2.2 Förlagsbranschens historia 
I Litteraturens villkor från 1994 skriver Rolf Yrlid, att det redan under antiken förekom 
en organiserad bokmarknad. Däremot saknades den typ av förläggare som finns idag, 
d.v.s. personer utan eget tryckeri, som hos boktryckare framställer böcker som de sedan 
säljer i vinstsyfte. (Yrlid, 1994, s.40) Per I. Gedin skriver i Litteraturen i verkligheten 
att under 1700-talet utvecklades ”den läsande allmänheten”. Boktryckarkonstens start på 
1400-talet var den tekniska förutsättningen, menar han, och med 1700-talets 
begynnande kapitalism bröts aristokratins bildningsprivilegium. Läsarna ökade snabbt i 
antal och de återfanns främst inom borgarklassen. (Gedin, 1997, s.12f) 
Förlagsfunktionen var under boktryckarkonstens första 400 år oftast en del av andra 
verksamheter, men i och med en växande bokmarknad och åtföljande arbetsfördelning 
skapades under 1800-talets första hälft förutsättningar för en ny typ av 
förlagsverksamhet. (Peterson, 1998a, s.170) 
 
Förlagsverksamheten i Sverige uppstod betydligt senare än vad den gjorde på 
kontinenten och i Danmark, men tidigare än i Norge och Finland. Anledningen till dess 
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långsamma utveckling, menar Gedin, får ses mot bakgrund av det svenska samhällets 
struktur under 1800-talet. Sverige var länge ett fattigt, agrart land med starka stånds- 
och ämbetsmannatraditioner. Sverige fick visserligen kontakt med den litterära 
utvecklingen i England och Frankrike, men det svenska ståndsamhället hade ingen 
möjlighet att ta upp den borgerliga litteratur som förmedlades. (Gedin, 1997, s.83ff) 
 
1810 års tryckfrihetsförordning var ett viktigt steg i utvecklingen av den svenska 
bokmarknaden. I och med den avskaffades censuren och varje författare erkändes rätten 
till sina egna skrifter. (Gedin, 1997, s.86) När bokmarknaden väl började fungera på 
1830- och 40-talet så gjorde den det med oanad kraft och bokhandlare och förläggare 
blev betydande personer i det borgerliga samhället. Något som bl.a. påverkade förlagens 
utveckling var den kunskapsexplosion som skedde då det i flera industriländer, bl.a. i 
Sverige, infördes obligatorisk skolgång. (Gedin, 1997, s.30ff) 
 
Utvecklingen av Albert Bonniers Förlag följer till stora delar utvecklingen av den 
moderna svenska bokmarknaden. Förlaget startade 1837, men det dröjde till 1860- och 
70-talen innan det blev ett av de större förlagen. Under 1850-talet drog sig flera 
förläggare bort från den utländska romanutgivningen och Albert Bonnier blev ensam på 
området. Detta gav en stadig försäljning och en ständig kontakt med den utländska 
skönlitteraturen. På 1870-talet blev Albert Bonniers Förlag det största i Norden bredvid 
Norstedts. (Gedin, 1997, s.96ff) Norstedts grundades 1823 och hade främst fokus på 
läroböcker (Peterson, 1993, s.16, 231). 
 
I och med Sveriges ekonomiska utveckling följde även en utveckling av det kulturella 
fältet och på 1880-talet hade det uppstått en bokmarknad i Sverige av samma typ som 
den i England, Frankrike, Tyskland och Danmark. Detta medförde utvecklandet av en 
ny typ av litteratur, en borgerlig litteratur som avlöste den akademiska som funnits i 
decennier. Denna nya borgerliga storhetstid blev en av de mäktigaste perioderna i 
svensk litteratur med författare som Heidenstam, Fröding och Lagerlöf. Alla utkom de 
på Bonniers förlag, då de var de enda förläggare som fokuserade på skönlitteraturen. 
(Gedin, 1997, s.99) 
 
Anledningen till framgångarna var inte enbart att Sverige fick det bättre ekonomiskt 
ställt, utan att det också uppstod en läsande allmänhet. Läsning blev ett kulturellt och 
socialt inslag i den nya välbärgade medelklassens liv. Under 1900-talet utvecklades 
bokmarknaden snabbt, baserad på en homogen och trofast läsekrets som vidgades 
alltmer. (Gedin, 1997, s.100f) Svensk bokmarknad utgjordes länge av den bildade 
borgerliga allmänmarknaden, men i och med ett utbyggt skolväsen, växande 
urbanisering, ökad materiell välfärd, större fritid samt ny grafisk teknik, skapades vid 
sekelskiftet förutsättningar för en massmarknad där en stor del av utgivningen bestod av 
s.k. triviallitteratur. (Peterson, 1998b, s.329) 
 
Första världskriget medförde ett brott mot den gamla stabila tiden. Västvärlden 
upplevde den ena krisen efter den andra –oro, inflation, Wall Street-kraschen, 
arbetslöshet. Borgerligheten började upplösas och arbetarnas krav på människovärdiga 
livsvillkor stärktes. Mellankrigstiden kännetecknades av osäkerhet och snabba 
förändringar. Men tiden fram till andra världskriget var för kort för att de förändringar 
som skedde i det europeiska samhället skulle hinna få någon genomgripande effekt. 
Inom bokutgivningen förändrades långsamt den nästan sekelgamla situationen och 
amerikanska drag kom in i form av ökad billigboksutgivning, bestsellerlansering och 
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massmediapåverkan. (Gedin, 1997, s.44) Efter första världskrigets slut hade Bonniers 
och Norstedts redan tidigare starka ställning byggts ut och förstärkts. Flera mindre 
förlag hade köpts upp, främst av Bonniers. (Sjögren, 1992, s.12) 
 
I och med den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen, aktiverad av folkrörelser, 
hade bildningsivern och läslusten ökat markant bland industri- och lantbruksarbetare. I 
avsikt att försöka fånga upp detta och påverka den politiska utvecklingen tillkom flera 
nya förlag, bl.a. Tidens förlag 1912 och Kooperativa förbundets förlag 1926. (Sjögren, 
1992, s.14) 
 
Under andra världskriget medförde materialbristen att bokförlagen fick leva kvar i sin 
gamla form, men stora förändringar kom sedan snabbt under 1950- och –60-talet. De 
stora familjefirmorna blev antingen börsnoterade företag, köptes upp eller gick omkull. 
(Gedin, 1997, s.46) 

2.2.1 Förlagskrisen 
1970-71 inträffade den s.k. förlagskrisen och därmed avslutades en lång era i de svenska 
bokförlagens historia. Tidigare hade marknaden dominerats av ett par storförlag medan 
några medelstora och mindre förlag delade på resten, vilket i och med denna kris kom 
att förändras. Det ekonomiska uppsving som följde efter andra världskriget ledde bl.a. 
till bristande ekonomisk kontroll. Flera förlag hade en enorm överutgivning och 
framförallt de stora förlagen blev fartblinda. De ökade i omsättning, medan 
förlagsstrukturen fortfarande var densamma som hos ett familjeföretag. (Gedin, 1997, 
s.105ff) 
 
Typiska kännetecken för den här tiden var att bokpriserna steg och utgivningen 
minskade. Försäljningen gick tillbaka och bokhandlarna fick hålla igen när det gällde 
storleken på upplagorna (Yrlid, 1994, s.136) De ökade bokpriserna dolde den negativa 
utvecklingen, men bidrog också till ytterligare nedgång i försäljningen (Gedin, 1997, 
s.111). De som främst hade problem var de relativt stora förlagen som gav ut både skön- 
och facklitteratur över hela det litterära fältet. De krävde stora personalstyrkor och 
storsäljare var nödvändigt för att få det att gå ihop ekonomiskt. För de mindre 
specialförlagen var situationen annorlunda. De behövde inte lika stor andel personal och 
hade därmed lägre administrationskostnader. De kunde därför fortsätta att ge ut böcker i 
små upplagor. (Yrlid, 1994, s.139) 
 
I och med förlagskrisen inträdde en moderniseringsvåg, vilken blev utgångspunkten för 
bildandet av ett antal stora förlagskoncerner (Gedin, 1997, s.117). För Bonniers förlag 
t.ex. blev krisen början till ett modernt storförlag. Deras organisation moderniserades 
och gick från familj till en fungerande direktion. Nya krafter och strategier gavs 
utrymme och de beslöt bl.a. att satsa på bokklubbar, något som hade en ytterst marginell 
plats på den svenska bokmarknaden vid den här tidpunkten. Detta gjorde att Bonniers 
stärkte sin redan ledande position. Även Norstedts moderniserades och blev en 
förlagskoncern, liksom Natur och Kultur samt Rabén & Sjögren. (Gedin, 1997, s.113ff) 
 
De medelstora förlagen blev för det mesta uppköpta, mycket p.g.a. att det inte fanns 
utrymme för dem på marknaden, men vid sidan av de stora koncernerna startade flera 
mindre förlag. De skapade sin egen marknad, ofta med direkt distribution till köparna. I 
och med uppkomsten av de stora koncernerna uppstod tomrum när det gällde smal och 
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specialiserad litteratur och det var där de små förlagen fann sin marknad. (Gedin, 1997, 
s.115ff) Det var ungefär vid denna tidpunkt som Ordfront förlag bildades. 

2.2.2 Ordfronts historia   
Ordfront förlag uppstod ur U-aktionen i slutet på 60-talet. U-aktionen arbetade för att 
det svenska u- landsbiståndet skulle nå enprocentsmålet. En grupp studenter i U-
aktionen bestämde sig för att de skulle trycka skrifter utöver de flygblad som U-
aktionen gav ut. När U-aktionen sedan lades ner 1969 fortsatte gruppen att trycka 
böcker. Det var denna grupp som kom att bli Ordfront förlag. Leif Ericsson, som har 
varit med sedan starten, berättar att ordfrontarna tyckte att det som de läste på 
universitetet var förljuget. Istället ville de själva ge ut böcker som berättade om hur de 
ansåg att allt egentligen låg till. Detta bestämde de sig för att göra trots att de inte visste 
något om bokbranschen. (Ericsson, 2004a) Dan Israel som började arbeta på förlaget 
1976 berättar att Ordfront från början var mer av ett tryckeri med målsättning att trycka 
böcker åt den progressiva rörelsen. (Israel, 2004) 
 
En av ordfrontarnas föräldrar hade ett litet tryckeri där de kunde lära sig hur man tryckte 
böcker. Det var på detta tryckeri som Ordfront förlags första bok vid namn Regeringen 
och Cabora Bassa trycktes. Denna bok ingick i U-aktionens skriftserie och kostade 2 kr. 
(Steen-Johnsson, 1994, s.44) Förlagets första böcker tillverkades helt manuellt. De kom 
till i en stencilapparat där sidorna sedan limmades ihop. På detta primitiva sätt 
tillverkades böckerna de första tre, fyra åren. Hade de på förlage t haft möjlighet att göra 
inbundna böcker hade de gjort det men det var först efter ett par år som de fick 
möjlighet att skicka iväg en bok till ett riktigt bokbinderi. (Ericsson, 2004b) 
 
Mellan 1970 och 1972 var Ordfront förlags verksamhet förlagd till Eneryda i Småland, 
då de på Ordfront ansåg det vara billigare att leva där samt en bättre arbetsmiljö. Tack 
vare att en av ordfrontarna lyfte ett studielån fick de råd att betala handpenningen på 
hemmanet Barnhult, som var ett stort gammalt trähus där de levde kollektivt. De 
lyckades få tag på en gammal tryckpress som döptes till Signe och en gammal 
skioptikonapparat som användes som reprokamera. Ladan i Barnhult användes som 
tryckeri. Det var också där limmet till böckerna förvarades, men i och med att limmet 
inte tålde låga temperaturer så frös det, vilket ledde till att böckerna ramlade isär. 
(Steen-Johnsson, 1994, s.46f) Efter ett tag uppstod meningsskiljaktigheter då delar av 
gruppen ville ge ut böcker medan andra hellre ville ”pyssla med får”, som Ericsson 
beskriver det. På grund av dessa meningsskiljaktigheter flyttade förlaget tillbaka till 
Stockholm. (Ericsson, 2004a) 
 
I samband med meningsskiljaktigheterna i Småland insåg en del i gruppen att om de 
skulle driva en sådan verksamhet som Ordfront förlag utan kapital, behövde de ha 
någon slags förening knuten till förlaget vars medlemmar var fler än förlagets anställda. 
1974 bildades därför föreningen Ordfront och därmed gick förlaget över från att vara 
arbetarägt till att ägas av medlemmarna i föreningen Ordfront. (Steen-Johnsson, 1994, 
s.52f) Det är denna förening som fortfarande finns kvar och som äger Ordfront förlag 
idag (Ericsson, 2004a). Då föreningen bildades började de ge ut medlemstidningen 
Gneten (Steen-Johnsson, 1994, s.52). 
 
Väl tillbaka i Stockholm anställde Ordfront förlag två utbildade grafiker. Även om 
förlagets kundkrets växte under 70-talet så var ekonomin dålig då många av kunderna 
var radikala grupper som ofta hade svårt att betala. (Steen-Johnsson, 1994, s.50ff) 1979 
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tvingades Ordfront förlag ställa in sina betalningar i brist på kapital. Krisen löstes dock 
men ekonomin var fortfarande dålig. Under de kommande åren uppmanades 
medlemmarna att låna ut pengar mot en hygglig ränta. (Steen-Johnsson, 1994, s.54ff) 
 
Under 80-talet expanderade Ordfront förlags verksamhet och de gav ut fler böcker och 
anställde mer personal (Steen-Johnsson, 1994, s.58). De var då omkring 25 personer 
som arbetade på förlaget, varav de flesta arbetade i tryckeriet. Under denna tidsperiod 
uppstod en arbetsfördelning, då personalen började känna ett behov av att få en 
yrkesidentitet som t.ex. förlagschef, förlagsredaktör osv. En fackförening bildades också 
och det blev mer ordnade former. (Ericsson, 2004a) 1984 startades Tankens verkstad 
och handens som var en kursverksamhet där de hade skrivarkurser, kurser i kalligrafi, 
grafisk formgivning, studiecirklar om mänskliga rättigheter mm. (Steen-Johnsson, 1994, 
s.58). 
 
1987 hade Ordfront en omsättning på 12 miljoner och 5400 föreningsmedlemmar. De 
hade dock investerat stora pengar i ett sätterisystem och den dåligt skötta ekonomin 
kom ikapp dem. Våren 1988 var konkursen ett faktum. Trots den dåliga ekonomin 
gjorde de detta år om medlemstidningen Gneten som istället fick namnet OM, Ordfront 
magasin. (Steen-Johnsson, 1994, s.60) När Ordfront förlags konkurs blivit känd 
publicerades ett upprop om penningstöd i de stora dagstidningarna vilket resulterade i 
300 000 kr till Ordfront. Dessa 300 000 räckte dock inte för att rädda dem, utan det var 
tack vare att Rabén & Sjögren satsade en och en halv miljon i förlaget som de 
överlevde. Rabén & Sjögrens satsning i Ordfront förlag innebar att de ägde 45 procent 
av det aktiebolag som skötte Ordfronts bokutgivning. (Steen-Johnsson, 1994, s.61f) 
 
På grund av Ordfront förlags konkurs i slutet på 80-talet började 90-talet lite osäkert 
ekonomiskt sett. Att ge ut radikala böcker är inte det lättaste, menar Eklund. (2000a) Att 
Rabén & Sjögren ägde 45 procent av förlaget innebar att de hade vetorätt vad gällde 
frågor som rörde budgeten och större investeringar. Rabén & Sjögren hade velat äga 51 
procent av Ordfront förlag, vilket dock föreningen Ordfront gick emot. (Ericsson, 1998, 
s.24ff) Rabén & Sjögren kunde dock inte påverka utgivningen. Under 90-talet gav 
Ordfront förlag ut Henning Mankells böcker om Kurt Wallander vilka blev en stor 
succé och inkomstkälla. (Ericsson, 2004a) Rabén & Sjögren ville i denna veva höja 
vinstkravet på 15 procent som begränsade vinsten för ägarna. Ordfront däremot ville 
hellre investera sin vinst i kommande års utgivning, enligt vad Ericsson skrev i en 
artikel i Svensk Bokhandel. 1997 lyckades Ordfront köpa loss de 45 procent som ägdes 
av Rabén & Sjögren. (Ericsson, 1998, s.24) 
 
I mitten av 90-talet startade föreningen Ordfront DemokratiAkademin tillsammans med 
ett tjugotal folkhögskolor och andra organisationer. Tillsammans med Teologiska 
högskolan i Stockholm och Fonden för mänskliga rättigheter startade de också den 
första universitetsutbildningen i mänskliga rättigheter i Sverige. (Eklund, 2000a) 1999 
började Ordfront magasin ges ut i större format och med tätare utgivning (Hagner, 
2004). Ordfront hade nu blivit ett medelstort förlag (Eklund, 2000b). 
 
Ordfront består idag av flera delar där föreningen med sina knappt 30 000 medlemmar 
är ägare. Moderbolaget för alla delarna heter Ordfront AB. I Ordfront AB ingår förutom 
förlaget även Ordfront magasin. FIB: s lyrikklubb, Galago och Grönköpings veckoblad 
är enheter som ligger under Ordfront AB. Både FIB: s lyrikklubb och Galago ger ut lite 
böcker och all bokproduktion som sker ligger under Ordfront förlag. I bolaget Ordfront 
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kultur AB finns kursverksamhet. Utöver det finns även DemokratiAkademin som också 
för en slags kursverksamhet. Det är inte någon av dessa verksamheter som egentligen 
har något med förlaget att göra, men de är underställda företagsledningen för Ordfront 
AB. (Pettersson, 2004a) 

2.3 Den svenska förlagsbranschen idag 
Den svenska förlagsbranschen består idag till största delen av några stora 
förlagskoncerner samt en mängd mindre förlag med ett fåtal anställda (Den Svenska 
Bokbranschen 2002, s.7). Medelstora förlag har i stor utsträckning införlivats i de större 
förlagsgrupperna genom åren (Sundin, 2003, s.51). I Sverige finns det omkring 250 
professionella bokförlag med regelbunden utgivning. Bland dessa 250 ingår inte 
engångsutgivare och utgivare av publikationer som inte är avsedda för allmänheten. 
Bland dessa professionella förlag finns sju stycken stora förlagskoncerner. Dessa är 
Bonnierförlagen AB, Liber AB, Natur och Kultur, Verbum AB, P.A. Norstedt & Söner 
AB, Bra Böcker AB och Egmont Richter AB. (Svenska Förläggareföreningen, 2004)  
 
I Bonnierförlagen AB ingår en mängd förlag och tyngdpunkten ligger på de 
allmänlitterära förlagen Albert Bonniers förlag, Wahlström & Widstrand, Forum samt 
barn- och ungdomsförlaget Bonnier Carlsen. De har dessutom ett flertal bokklubbar. 
(Sundin, 2003, s.51) Sammanlagt har Bonnierförlagen 500 anställda.  
 
Liber AB har 600 anställda och äger ett par bokklubbar. (Den Svenska Bokbranschen 
2002, s.10f) Liber är främst inriktade på utgivning av läromedel samt litteratur inom 
ekonomi, juridik och teknik (Sundin, 2003, s.51). Bokförlaget Natur och Kultur har 180 
anställda och består av de tre enheterna Natur och Kultur/Litteratur och Fakta, Natur 
och Kultur Läromedel samt Natur och Kultur/LT:s förlag (Den Svenska Bokbranschen 
2002, s.12). De har en omfattande utgivning av fackböcker, men hör även till de ledande 
inom skönlitteratur och barnböcker. Tyngdpunkten ligger dock på läromedel. (Sundin, 
2003, s.51) Förlaget Verbum AB ägs av Svenska kyrkan, Svenska Missionsförbundet 
och ett antal organisationer som har anknytning till dessa. De har 115 anställda och 
vänder sig i första hand till församlingar. (Den Svenska Bokbranschen 2002, s.13) 
 
KF Media AB är en koncern som ägs av Kooperativa förbundet. De har i huvudsak fyra 
olika verksamhetsområden: bokhandel, bokförlag, tidningar och interaktiva medier. 
Förlagsverksamheten bedrivs inom P.A. Norstedts & Söner AB som omfattar ett flertal 
förlag. Dessa förlag är Norstedts Förlag, Norstedts Ordbok, Bokförlaget Prisma, Rabén 
& Sjögren Bokförlag samt det digitala förlaget ePan. (KF Media AB, 2004) Norstedts 
Förlag har en bred allmänutgivning med tyngdpunkt på skönlitteratur, medan 
Bokförlaget Prisma fokuserar på fackböcker. Rabén & Sjögren är he lt inriktade på barn- 
och ungdomslitteratur och anses, enligt Sundin, också vara landets ledande på det 
området. (Sundin, 2003, s.103) P.A. Norstedts & Söner omsätter 450 miljoner kronor 
per år. De har 130 anställda och ger ut 400 nya böcker varje år. (Olofsson, 2004) 
 
Bra Böcker AB har 200 anställda och en bred utgivning. De ger bl.a. ut lexikon, 
kunskapslitteratur och såväl fack- som skönlitteratur. (Lundstedt, Holmer & Zorn, 2000, 
s.37) Egmont Richter AB har 47 anställda och är främst inriktade på barn- och 
ungdomsböcker samt skön- och facklitteratur (Den Svenska Bokbranschen 2002, s.51). 
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2.3.1 Ordfront förlag 
Utöver de stora koncernerna och småförlagen finns det alltså även några s.k. medelstora 
förlag. Det är svårt att avgöra vad som egentligen karaktäriserar ett medelstort förlag. 
Enligt Kristina Ahlinder, direktör vid Svenska Förläggareföreningen, kan man se på 
förlagets utgivning, omsättning samt på hur många anställda de har, men det är svårt att 
säga bestämt (Ahlinder, 2004). Ordfront förlag är ett av de få medelstora förlagen i 
Sverige idag. De har en förlagsredaktion på sex personer och en sammanlagd personal 
på 35 personer. De är större än de flesta av småförlagen om man ser till omsättningen, 
även om det kan finnas flera mindre förlag som utgivningsmässigt har fler titlar. 
Ordfronts omsättning per år ligger på drygt 70 miljoner kronor totalt sett, varav förlaget 
svarar för ca. 40 miljoner. Sammanlagt ger Ordfront ut mellan 50 och 60 titlar per år, 
varav själva Ordfront förlag står för ca. 30 stycken. Bland dessa 30 är ungefär hälften 
svenskt och hälften utländskt. De resterande böckerna består av Galagos alternativserier, 
lyrik från FIB: s lyrikklubb samt återutgivning. (Pettersson, 2004a) 
 
Ordfront är ett allmänutgivande förlag som ger ut både skön- och facklitteratur. 
Skönlitteraturen utgör cirka 35 procent och facklitteraturen 65 procent. Inom 
facklitteraturen ligger tyngdpunkten på samhällslitteratur. Ordfront har ett antal 
ämnesområden som de ger ut böcker inom, även om det är ganska brett. Inom 
skönlitteraturen ger de ut både svenskt och utländskt, bl.a. en del deckare. Inom 
facklitteraturen ligger tyngdpunkten främst på samhällslitteraturen, men även historia 
och kulturhistoria ses som viktigt. Med samhällslitteraturen anser Ordfront förlag själva 
att de har en ledande ställning, även om konkurrens förekommer från både små och 
stora förlag. (Pettersson, 2004a) 
 
Trots att Ordfront förlag är nischat, så är det inte extremt specialiserat, vilket medför att 
de är hårt konkurrensutsatta. De befinner sig på ett fält där det finns många förlag och 
där flera av dem har stora resurser. Pettersson menar att det är ett svårt område att vara 
inne på och att det ofta är lättare för de stora förlagen. För alla förlag är det alltid några 
få titlar som bär ekonomiskt i utgivningen. Det gäller därför att få en slags jämnhet, att 
ha några bärande titlar varje år. Ett stort förlag har så pass många författare i sin krets att 
de nästan alltid prickar in storsäljarna, menar Pettersson. När det gäller konkurrens om 
boktitlar, så konkurrerar Ordfront med alla större förlag i Sverige. En hel del av deras 
böcker skulle kunna ges ut på andra förlag, menar Pettersson. (2004b) Med 
skönlitteraturen är det svårt. Där är Bonniers- och Norstedtsgrupperna dominerande i 
och med att de bl.a. äger de stora bokklubbarna. (Pettersson, 2004a) Ser man på det mer 
specifikt, med tanke på Ordfronts utgivning av samhällslitteratur, konkurrerar de främst 
med Norstedts vilka har en fackboksutgivning med samhällslitteratur. Konkurrenter 
finns även i Atlas, Leopard, Bokförlaget DN och i viss mån även Symposion. 
(Pettersson, 2004b) Ordfront har alltså ett antal konkurrenter och är långt ifrån ensamma 
på sitt område. Dock anser vi ändå att de har funnit sin nisch. De har kanske inte alltid 
nischdominans, men de har ett utpräglat utgivningsområde. 
 
Marknadsföring är ett svårt område då Ordfront förlag inte har de resurser som de stora 
förlagen har. De får försöka vara så bra de kan inom ramen för sina resurser, menar 
Pettersson. Annonsering är problematiskt då det ofta kostar väldigt mycket, men ger 
ganska lite. Förlaget försöker istället få mycket uppmärksamhet för sina böcker genom 
medierna. Det kostar ingenting, men kräver att man har mycket kontakter och vet vilka 
man ska vända sig till, samt att man har böcker som intresserar. Under 2004 fick 
Ordfront förlag mycket publicitet och fantastiska recensioner enligt Pettersson. (2004b) 
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2.4 Ordfront förlags utgivning 
För att kunna se vad som har format Ordfront förlags utgivningsprofil behöver man veta 
vilka böcker de har givit ut. Det är materialet under denna rubrik som vi främst jämför 
med när vi studerar Ordfront förlags utgivningsprofil i analysen. Studien av Ordfronts 
utgivning är indelad i kronologisk ordning och börjar därmed i slutet av 60-talet. Vissa 
stycken som vi anser vara av särskild vikt för förlaget har fått egna rubriker, såsom 
styckena om Historieboken, barn- och ungdomsböcker samt Henning Mankell.  
 
Informationen om de olika böckerna som Ordfront förlag har gett ut har vi dels fått från 
utgivningslistorna, bl.a. sammanställningen Från Cabora Bassa till 
Baklängesrevolutionen: 400 böcker från Ordfront 1969-1994, och dess beskrivningar 
av dem, dels från Gneten, dels artikeln Äventyret Ordfront som är skriven av Steen-
Johnsson och dels från våra informanter. Vi har även använt oss av Libris i de fall 
utgivningslistor har saknats. 

2.4.1 De första åren: 1969-1980 
Den grundläggande tanken med Ordfronts utgivning var att ge ut de böcker som ingen 
annan ville ge ut. På detta sätt ville de försvara tryckfriheten och berätta om hur de 
ansåg att allt egentligen låg till. (Steen-Johnsson, 1994, s.43) Då Ordfront förlag 
uppstod ur U-aktionen var ett givet intresse tredje världen och som vi nämnt tidigare 
hette Ordfronts första bok Regeringen och Cabora Bassa. Denna bok handlade om 
Aseas kraftverksbygge i Mocambique och ingick i U-aktionens skriftserie. De riktlinjer 
förlaget arbetade efter var fo lkbildningsarbete, mänskliga rättigheter och demokrati. 
(Ericsson, 2004a) Ordfronts böcker riktade sig i hög grad till olika vänstergrupper 
(Israel, 2004). Lönnroth, Delblanc och Göransson beskriver i Den svenska litteraturen 
rapportboken som en populär litterär form under det sena 60-talet. Rapportboken hade 
utvecklats ur de reseskildringar och reportageböcker som skrevs under 60-talet. I 
rapportboken skulle rapportören skildra erfarenheter som inte var färgade av dennes 
egna upplevelser, rapportören skulle ha en objektiv inställning till sitt arbete som 
författare. Skrivandet skulle samtidigt vara en akt av solidaritet. Ett vanligt grepp i 
rapportboken var intervjun. I rapportböckerna kunde allt från undanskymda svenska 
miljöer och arbetsplatser skildras till östtysk landsbygd. (Lönnroth, Delblanc & 
Göransson, 1999, s.396) Många av Ordfront förlags böcker från denna tid skulle kunna 
placeras in i denna tradition. 
 
Under förlagets första år gav de ut en del böcker om Vietnam. Detta skedde inte minst 
ihop med FNL-grupperna. Ericsson menar att ofta när Ordfronts böcker lyckades nå ut 
så var det i samarbete med andra organisationer som till exempel FNL-grupperna. 
Exempelvis gick böckerna För Vietnam och Tillsammans ska vi segra! Historien om 
Vietnam ut i stora upplagor, Ericsson uppskattar dem till att ha gått ut i 20 000 
exemplar. Böckerna om Vietnam kunde handla om FNL: s (Front national de libération 
du Viêt-nam du Sud) historia, Vietnams historia och om FNL: s seger. (Ericsson, 
2004a) För Vietnam var 1973 års Första maj-bok (Steen-Johnsson, 1994, s.50). Första 
maj-böckerna var ursprungligen ett initiativ från Sara Lidman, där tanken var att de 
skulle göra en bok som gynnade det vietnamesiska folkets kamp. De bjöd då in 
etablerade författare, vanliga människor, konstnärer etc. som skulle rita, skriva och 
berätta. Denna bok skulle sedan säljas, framförallt på första maj. Ordfront förlag gav ut 
flera Första maj-böcker som handlade om allt från kvinnokamp till miljökamp etc. 
(Israel, 2004) Ett annat exempel på böcker om Vietnam är Fåglarna i Nam-Dinah av 
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Sara Lidman som kom ut 1972 (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, 
s.3). 
 
Ordfront förlag tryckte även Vietnambulletinen tillsammans med FNL-gruppernas eget 
tryckeri. Som mest hade Vietnambulletinen en upplaga på 60 000 ex. Efter 
Vietnamkrigets slut tog det ett tag innan Ordfront fann sin linje, men till slut bestämde 
de sig för att satsa på folkbildningsarbete, mänskliga rättigheter och demokrati. 
(Ericsson, 2004a)  
 
Vintern 1969-1970 strejkade gruvarbetarna i Malmfälten. Ordfront tog då initiativ till en 
solidaritetsdemonstration i Stockholm och tryckte 50 000 flygblad till denna 
demonstration. (Steen-Johnsson, 2004, s.44) Några år senare, 1972, gav Ordfront i 
samarbete med strejkkommittén i Malmfälten ut protokollen och dokumenten från 
denna strejk i boken Pappren på bordet. Överhuvudtaget gav Ordfront ut mycket 
böcker om facklig kamp och om rättigheter. Exempel på detta är Dubbla hiv som 
handlar om strejken i Ådalen 1931 och Gamla hiv som handlar om Ådalen 1850-1970, 
dessa böcker gavs ut 1971. Andra exempel som kan ges på böcker om rättigheter är 
Handbok för rättslösa från 1975 som är skriven av flera författare bland andra Jan 
Guillou, samt Medbestämmandelagen: En antistrejklag utgiven i samarbete med Fib-
juristerna 1976. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3) Rättigheter 
för hyresgäster tycks också ha intresserat Ordfront. 1974 gav de ut Handbok för 
hyresgäster speciellt i äldre hus av Lars Torell och 1975 kom en liknande bok i 
samarbete med Fib-juristerna. Av utgivningslistan från 1969-1970 kan man utläsa att 
många av de böcker som handlade om rättigheter gavs ut i samarbete med just Fib-
juristerna. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3ff) Fib-juristerna har 
fått sitt namn från Folket i Bild men är en självständig organisation bestående av jurister 
och juridikstuderande som verkar för yttrande- och tryckfrihet, antiimperialismen och 
folkrätten. (Tidskrift för Folkets Rättigheter, 2003, s.2) 
 
En annan viktig fråga för Ordfront förlag, enligt Ericsson, var glesbygdsfrågan. 
Ericsson menar att Ordfront tyckte sig se samma utveckling i den svenska glesbygden 
som i u- länderna. (Ericsson, 2004a) Glesbygd: Utveckling eller avveckling utgiven 1969 
är ett exempel på detta (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3). 
Denna bok innehöll seminarier och diskussioner om glesbygdsproblematiken från 
Stockholms stadsmuseum i september 1969 och har bidrag från bland andra Jörn 
Svensson och Kjell-Olof Feldt. I vår första intervju med Ericsson påpekade han att 
Ordfront var väldigt kritiska mot den svenska regeringen i början, speciellt mot Kjell 
Olof Feldt, detta på grund av den flyttlasspolitik som bedrevs. (Ericsson, 2004a) I 
utgivningen från 1971 hittar man Varför avfolkas glesbygden? som gavs ut i samarbete 
med Arbetsgruppen för en front mot avfolkningen (Från Cabora Bassa till 
Baklängesrevolutionen, 1994, s.3). 
 
Även frågor om miljön och kärnkraften intresserade dem, vilket märks i boken 
Alternativ till kärnkraft från 1973 (Libris, 2005a). 1978 gav de ut Första maj-boken 
Pengarna eller livet: En bok om miljökampen. Året därpå gav de ut Bert Bolins bok Vad 
gör vi med klimatet? (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.5) 
 
Böcker om historia intresserade också de första ordfrontarna (Ericsson, 2004a). Från 
den tidiga utgivningen under 70-talet finner man bland annat Digerdöden- orsakad av 
fattigdom och förtryck  och 1809 års författning från utgivningen 1975. Vad vi kan 
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utläsa av utgivningslistan så gav Ordfront ut en skriftserie som hette Historiska 
småskrifter, denna serie gavs ut i samarbete med Arkivet för folkets historia. Majoriteten 
av de historiska böckerna Ordfront gav ut under perioden 1974-1981 ingick i denna 
serie. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3ff) 
 
Ericsson menar att Ordfront och dess medlemmar under de första åren styrdes av 
”någon slags folkbildningsambition”, men även av ett eget intresse. Medlemmarna i 
Ordfront ansåg att de inte hade lärt sig tillräckligt i skolan och på universitetet, därför 
fick de ordna sin egen skola. Sådant som de ville förstå bättre och veta mer om gav de 
ut en bok om eller ordnade en kurs om. (Ericsson, 2004a) Ordfronts 
folkbildningsambition märks bl.a. genom utgivningen av Nils Bejerots Missbruk av 
alkohol, narkotika och frihet som såldes i 26 000 exemplar mellan 1978 och 1985 (Från 
Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.4). 
 
Israel menar att Ordfront förlags utgivningspolicy bestämdes av Ordfronts paroller, 
såsom försvarandet av yttrande- och tryckfriheten. Israel berättar vidare att Ordfront 
även hade en internationell paroll. De rörde sig inom områdena internationell politik, 
samhällsdebatt och i viss mån arbetarlitteratur. Dels var det en viss nyutgivning utav 
äldre arbetarförfattare, de gav bl.a. ut Karl Östmans Stabbläggare och andra noveller 
tillsammans med Folket i Bild i Sundsvall. De försökte även hitta en del modernare 
arbetarförfattare. Israel säger, att när de började ge ut Henning Mankell så räknades han 
som arbetarförfattare, vilket var helt fel. Mankell hade dock alltid, precis som de på 
Ordfront, haft ett starkt socialt engagemang. (Israel, 2004) 

2.4.1.1 Historieboken 
Upplagorna på Ordfronts böcker var länge mycket små, de tryckte oftast sina böcker i 2-
3000 exemplar, men ofta sålde de bara en femtedel (Ericsson, 2004a). Historieboken 
från 1970 var ett undantag, då den gick ut i omkring 70 000 exemplar. Den har också 
översatts till sex språk. (Steen-Johnsson, 1994, s.47) Anledningen till denna framgång 
tror Ericsson var att Historieboken slog an en sträng hos en bredare vänster (2004a). 
 
Historieboken var ett seriealbum om folkens världshistoria, ritad av Annika Elmqvist, 
Gittan Jönsson, Ann-Mari Langemar och Pål Rydberg som alla hade gått på Beckmans 
reklamskola (Steen-Johnsson, 1994, s. 46f). Perspektivet i Historieboken var marxist-
leninistiskt (Lagercrantz, 2000, s.4). Författarna hade blivit refuserade på de stora 
förlagen och gick därför till Ordfront. Ordfront ville nå ut med sina böcker och därför 
försökte de använda ett bildspråk och en form som var enkel men med ett 
kvalitetsmässigt innehåll. Detta menar Ericsson att Historieboken levde upp till. Att nå 
ut till alla är något som Ericsson menar gäller för Ordfront förlag än idag. Istället för att 
ge ut bra akademiska böcker för en liten läsekrets vill de nå ut med böcker som håller en 
akademisk kvalitet innehållsmässigt men som har en form som gör att böckerna hittar 
fram till vanliga människor. (Ericsson, 2004a) 

2.4.2 1980-talets utgivning 
När Israel arbetade på Ordfront förlag såg han det som sin uppgift att dels bredda 
förlagets utgivning, dels att ge det en tydlig identitet och profil, en grundläggande tanke 
för ett förlag av Ordfronts karaktär och storlek. Samtidigt, menar han, var de måna om 
att kunna bryta den profilen vid behov. De gav t.ex. ut en bok av en Nato-general, John 
Hackett, som hette Tredje världskriget. Hackett var en väldigt reaktionär man som bl.a. 
var för Sydafrikas apartheid. Ordfront hade dock inga problem med att ge ut boken, 
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eftersom de ansåg den vara intressant. Tillsammans med Stadsteatern gav de även ut en 
bok, Becketts teater: En antologi, med kommentarer om Becketts Slutspel, vilket väckte 
uppseende. Boken användes sedan som program när pjäsen spelades. Detta skedde även 
tillsammans med Dramaten, där Ordfront i samband med Ingemar Bergmans 
uppsättning av Kung Lear gav ut Britt G. Hallqvists nyöversättning. Boken användes av 
Dramaten som program, med Bergmans strykningar utsatta i texten. Israel uppskattar att 
Dramaten sålde 30-40 000 ex. av Kung Lear i denna utgåva. (Israel, 2004) Ordfront 
förlag gav sedan ut flera av Shakespeares dramer under 80 talet, såsom Macbeth och 
Hamlet som kom 1986. Flerparten av dessa dramer gavs ut i samarbete med Dramaten 
eller andra liknande institutioner såsom Göteborgs och Stockholms stadsteatrar. (Från 
Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.7ff) 
 
Under 80-talet gav Ordfront förlag ut många böcker om Sovjetunionen, som de tog 
ställning emot i exempelvis Sovjet: Diktaturens ansikte (1980). Denna bok handlade om 
hur oliktänkande i Sovjet förföljdes. Även situationen i Afghanistan belystes i bl.a. 
Afghanistan ockuperat: Dokument och vittnesmål från Afghanistantribunalen i 
Stockholm från 1982, och I vargens gap: Resa i Herat. Situationen i Afghanistan bör ha 
intresserat Ordfront då de gav ut fyra böcker om Afghanistan under åren 1982-1986.  
Utifrån 80-talets utgivningslistor kan man också se att Ordfronts böcker behandlade 
ämnen som Pragvåren 1968, Israels ockupation av Libanon och Polens frihet. (Från 
Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.7ff) 
 
Israel berättar att Ordfront förlag tidigt åkte ner till bokmässan i Frankfurt och de hade 
även en hel del kontakt med andra förlag (Israel, 2004). Bokmässan i Frankfurt är en 
årligen återkommande mässa och en av de största bokmässorna i världen (Hammers, 
1991, s.598). På det viset var de ett ganska normalt förlag fortsätter Israel, även om de 
ofta inriktade sig på en särskild sorts böcker, t.ex. politiska böcker. När de blev 
intresserade av vad som hände i Östeuropa hade de mycket samarbete med olika 
grupper, de gav bl.a. ut en tidskrift som hette Hotel Örnsköld. Hotel Örnsköld byggde 
mycket på skönlitterära texter och skulle belysa det som hände i Polen. (Israel, 2004) 
Denna tidskrift gavs ut i samarbete med Polsk-Svenskt Kulturcentrum mellan åren 1984 
och 1986. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.10ff) De gav även ut 
Václav Havel. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.7ff) Ordfront 
förlag fick ett visst kontaktnät p.g.a. sin inriktning, menar Israel. De hade dock aldrig 
någon kontakt med några storförlag i t.ex. USA eller Frankrike. (Israel, 2004) 

2.4.2.1 Böcker i serier 
Ordfront förlag har under årens lopp gett ut olika serier med böcker. En av dessa var 
Demokratiskt bibliotek som började ges ut 1982 med boken Folkets tidsålder: 
Revolutionsåret 1848 i Europa, därefter följde 1789: Franska revolutionens bakgrund 
och orsaker. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.8) Böckerna i 
Demokratiskt bibliotek handlade om bland annat de mänskliga rättigheternas historia, 
tänkare från franska revolutionen, folklig kamp samt demokrati och rättvisa. Mellan 
åren 1982-1991 gav Ordfront ut 13 böcker i denna serie. (Från Cabora Bassa till 
Baklängesrevolutionen, 1994, s.8-20) En annan serie som kan nämnas är Stad i världen, 
i vilken de gav ut bland annat Clas Thors resehandböcker Prag, den magiska staden 
1987 och Berlin 1988. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.15) 
 
Ordfront har även en speciell serie, kallad Skrivandets hantverk, som är en 
handboksserie om olika sorters skrivande, t.ex. skönlitterärt, journalistik, att skriva för 



 27 

film eller för barn etc. (Petterson, 2004a). Den första boken i denna serie gavs ut 1989 
och hette Att skriva prosa (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.15). 
Författarna till Ordfronts skrivarserie är ibland ledare för de skriva rkurser Ordfront har 
och ibland är det tvärtom, att man ber en kursledare skriva en bok. Hagner påpekar i vår 
intervju att inte bara samhällslitteraturen har varit viktig för Ordfront utan även 
skrivarserien. (Hagner, 2004) Medievänstern såg länge Ordfront som ”kusinen från 
landet”, men detta började fö rändras, enligt Israel, i och med serierna med skrivarböcker 
och reportageböcker. Dessa gjorde att de fick ett bättre anseende inom journalistkretsar 
(Israel, 2004). En annan serie hos Ordfront var Reportagets mästare där de bland annat 
gav ut Ivar Lo-Johansson, Skriva för livet i urval och intervju av Stig Hansén och Clas 
Thor (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.15ff).  

2.4.2.2 Barn- och Ungdomsböcker 
Ordfront förlag har aldrig haft någon större utgivning av barnböcker. Den första 
barnboken som gavs ut av Ordfront hette Tror dom vuxna vi barn inte tänker på det? I 
denna bok hade en ung pojke ritat bilder om Vietnam. Även barnböckerna tog alltså upp 
samhällsfrågor (Ericsson, 2004a). Under 1980-talet gav Ordfront ut ett tjugotal barn- 
och ungdomsböcker. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.11) De 
illustrerade barnböckerna Barnens flora, Barnens trädbok och Barnens fågelbok etc. av 
Lena Kallenberg och Bisse Falk var utgivna i samarbete med Svenska 
Naturskyddsföreningen och blev storsäljare. (Steen-Johnsson, 1994, s.58) I slutet av 80-
talet slutade Ordfront att ge ut barnlitteratur, då de ansåg att de inte hade förmåga att 
bevaka och utveckla den delen av verksamheten. (Ericsson, 2004a) 

2.4.3 1990-talets utgivning och framåt 
Under 1990-talet var samhällsböckerna precis som tidigare viktiga för Ordfront förlag. 
1991 gav de ut Istället för EG av Per Gahrton och 1994 kom Handbok för EU-tvivlare 
av samma författare. 1991, sex år innan Sara Wägner slog larm om den dåliga 
behandlingen av äldre i den svenska äldrevården, gav Ordfront ut Sjukhemmet , som 
enligt utgivningslistan är ett exempel på den dåliga behandlingen av äldre människor i 
den tidens Sverige. Ordfront gav under 1990-1991 ut två böcker som kritiserade det 
svenska försvaret av författaren Wilhelm Agrell. I pamflettserien Tankeställare gav 
Ordfront ut böcker som handlade om bl.a. konsekvenserna av den nya kommunallagen 
och om den svenska välfärden. Växthuseffekten uppmärksammades i boken Växthuset 
jorden av John Gribbin från1993. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, 
s.17ff) Under 1996 kom Gunilla Granaths Gäst hos overkligheten som 
uppmärksammade förhållandena i den svenska skolan. Granath följde under ett år en 
sjundeklass och publicerade sina intryck därifrån i dagboksform. (Föreningen Ordfront 
1996/1997, s.13) 1998 gav Ordfront ut Heléne Lööws bok Nazismen i Sverige 1980-
1997 som två år senare gavs ut i den förnyade upplagan Nazismen i Sverige 1980-1999 
(Libris 2005b & c). 
 
Enligt Ordfronts förlagschef Pettersson ses historia och kulturhistoria som viktiga delar 
av förlagets utgivning. (Pettersson, 2004a) Exempel på böcker som har givits ut enligt 
Ordfronts linje med böcker om historia och kulturhistoria från 90-talet är bland andra: 
Alberto Manguels bok En historia om läsning från 1999, Stora döden av Dick Harrison 
från 2000, Eva Erikssons bok Den moderna stadens födelse; svensk arkitektur 1890-
1920, utgiven 1990, Kung Leopolds vålnad av Adam Hochschild från 2000, samt 
böckerna Tänka, tycka, tro och Bryta, bygga, bo från 1994 i vilka det enligt 
utgivningslistan berättas om svensk historia underifrån. (Från Cabora Bassa till 



 28 

Baklängesrevolutionen, 1994, s.17, samt Ordfronts utgivningslistor 1994, s.1, 1999, s.7 
och 2000, s.34) 
 
Från 2000 till 2003 har Ordfront fortsatt på samma linje som förut med folkbildning, 
mänskliga rättigheter och demokrati. Idag sker ett sökande från Ordfronts sida efter vad 
de själva kallar de ”skarpa radikalerna i världen”. (Ericsson, 2004a) 2001 gav de ut 
Naomi Kleins No Logo och 2003 kom Michael Moores Korkade Vita män. 
Terrorattacken mot World Trade Center i New York och dess efterföljder märktes i 
Ordfronts utgivning exempelvis i 11/9 av Noam Chomsky från 2001, men även i 
Arundathi Roys Den oändliga rättvisans matematik  från 2003. Ordfronts motstånd mot 
kriget i Irak, 2003, är tydligt och samma år gav de ut Krigsplan Irak av Milan Rai. 
(Ordfronts Årskatalog 2003, s.9) Att Ordfront idag tar ställning mot globaliseringen gör 
att man på sätt och vis kan säga att de åsiktsmässigt är tillbaka där de var när förlaget 
bildades i slutet av 60-talet (Ericsson, 2004a). 

2.4.3.1 Feministiska böcker 
Det är svårt att utläsa någon tydlig feministisk linje i Ordfronts böcker, d.v.s. böcker 
som behandlar kvinnans roll i samhället. Den första renodlat feministiska boken 
Ordfront gav ut var Första maj-boken från 1975, Kvinnobilder, denna gavs ut i 
samarbete med Grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Tre böcker som tog 
ställning mot porr gavs ut i slutet på 70-talet, exempelvis Ett onödigt ont; en antologi 
mot porr & prostitution. I Ghalem Alis roman Fatiha och friheten behandlas kvinnans 
ställning i Algeriet. Även om en del av Ordfronts böcker möjligtvis har ett feministiskt 
perspektiv exempelvis som Ellen Kuzwayos Kvinna i Soweto så finner vi inte många 
renodlat feministiska böcker i utgivningen från 70- och 80-talen. Dock kritiseras det 
islamska samhället och kvinnornas ställning i muslimska länder i Nawal el-Sadawis 
skönlitterära böcker. (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.18) I 
Barnmorskan och läkaren; Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920 
från 1996 tas svensk kvinnohistoria upp (Ordfronts utgivningslista 1996, s.6). 1997 ger 
Ordfront ut Till försvar för kvinnans rättigheter av Mary Wollstonecraft (Ordfront s 
utgivningslista 1997, s.7). Vi tycker oss urskilja att utgivningen av böcker med 
feministiskt perspektiv har ökat något de senaste åren, dock är detta svårt att avgöra då 
vissa böcker kan ha ett feministiskt perspektiv utan att direkt handla om feminism, som 
i Emma Olsson och Zandra Ahls Svensk smak: myter om den moderna formen. Exempel 
på titlar från de senaste årens utgivning är: APM; antipatriarkalt manifest av Maria-Pia 
Boëthius & Maria Lindhgren från 2002 (Ordfronts utgivningslista, 2001-2002) och 
Fanny Ambjörnssons I en klass för sig från 2004 (Ordfront/Galago våren 2004, s.2).  

2.4.4 Skönlitteratur  
Studerar man utgivningslistan ser man att i mitten på 1970-talet började Ordfront 
förlags utgivning växa vilket gjorde att de även gav ut mer skönlitteratur (Från Cabora 
Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3ff). Den skönlitterära delen av Ordfronts 
utgivning var på den tiden Israel arbetade på förlaget en underordnad del och stod för 
ca. en fjärdedel. Israel betraktade sig alltid som fackboksförläggare i första hand. 
Ordfronts stora intresse för internationella frågor avspeglades även i skönlitteraturen. 
(Israel, 2004) Exempelvis i Före stormen av Wessel Ebersohn, från 1985 som handlade 
om läget i Sydafrika (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.11). I 
dagsläget består 35 procent av Ordfronts utgivning av skönlitterära böcker (Pettersson, 
2004a). 
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2.4.4.1 Henning Mankell 
Det var genom Första maj-böckerna som Ordfront upptäckte Henning Mankell 
(Lagercrantz, 2000, s.4). Den första boken som Mankell gav ut på Ordfront förlag hette 
Fångvårdskolonin som försvann och gavs ut 1979. Därefter gav Mankell ut fem böcker 
på Ordfront förlag fram till 1990. Året därefter kom Mördare utan ansikte om 
kommissarie Wallander, som Svenska deckarakademin utsåg till 1991 års bästa deckare. 
(Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.5-20) Efter 1991 gav Ordfront 
sedan ut en bok varje år i Wallanderserien. (Eklund, 2000a) 1995 beskrivs i Ordfronts 
stämmohandling från samma år som det år då Henning Mankell nådde den verkligt stora 
publiken. Han kom att bli en av Sveriges mest lästa författare och hans bok Villospår 
låg överst på bästsäljarlistan för skönlitteratur i flera månader. (Kallelse till stämma 
1996, s.5) 
 
Mankells kriminalromaner fann under 90-talet en allt större läsekrets. Under 1996 
trycktes åtta titlar av Mankells böcker i sjutton olika utgåvor, i bl.a. pocket och 
kartonnage. Ordfront förlag kom därmed att bli väl etablerade på pocketboksmarknaden. 
Mankells böcker låg på tio-i-topplistorna under hela 1996 med två-fyra pockettitlar 
bland de tio mest sålda. Under 1995, som hade varit det bästa året dittills för förlaget 
hade de tryckt 342 000 böcker. Under 1996 gick det ännu bättre och de tryckte 800 000 
ex. (Föreningen Ordfront 1996/1997, s.13) Ordfronts omsättning ökade alltså kraftigt 
från 1996-1997. 
 
I Henning Mankell fick Ordfront ”en person respekterad för sin integritet och klara 
ställningstagande i tredje världen som i mycket personifierar det Ordfront står för” 
menar föreningen Ordfront (Föreningen Ordfront 1996/1997, s.6). Trots framgångarna 
med Mankells böcker var de på Ordfront ändå medvetna om att deras beroende av 
Mankell var stort. I budgeten för åren 1998-2000 planerade de att få Ordfronts främsta 
inkomstkälla att växla från att vara Henning Mankells kriminalromaner till att bli 
medlemsavgifter och bokköp av medlemmar. Därför satsade de mycket på 
medlemsvärvning. (Föreningen Ordfront 1997/1998 s.4) Utöver framgången med 
Mankell så menar Christina Hagner i Stämmohandlingen för 1996/1997 att de också till 
viss del har blivit bättre på att marknadsföra sig själva, vilket de bl.a. gjorde genom 
medlemsvärvningsfoldern Tidens vind (Föreningen Ordfront 1996/1997, s.5ff). I 
Ordfronts överlevnadsplan för den tid som skulle komma efter Mankell ingick utöver 
den ökade medlemsvärvningen och satsningen på bokklubben även en satsning på en 
breddad utgivning för att de skulle kunna behålla sin kärnutgivning, menar Ericsson i en 
intervju i Svensk bokhandel (Kerpner, 2001, s.6). 
 
Publiceringsrättigheterna för Mankells böcker kom att säljas till en mängd olika länder 
(Föreningen Ordfront 1996/1997, s.13). Mankells åttonde roman om Wallander, 
Brandvägg, som kom ut 1998, slog försäljningsrekord och sålde i ca. 250 000 exemplar. 
Även försäljningen av Mankells böcker i pocket ökade. Framgångarna under 1998 
förklarar Ordfront med att Wallanderserien marknadsfördes på ett kraftfullare sätt än 
tidigare. (Föreningen Ordfront 1998/1999, s.12ff) Den sista boken i serien om Kurt 
Wallander gavs ut 1999 och hette Pyramiden (Föreningen Ordfront 1999/2000, s.20). 
Efter Wallanderserien gav Mankell ut Danslärarens återkomst, ännu en kriminalroman, 
hos Ordfront (Föreningen Ordfront 2000/2001, s.7). 
 
Våren 2001 gick Mankell över till Leopard förlag. (Ericsson & Nergårdh, 2004) Trots 
att Mankells böcker bidrog med en hel del ekonomiskt sett, så har Ordfronts 
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totalomsättning inte gått ner efter att han slutade ge ut sina böcker hos Ordfront förlag. 
Numera är Ordfront inte på jakt efter någon superbästsäljare, utan försöker istället hitta 
flera starka titlar och författare. Enligt Pettersson krävs det att Ordfronts böcker 
verkligen säljer för att förlaget ska kunna gå runt ekonomiskt och de anser det vara 
bättre med flera böcker som säljer bra, än en superbästsäljare. Det ger på sikt en 
stabilare ekonomi. (Pettersson, 2004a) Pettersson menar i en intervju i Svensk 
bokhandel, att Ordfront inte kan komma upp i samma vinster som de hade under 
Mankells tid (Kerpner, 2001, s.6). Detta är något som även Hagner håller med om, hon 
betraktar succén med Henning Mankell som en parentes i Ordfronts historia, vilken hon 
beskriver som ”historien om ekonomiska problem” (Hagner, 2004). 
 
Ericsson menar att med hjälp av Mankells böcker om Kurt Wallander upptäckte de att 
det gick att nå ut med ”radikala deckare” i jätteupplagor. Enligt en undersökning från 
Svenska Gallup som Ericsson hänvisar till har var tredje svensk läst en Wallanderbok, 
enligt samma undersökning framgår det också att serien om kommissarie Wallander når 
ut till personer som inte läser i vanliga fall. På grund av framgångarna med Mankells 
deckarböcker försökte förlaget odla deckargenren genom att t.ex. ge ut författare som 
Kjell Eriksson. (Ericsson, 2004a) Enligt Israel möjliggjorde Mankell Ordfront förlags 
bredd. I och med försäljningen av hans böcker fick de mer pengar och kunde satsa på en 
bredare utgivning. (Israel, 2004) 

2.4.5 Samarbete 
Ordfront förlag är inte tillhöriga eller sympatisörer med något speciellt parti eller någon 
speciell riktning, utan grundtanken är att de ska vara obundna och oberoende. 
(Pettersson, 2004a) Under 70-talet samarbetade Ordfront med diverse 
solidaritetsorganisationer, som de gav ut böcker tillsammans med. Detta var ett av de 
sätt förlaget använde sig av för att kunna överleva. (Israel, 2004) I utgivningslistorna 
från denna tidsperiod finner man bland annat solidaritetsorganisationer som 
Palestinagrupperna, Arbetsgruppen för Angela Davis i Sverige, Svenskkubanska 
föreningen och MPLA: s (Movimento Popular de Libertacão de Angola) representation 
i Sverige (Från Cabora Bassa till Baklängesrevolutionen, 1994, s.3). 
 
Ordfront förlags samarbete med olika organisationer var alltså vanligare förr, på 70- och 
80-talet. De har dock inget emot det, utan kan absolut tänka sig att samarbeta än idag. 
Problemet är att det kan vara ganska svårt, då det ofta är väldigt specialiserade böcker 
som organisationerna vill ha. Är organisationen då inte särskilt stor kan de heller inte 
köpa några större upplagor av den och det kan vara svårt att få boken såld till någon 
utanför organisationen. Idag samarbetar Ordfront inte med några andra förlag när det 
gäller utgivningen, då detta kan vara ganska svårt. De har dock täta kontakter med vissa 
utländska förlag. De samarbetar inte heller särskilt mycket med olika organisationer, 
även om det förekommer emellanåt. De har gjort det vid vissa böcker, t.ex. med 
Amnesty när det gällde en bok om Amnestys historia men även med Expo när de gjorde 
en bok om Sverigedemokraterna. (Pettersson, 2004b) Ordfront har även samarbetat med 
miljörörelsen och gav 1991 ut boken 50 enkla saker du kan göra för en renare jord 
tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen (Från Cabora Bassa till 
Baklängesrevolutionen, 1994, s. 19). 

2.4.6 Urvalsprocessen av böcker på Ordfront förlag 
Besluten om Ordfront förlags utgivning under de tio första åren togs genom att de 
anställda diskuterade tillsammans om vilka böcker de skulle ge ut. Ordfronts 
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föreningsstyrelse fattade aldrig några konkreta beslut om vad förlaget skulle ge ut, den 
kunde däremot fatta beslut om inriktning. När Ordfront senare fick en vd på förlaget 
blev denne ytterst ansvarig mot styrelsen gällande utgivning och ekonomi. (Ericsson, 
2004a) 
 
Inom förlaget var de oftast eniga om vilka böcker som skulle ges ut. Israel kan t.ex. inte 
minnas några större strider. Det var ingen som kritiserade enskilda projekt, eftersom 
utgivningen sågs som en helhet. Han ger exempel på boken Tredje världskriget, som för 
Ordfront var en ganska ovanlig bok, men han minns ingen oenighet. De hade ett genuint 
intresse för att även belysa andra ståndpunkter än sina egna. Israel menar att det inte går 
att ge ut böcker som bara speglar ens egna ståndpunkter, då hamnar man i omöjliga 
situationer. (Israel, 2004) 
 
Mycket har förändrats i Ordfront förlags utgivning och sätt att arbeta sedan starten 
1969. Idag kan till exempel Ordfront gå till en författare och be om att få en bok skriven 
om ett särskilt ämne. (Ericsson, 2004a) Besluten om vilka böcker som Ordfront ska ge 
ut fattas enbart av förlaget. Än idag kan inte föreningsstyrelsen gå in och bestämma i 
konkreta utgivningsfrågor. De kan däremot ha synpunkter på hur förlaget sköts i stort, 
om det t.ex. är för dålig lönsamhet eller om det är fel titlar som ges ut. Själva 
utgivningsarbetet är i grunden förmodligen inte särskilt olikt något annat förlags. 
Skillnaden är att större förlag, t.ex. Bonniers, har större resurser när det gäller 
utgivningsarbetet, men annars skiljer det sig antagligen inte åt speciellt mycket. Idéer 
och förslag strömmar hela tiden in från olika håll. Att få in 20 st. manus på vardera 300 
sidor per vecka är inte ovanligt. Tillsammans med utländska titlar kan detta resultera i 
tiotusentals sidor i veckan att läsa igenom, vilket kräver en hård sållning. Det är väldigt 
lite av allt det som kommer in som sedan ges ut. När det gäller svenska manus har 
Ordfront en person utanför förlaget som hjälper till med sållningen. (Pettersson, 2004a) 
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3. Föreningen Ordfront, Ordfront magasin och 
bokklubben Bokfront 

Detta kapitel utgör den första av de tre faktorer vi studerar. Här behandlar vi de tre 
interna delarna föreningen Ordfront, Ordfront magasin och bokklubben Bokfront. Dessa 
tre delar är tätt sammankopplade med förlaget och kan därför tänkas ha haft betydelse 
när det gäller förlagets positionering på det litterära fältet vad gäller både storlek och 
utgivning.   
 
Då vi behandlar samtliga av dessa tre delar från deras respektive start och fram till idag 
kommer stycket om Ordfront magasin även att handla om den tidigare 
medlemstidningen Gneten. 

3.1 Föreningen Ordfront 
Ordfront består, som vi tidigare nämnt, av flera delar. Ägare till dessa delar är 
föreningen Ordfront. Denna form av ägandestruktur, där en förening med en 
föreningsstämma äger alltihop, är unikt för ett förlag i Sverige menar Pettersson. 
Eventuellt är Ordfront ensamma om detta i hela världen. Denna ägandeform är en av 
grundtankarna med Ordfront förlag, då de vill vara ett alternativ på bokmarknaden. De 
ser sig själva som något annat än de stora förlagen som ägs av mediekoncerner, men 
även jämfört med mindre förlag. (Pettersson, 2004a) 
 
Föreningen Ordfront har en föreningsstyrelse som utses på stämmorna. 
Föreningsstyrelsen utser i sin tur bl.a. förlagschef och redaktörer. Föreningsstyrelsen är 
den institution som sitter högst upp i hierarkin med ett antal bolag under sig. 
(Pettersson, 2004a) Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, arbetar för en 
bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde (Föreningen Ordfront 2003). 
I dess stadgar kan man läsa att: ”Föreningen Ordfront är en kulturorganisation med 
mottot ’Försvara yttrande- och tryckfriheten.’” De ser som en viktig uppgift att ge röst 
åt dem som drabbas av inskränkningar i rätten till det fria ordet. (Stadgar för Föreningen 
Ordfront 2003) 
 
Föreningen bildades 1974 och Ordfront blev därmed ett medlemsägt aktiebolag. 
Medlemmarna medförde en betydlig förstärkning då de dels innebar en mängd frivilliga 
som både ville bidra och ifrågasätta och dels utgjorde en given kundkrets för de böcker 
som gavs ut. (Steen-Johnsson, 1994, s.52) Föreningen var ideell och på några år växte 
den till 200-500 personer. Det är denna förening som fortfarande finns kvar och 
Ericsson berättar att han ser dess bildande som en otroligt avgörande händelse för 
Ordfront. (Ericsson, 2004a) Även Israel betonar föreningens betydelse och menar att 
den var viktig då den bl.a. samlade in och lånade ut pengar till expansion. Detta gällde 
dock främst för tryckeriet och kanske inte så mycket för förlaget. Israel berättar att det 
alltid fanns en strävan efter att förlaget och föreningen skulle stödja varandra. Förlaget 
skulle trycka det som föreningen hade nytta av och föreningen skulle i sin tur skriva om 
förlagets böcker. (Israel, 2004) 
 
I början och under flera år framöver var föreningen inte speciellt stor (Israel, 2004). 
Under 80-talet växte den dock från 500 medlemmar till 5-6000 (Ericsson, 2004a). Till 
stor del berodde detta på en målmedveten satsning på medlemsvärvning i början av 80-
talet (Steen-Johnsson, 1994, s.58). 
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Under 90-talet gick det bra för föreningen och medlemsantalet steg från år till år. Den 
direkta orsaken till detta är att Ordfront satsade mycket på marknadsföring. Den 
indirekta orsaken anses vara att Ordfront ses som spännande och intressant för allt fler 
människor. (Föreningen Ordfront 1996/1997, s.9) Fler medlemmar innebär fler 
ordfrontare över hela Sverige. Dessutom får verksamheten som helhet en stabilare 
ekonomi. (Föreningen Ordfront 2000/2001, s.16)  
 
Idag har föreningen Ordfront omkring 30 000 medlemmar, vid stämman i maj -04 
framkom det att antalet minskat något under 2003. (Verksamhetsberättelse 2003, 
medlemsvärvning) 2004 var för övrigt ett turbulent år för föreningen. Efter stämman i 
maj ansåg Ordfronts revisorer att ett antal felaktigheter hade begåtts vid 
beslutsfattanden, varpå en extrastämma tillkallades i september. (Ordfronts 
extrastämma, 2004, s.2) Vid denna extrastämma valdes Stefan Carlén till ordförande för 
föreningen. 
 
I Eva Johanssons intervju med Dan Israel från 1995 förklarar Israel att föreningen 
Ordfronts medlemmar dessutom är medlemmar i bokklubben. Detta ger en stadig grund 
för förlaget, då en viss del av utgivningen då är såld på förhand. Att ge ut bra böcker är 
inte så svårt, menar Israel. Att få det att bli kommersiellt lönsamt däremot är värre och 
något som många småförlag har problem med. Han säger att Ordfront har lagt sig på en 
nivå där dessa två saker har kunnat förenas. (Johansson, 1995, s.8) 
 
Liknande resonemang för Christina Hagner, före detta ordförande i föreningen. 
Medlemmarna är Ordfront förlags främsta köpare och genom dem har förlaget en unik 
försäljningskanal för samhällslitteratur, menar hon. Via Bokfront når böckerna rakt ner i 
brevlådan till nära 30 000 samhällsintresserade personer. Föreningens betydelse för 
förlaget är mycket stor, menar Hagner. Hon tror att föreningen ”stabiliserar” dess 
position och gör att de kan hålla sig kvar på nivån som ett medelstort förlag. Det finns 
gott om mindre förlag och det finns de riktigt stora förlagen, däremellan finns inte 
mycket, menar hon. Ordfront förlag har inte möjlighet, som de stora förlagen, att kunna 
gå till sina aktieägare och begära några miljoner kronor. Istället måste de förlita sig på 
att medlemmarna tycker att de är bra. Detta påverkar naturligtvis utgivningen då det inte 
är någon idé att försöka ge ut böcker som ingen köper, menar hon. (Hagner, 2004) 
 
I slutet av 90-talet växte föreningen fort och i anslutning till detta började folk ute i 
landet bilda lokalföreningar. Den första bildades i Göteborg och 1997 började de ha 
egna arrangemang. (Hagner, 2004) 2003 fanns det 19 stycken lokala Ordfrontföreningar 
runtom i landet (Verksamhetsberättelse 2003, Demokratiutvecklingsavdelningen). 
Hagner ser det som en stor förändring i föreningen, att Ordfront nu finns runt om i 
landet. Uppskattningsvis fanns det 2004 sammanlagt ca. 100 aktiva medlemmar i 
lokalföreningarna. (Hagner, 2004) 
 
I de olika lokala föreningarna kan verksamheterna vara väldigt olika. En del har 
filosofiska caféer eller diktuppläsningar, andra har studiecirklar kring enskilda böcker, 
en del har samarrangemang som exempelvis debatter ihop med ABF eller ihop med 
fredsrörelsen. Detta beroende på hur det ser ut på orten. Verksamheten i 
lokalföreningarna är upp till var och en och lokalföreningarna bestämmer vad de själva 
vill göra. Hagner berättar vidare att en del lokalföreningar har varit väldigt politiska, 
”nästan så man får en känsla av att de skulle vilja bygga ett politiskt parti”, medan andra 
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har varit mer inriktade på kultur, filmvisning, diktuppläsning och dylikt. 
Lokalföreningarna var under våren-04 inblandade i Sociala forum, vilket är en 
mötesplats för en mängd olika organisationer. De Sociala forumen står för demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. De vänder sig mot marknadsfundamentalism 
och krig. Forumen ska vara en mötesplats för olika slags organisationer. De som arbetar 
med det centrala arrangemanget för Sociala forum tillhandahåller platsen, en hemsida 
och ett gemensamt program. Sedan får varje organisation stå för sitt arrangemang. 
Sociala forum hör ihop med World Social Forum, vilket är en internationell rörelse som 
började i Brasilien för tre år sedan. (Hagner, 2004) 
 
Hagner menar att Ordfront förlag innebär att föreningen får ett anseende och en tyngd 
genom förlagets goda renommé och kvalitetsutgivning. För lokalföreningarna innebär 
det att författare utgivna av Ordfront förlag kan komma ut i landet på författarträffar hos 
lokalföreningarna. Genom detta finns det något att knyta en verksamhet kring och ett 
utbyte mellan författarna och föreningarna kan uppstå. Många författare tycker 
dessutom att det är roligt att komma ut och föreläsa om sina böcker, menar Hagner. 
(2004) 

3.2 Gneten och Ordfront magasin 
Strax efter att föreningen Ordfront bildats 1974 uppstod ett behov av en 
medlemstidning, vilken fick namnet Gneten. (Ericsson, 2004b) Gneten skulle 
symbolisera ordfrontarnas ”gneta-på- inställning”. 1988 gjordes medlemstidningen om 
till en kulturtidskrift med namnet Ordfront magasin. (Steen-Johnsson, 1994, s.52ff) På 
webbplatsen tidskrift.nu beskriver sig Ordfront magasin som Sveriges största 
månadstidning för samhällsdebatt och kultur. De menar att de fyller ett behov i en värld 
där likriktningen och maktkoncentrationen inom media blir allt värre. Att de är den röst 
som säger någonting annat än vad det görs i dagstidningen eller tevenyheterna. 
(tidskrift.nu, 2004) I verksamhetsplanerna för 2004 framkommer det att Ordfront 
magasin bör ha ambitionen att bli oumbärlig för människor som har intresse av den 
globala rättviserörelsen, jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och 
välfärdsekonomi. Att magasinet bör ha platsen som ett av de viktigaste forumen för 
diskussion och lösning av dessa frågor. (Verksamhetsplaner 2004, Ordfront magasin) 
 
Gneten var till en början inget organ för att sälja böcker och den var heller inte särskilt 
viktig för förlaget och dess försäljning, menar Israel. Det var först när bokklubben 
skapades som tidningens roll ändrades. Då blev den en viktig del för förlaget, och är det 
fortfarande. (Israel, 2004) 1983 började de sälja böcker via tidningen, då de hade blivit 
lite fler medlemmar i föreningen. Innan dess hade bokförsäljningen och Gneten varit 
separata delar, även om tidningen var ett bra ställe att framhålla böcker och författare 
på. Ericsson berättar, att idén att sälja böcker till medlemmarna föddes i och med att 
förlaget hade ekonomiska problem. De hade svårt att nå ut med sina böcker och 
upplagorna var små. De anade att de som var medlemmar i Ordfront bl.a. var det för att 
de uppskattade deras böcker. De införde då ett system med ett svarskort i tidningen, 
vilket visade sig fungerade. De har ett liknande system än idag i Ordfront magasin. 
(Ericsson, 2004b) 
 
Under 70- och 80-talet utvecklades Gneten med bl.a. litterära tävlingar, artiklar om 
asylpolitik etc. Embryot till Ordfront magasin fanns där, menar Ericsson. Största 
skillnaden mellan tidningarna var att Gneten var ett medlemsblad, medan Ordfront 
magasin vänder sig utåt, till fler människor. Ordfront Magasin har ambitionen att vara 
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en riktig samhällstidskrift som når ut till allmänheten. Likadant är det med böckerna, 
menar Ericsson. De ska nå alla, inte bara medlemmarna. (Ericsson, 2004b) 
 
I slutet av 90-talet ökade Ordfronts inkomster och omkring -99 satsade de bl.a. pengarna 
på att öka antalet nummer av tidskriften från sex till tio nummer per år. Dessutom 
utkommer två nummer per år som enbart består av bokklubben Bokfronts katalog. Att 
tidningen numera ges ut oftare innebär att varje gång den kommer ut är ett säljtillfälle. 
På så sätt blir tidskriften en del av Ordfronts marknadsföring, menar Hagner. (2004) 
 
Marknadsföring av själva magasinet sker främst via medlemsvärvningskampanjer. Med 
en upplaga på 30-35 000 ex. utgörs 30 000 av medlemmarna. Ibland använder de sig 
även av löpsedlar och hyllvippor i kiosker och på Pressbyrån. Tyvärr kostar det väldigt 
mycket att marknadsföra sig och det är inte alltid det ger så mycket. Ordfront säljer inte 
så mycket lösnummer, omkring 2000 ex. via kioskerna. Det är otroligt svårt att bryta sig 
in på den kommersiella marknaden, menar Ericsson. Ordfront magasin profilerar sig 
genom att försöka vara lättillgängliga och inte för akademiska. I sina 
medlemskampanjer framhäver de att de är oberoende, att de inte hör till någon särskild 
vänstergruppering eller politiskt parti överhuvudtaget. De har en frihetlig radikalism och 
det som återstår av deras politiska inriktning är främst respekt för demokrati och 
mänskliga rättigheter, menar Ericsson. (2004b) 
 
Ekonomiskt sett är försäljningen av förlagets böcker en viktig del för Ordfront magasin. 
Genom magasinet kan de även presentera författare, ta upp diskussionstrådar etc. Om 
förlaget får en förfrågan från en okänd skribent som de tror på, kan de uppmana 
henne/honom att skriva något mindre i tidningen först. Senare kanske det kan bli en bok 
av det. Frågeställningar som förlaget tar upp i bokutgivningen kan man ta upp i 
magasinet och vice versa, menar Ericsson. (2004b) Under 2003 fick t.ex. Irakkriget 
samt rättegångarna mot dem som dömdes i samband med Göteborgskravallerna stor 
uppmärksamhet i magasinet (Verksamhetsberättelse 2003, Ordfront magasin). Ämnen 
som alltså även märktes av i utgivningen, bl.a. i form av Milan Rais Krigsplan Irak 
samt Erik Wijks Orätt (Ordfronts Årskatalog 2003, s.9, 13). Båda böckerna var 
medlemsböcker under året (Verksamhetsberättelse 2003, Bokfront). Om en bok går som 
medlemsbok eller om den går direkt ut i bokhandeln kan innebära stora skillnader i 
upplaga, menar Hagner. En medlemsbok får alltid hög upplaga och för radikala 
samhällsförfattare är det därför väldigt eftersträvansvärt om ens bok presenteras som 
medlemsbok i Ordfront magasin. På så sätt kan författare och Ordfront dra nytta av 
varandra. (Hagner, 2004) 
 
Sett till upplagan är Ordfront magasin Sveriges största kulturtidskrift, men det finns 
alltid problem med hur man ska definiera begreppet kulturtidskrift, menar Ericsson. Är 
t.ex. Femina en kulturtidskrift? Men om man med en tidskrift så gott som uteslutande 
sysslar med litteratur, kultur och politik, då finns det ett mindre antal och däribland är 
Ordfront magasin störst, fortsätter han. De flesta andra kulturtidskrifter är väldigt små. 
De kommer heller inte ut så ofta som varje månad, vilket Ordfront magasin gör. 
(Ericsson, 2004b) 
 
Det har försvunnit en del samhällsmagasin genom åren, bl.a. Bonniers litterära magasin 
(BLM) som lades ner 2004. Det är svårt att säga vart de ca. 2000 personer som läste 
BLM tog vägen, menar Ericsson, som anser att Ordfront magasin borde utnyttja 
tillfället. Han menar att de var bättre på kulturmaterial tidigare, men att de har tappat lite 
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den senaste tiden. Tidigare lade även Månadsjournalen ner, men det är svårt att säga om 
dess läsare gick över till Ordfront magasin. ”Det var inte riktigt vårt folk”, menar 
Ericsson. (Ericsson, 2004b)  

3.3 Bokfront 
Ordfronts bokklubb heter Bokfront och är enligt de på Ordfront Sveriges största 
samhällsbokklubb. De ser Bokfront som sin största tillgång och en plats där de kan 
erbjuda författare inom samhällsområdet tillträde till en större publik än något annat 
förlag i Sverige. (Föreningen Ordfront 2000/2001, s.16) Deras ambition är att erbjuda 
den bästa och mest aktuella samhällslitteraturen i Sverige (Föreningen Ordfront 
1999/2000, s.15). 
 
Även Cilla Nergårdh, tidigare ansvarig för Bokfront, framhåller bokklubbens betydelse 
för förlaget och försäljningen av dess böcker. Bokfront blir en egen försäljningskanal 
där man möter intresserade kunder direkt utan att behöva gå omvägen genom andra 
återförsäljare, menar hon. För Ordfront förlag som är specialiserat på böcker som 
kanske inte är några storsäljare generellt i bokhandeln, blir Bokfront ett sätt att sälja 
politisk litteratur och lyfta fram böcker. Intäkterna genom bokklubben blir av en annan 
typ än de från bokhandeln då de kommer månadsvis och på så sätt blir en jämn intäkt. 
(Nergårdh, 2004) 
 
Bokklubben började som en idé för att finansiera medlemstidningen Gneten. 1983 
började de med s.k. kvartalsböcker som presenterades en gång per kvartal. I början sålde 
de endast Ordfront förlags böcker, men då detta fick ett positivt utfall gick de vidare 
med att även sälja andra förlags böcker. Till att börja med låg bokklubben insprängd 
överallt i tidningen som små annonser och var inte en samlad del som den är nu. I det 
första numret år 2000 gjordes Ordfront magasin om och fick en ny layout. Samtidigt 
gick de över till att ha bokklubben samlad på ett ställe. På detta sätt blev det en mer 
logisk uppbyggnad i tidningen och den kom mer att likna ett traditionellt magasin. 
(Nergårdh, 2004) Det var också vid detta tillfälle som bokklubben fick sitt nuvarande 
namn, Bokfront (Föreningen Ordfront 1999/2000, s.15). Nergårdh kan inte uttala sig om 
det innebar någon skillnad i försäljningen när bokklubben blev samlad på ett ställe. Då 
försäljningen har växt hela tiden är det svårt att säga vad som beror på vad, menar hon. 
(Nergårdh, 2004) 
 
Sedan början av 90-talet har bokklubben haft en medlemsbok, vilken i dagsläget säljs i 
allt från 3000 exemplar upp till 10 000. Denna bok är alltid från Ordfront (Nergårdh, 
2004), medan de övriga böckerna kan vara från andra förlag (Föreningen Ordfront 
2000/2001, s.9). Dessa böcker säljer inte alls i samma omfattning som medlemsboken, 
utan ligger på ca. 100 exemplar per nummer. Lägger man ihop alla år så lönar sig dock 
dessa böcker ofta med tiden. (Nergårdh, 2004) Medlemsboken säljs alltid med negativ 
option. Detta försäljningssystem är något som emellanåt förvånar nya läsare och 
medlemmar, med tanke på Ordfronts ideella inriktning. Systemet är dock en 
grundläggande förutsättning för Ordfront förlags långsiktiga överlevnad och för att 
bokutgivningen inte ska slätas ut. Tack vare medlemsboken kan Ordfront förlag ge ut 
många titlar som de annars varken hade kunnat eller vågat satsa på. (Föreningen 
Ordfront 1999/2000, s.15) Negativ option används för övrigt av samtliga bokklubbar i 
Sverige, berättar Pettersson (2004b). 
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För att en bok ska bli utvald till Bokfront bedöms den utifrån hur mycket den tros 
intressera föreningen Ordfronts medlemmar. Tidigare uppskattade författare samt 
intressanta och omdebatterade ämnesområden är kriterier som vägs in. De försöker även 
lägga upp bokklubben så att de har olika teman i olika nummer. Vad gäller 
medlemsboken har de en lång urvalsprocess där de ser på hela Ordfront förlags 
utgivning. Eftersom det ska finnas en bok för varje månad måste de även se till det 
produktionstekniska, så att böckerna ska kunna bli färdiga i tid. Detta innebär flera års 
planering, men ändå kan böckerna skuffas om in i det sista. Det kan komma en ny titel 
eller någon bok kan bli försenad. Diskussioner om att ta in böcker från andra förlag som 
medlemsböcker har förekommit, men än så länge har de bestämt sig för att inte göra det. 
Övriga bokklubbar som Nergårdh känner till planerar alla mycket långt i förväg och är 
mycket låsta till sina medlemsböcker. För Bokfronts del blir det annorlunda då de är 
mycket beroende av debatt och vad som sker i samhället. Hon berättar att det alltid finns 
en dialog mellan bokklubben och förlaget. Skulle det inträffa något i världen som blir 
omdiskuterat lyfter de gärna in en bok som är relaterad till händelsen med kort varsel. 
Det är inte alltid detta är möjligt, men då sådana böcker säljer bra försöker de gärna. 
Förutom presentationer av nya böcker, presenteras ibland även tidigare utgivna böcker 
då de blir aktuella av någon anledning. I Bokfronts sommarnummer presenteras hela 
Ordfront förlags utgivning med i stort sett allt som finns på lager. Detta ger ännu en 
möjlighet att sälja tidigare utgivna böcker. Dessa nummer verkar vara mycket 
intressanta för föreningen Ordfronts medlemmar då de säljer bra, menar Nergårdh. På 
det sättet hålls backlisten levande. (Nergårdh, 2004) 
 
Nergårdh menar, att om man tittar på hela Ordfront förlag så är de väldigt nischade. 
Hon anser att namnet Ordfront ofta för associationerna till reportage och debatt. Ser 
man däremot på förlaget utifrån med ett kyligt perspektiv, är det trots allt ett väldigt 
brett förlag, menar hon. Förutom barnböcker är det få genrer som de inte ger ut. 
Ordfront förlag är alltså både nischad och bred. Att Ordfront är bred i sin utgivning kan 
skapa problem, menar hon, då det blir enormt mycket som ska bevakas. Den nischade 
inriktningen är något som Bokfront alltid har haft. I och med att bokklubben har växt 
och blivit mer betydelsefull för Ordfront har också utbudet växt och breddats. Bokfront 
var alltså mer nischade förut, vilket mestadels berodde på att de hade färre titlar. 
Nergårdh uppskattar breddningen till runt år 2000, d.v.s. ungefär när Ordfront magasin 
gjordes om. (2004) 
 
Nergårdh anser inte att Bokfront har några konkurrerande bokklubbar. Förut fanns det 
en bokklubb som hette Radix, vilken Ordfront för övrigt var delägare i, men som sedan 
lades ner. En bokklubb vid namn Speglingar har precis startat, men Nergårdh kan inte 
direkt påstå att hon uppfattar dem som konkurrenter. Dels för att Ordfront är så otroligt 
mycket större och dels för att ett medlemskap i föreningen Ordfront är någonting 
mycket mer än att vara medlem i en bokklubb. ”Det är nog inte så att folk står och väljer 
mellan Ordfront och andra bokklubbar”, menar hon. Men samtidigt kan man också säga 
att alla bokklubbar är konkurrenter. Nergårdh tror att det möjligen kan vara så att många 
av Ordfronts medlemmar är med i någon annan bokklubb där de köper en annan sorts 
böcker. Bokfront säljer ganska dåligt av skönlitteratur, men Nergårdh tror ändå att 
Ordfronts medlemmar läser skönlitteratur och att de möjligtvis får tag på den genom 
någon annan bokkanal. Ordfront marknadsför aldrig enbart Bokfront, utan hela Ordfront 
och medlemskapet i Ordfront. (Nergårdh, 2004) 
 



 38 

Om Nergårdh ska göra en generalisering av Ordfronts medlemmar tror hon att det dels 
finns en grupp medlemmar tillhörande 40-talistgenerationen och något äldre. Personer 
som har varit med länge, som känner till Ordfront och vet hur de startade. Dels har det 
kommit in stora grupper nya medlemmar, varav många förmodligen är ganska unga och 
tillhörande någon slags radikal rörelse, menar hon. Många medlemmar är antagligen 
akademiker, folk från studentstäder och storstadsmänniskor. Nergårdh vet i alla fall med 
säkerhet att könsfördelningen är ovanligt jämn, vilket hon anser intressant med tanke på 
att bokklubbsvärlden i övrigt domineras av kvinnor. (Nergårdh, 2004) 

3.4 Sammanfattning av den första faktorn  
I detta kapitel har vi tagit upp föreningen Ordfront, Ordfront magasin och Bokfront. 
Föreningen Ordfront har funnits sedan 1974. Det som började som en liten grupp har 
idag växt till nära 30 000 medlemmar. Föreningens religiösa och politiska obundenhet 
har alltid varit viktig, liksom deras värnande om yttrande- och tryckfrihet. Föreningens 
medlemsblad hette från början Gneten och började ges ut i samband med föreningens 
bildande. I slutet på 80-talet utvecklades den till vad som idag är Ordfront magasin. I 
Ordfront magasin ingår Bokfront som är Ordfronts bokklubb. Bokfront är en viktig 
försäljningskanal för förlaget. 
 
Dessa tre delar utgör den interna faktorn i vår systemanalys och med hjälp av denna 
hoppas vi kunna få en bild av vad som kan ha påverkat Ordfront förlag från internt håll, 
både vad gäller deras storlek och deras utgivning. I kapitel sex ställer vi dels dessa tre 
delar i relation till varandra, dels i relation till de två övriga faktorerna. 
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4. Bokmarknaden 

Denna faktor behandlar den svenska bokmarknaden. Genom att studera denna del av det 
litterära fältet hoppas vi kunna få en bild av de förutsättningar som Ordfront förlag har 
haft och vad som kan ha format dem. Sedd ur ett 25-årigt perspektiv är den svenska 
bokmarknaden förvånansvärt stabil menar John Erik Forslund, direktör i Sveriges 
Författarförbund (2002, s.40). Vissa förändringar har dock skett sedan 70-talet och vi 
ämnar i detta kapitel redogöra för några utav de viktigaste. Bland annat infördes fria 
bokpriser 1970, vilket enligt Pettersson förvandlade branschen (2004b). En annan 
genomgripande förändring som skett i bokbranschen efter 1970, har varit förlagens 
satsningar på bokklubbsförsäljning (Läs!, 1983, s.85). Vi kommer även att behandla det 
statliga litteraturstödet samt pocketbokens genomslag. I januari 2002 sänktes 
bokmomsen i Sverige, vilket enligt Ahlinder ses som en betydande reform (2002, s.37).  
Samtliga av de förändringar som vi tar upp här sätter vi i relation till Ordfront förlag för 
att därigenom kunna få en tydligare bild av dess eventuella påverkan. 

4.1 Införandet av fria bokpriser  
Fasta bokpriser innebär att böcker har samma pris i hela landet och i alla 
försäljningskanaler (Forslund, 2002, s.38). 1843 organiserade sig Sveriges förläggare i 
Svenska Bokförläggareföreningen. 50 år senare, 1893, gick bokhandlarna samman och 
bildade Svenska Bokhandlareföreningen. Tillsammans arbetade de båda föreningarna 
fram ett avtal om hur relationen mellan förläggare och bokhandlare skulle regleras. 
Bland annat var pris och försäljningsmetod reglerade. Förlagen bestämde bokpriserna 
och tryckte dem på böckerna, vilket omöjliggjorde konkurrens med annat än butikens 
service och personlighet. (Polesie & Strid, 1997, s.35) 
 
1970 framstår som en vändpunkt i svensk bokmarknadshistoria i och med 
Näringsfrihetsrådets beslut att avslå bokbranschens ansökan om fast bruttopris 
(Danielsson & Lennartsson, 2001, s.4). Redan 1953 blev prissättningen inom den övriga 
detaljhandeln fri och för att få behålla fasta bruttopriser krävdes särskild dispens. Denna 
dispens hade Svenska Bokläggareföreningen haft sedan dess, då det ansågs att fria 
priser skulle leda till en ofördelaktig konkurrens. (Gedin, 1997, s.106) Dispensen från 
bruttoprisförbudet hade av många författare, förläggare, bokhandlare och bibliotekarier 
uppfattats som ett kulturellt skyddsnät där bokutbudets kvalitet garanterades 
(Danielsson & Lennartsson, 2001, s.4). Med fria priser befarade många att 
bokproduktionen skulle koncentreras till större och ekonomiskt starkare bokförlag, 
medan situationen skulle förvärras för de mindre förlagen (Läs!, 1983, s.80). Vid 
avslaget hävdade dock Näringsfrihetsrådet, att fria bokpriser skulle leda till sänkta priser 
och en mer kraftfull utveckling inom branschen (Boken i tiden, 1997, s.57). 
Utgivningen och spridningen av kulturellt värdefull men svårsåld litteratur skulle även i 
fortsättningen säkerställas, menade de. Lyckades inte detta skulle de kunna tänka sig att 
upprätta stöd av olika slag för den litteraturen. (Läs!, 1983, s.80f) Bokmarknaden 
likställdes därmed med annan affärsverksamhet med fri prissättning, fri etableringsrätt 
och en upplösning av det hundraåriga kommissionssystemet (Danielsson & 
Lennartsson, 2001, s.4). 
 
Vid avskaffandet av bruttoprissystemet enades bokhandeln och förläggarna om ett 
övergångsavtal till dess att marknaden anpassat sig till de nya förutsättningarna. 
Priserna bestämdes inte längre av förlagen, utan lämnades istället som rekommenderat 
cirkapris. Under 70-talet anpassades avtalet och ersattes sedan av 
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fackbokhandelsavtalet. (Polesie & Strid, 1997, s.36) Detta avtal innebar att 
fackbokhandeln tog emot alla nyutgivna titlar. Avsikten med detta var att säkra 
titelbredden för bokhandeln då detta var deras främsta konkurrensmedel gentemot andra 
försäljningskanaler. (Pettersson, 1990, s.132) Men då flera förlag lämnat avtalet 
avskaffades det i början av 90-talet och marknaden lämnades utan några särskilda 
regler. (Polesie & Strid, 1997, s.36) 
 
Före avregleringen av bokmarknaden hade bokhandeln haft monopol på återförsäljning 
av böcker (Danielsson & Lennartsson, 2001, s.11). När detta inte längre gällde skapades 
flera nya försäljningsställen. De stora varuhusen fick bokavdelningar och 
bokklubbarnas antal och sortiment ökade explosionsartat. (Danielsson & Lennartsson, 
2001, s.4f) De första åren efter att friprissystemet infördes var konkurrensen inte särskilt 
omfattande, men allt eftersom började bl.a. varuhusen att konkurrera om de mer 
lättsålda titlarna. Några bokhandlar började efter hand att följa deras exempel och snart 
tvingades allt fler ge sig in i konkurrensen. (Boken i tiden, 1997, s.63) 

4.1.1 Ordfront förlag och de fria bokpriserna 
Ordfront förlag märkte egentligen aldrig av införandet av fria bokpriser, då de aldrig har 
arbetat med fasta bruttopriser. Både Israel och Ericsson ser det dock som något positivt 
(Israel, 2004 & Ericsson, 2004b). Israel påpekar att han aldrig har arbetat med något 
annat, men att med en sådan konstruktion som Ordfront är det svårt att arbeta med fasta 
bokpriser. Föreningen utökades en hel del under hans tid där och han tror att fria 
bokpriser förmodligen var en förutsättning. (Israel 2004) Ericsson menar att det inte är 
någon fördel för ett litet förlag att vara låst prismässigt. Där är det istället en styrka att 
ha friheten att själva kunna sätta sina priser och att de är mer utlämnade åt de stora 
förlagen med en fast prissättning. Ska man överhuvudtaget klara sig, så måste man lära 
sig hur man klarar sig rent kommersiellt, menar han. I och med de fria bokpriserna 
ökade konkurrensen då det dök upp fler försäljningskanaler, bl.a. i varuhusen. 
(Ericsson, 2004b) 

4.2 Bokklubbar 
1932 etablerade Bonnier den första bokklubben i Sverige, med namnet Svenska 
Bokklubben. Den gick dock inget vidare, bland annat p.g.a. att de rätta 
organisationsformerna ännu inte hade utarbetats. Inom kort lades Svenska Bokklubben 
ner och därefter hände det egentligen inget mer på bokklubbsfronten förrän 1940 då 
Tidens Bokklubb startade. Inspirerade av Tiden försökte Bonnier en gång till och 1942 
startade de Bokklubben Svalan. Därefter var det återigen stilla på bokklubbsfronten. 
Utöver startandet av klubben Vår Bok 1960 hände det egentligen ingenting. (Helms, 
1975, s.107ff) 1965 startade bokklubben Bra Böcker. Det började trögt, men det gick 
snart allt bättre för dem. 1973 var för dem ett betydelsefullt år, då det var då de började 
utgivningen av Bra Böckers Lexikon. (Helms, 1975, s.115ff) Bra Böcker och Bonnier 
var länge de stora konkurrenterna på bokmarknaden, men sedan 90-talet är det Bonnier 
som har dominerat (Pettersson, 1995, s.15, 25). 
 
Svedjedal skriver i artikeln ”Gurun och grottmannen”, att det 1970 inträffade en 
revolution i litteraturens samhälle där avskaffandet av de fasta bokpriserna bl.a. ledde 
till grundandet av ett flertal bokklubbar (1994b, s.18). Tidigare hade bokklubbarna haft 
ett mycket begränsat urval av litteratur, men nu blev alla böcker tillgängliga för fri 
prissättning och fri försäljning (Danielsson & Lennartsson, 2001, s.13). I de nya 
bokklubbarna såg böckerna, till skillnad från förut, likadana ut som i bokhandeln och de 
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släpptes också samtidigt (Pettersson, 2004b). I slutet av 1972 inträffade något nytt i 
bokbranschen då de största skönlitterära förlagen startade en bokklubb tillsammans, 
Månadens Bok. Denna bokklubb, som visade sig bli en succé, baserades på den 
amerikanska föregångaren Book of the Month Club. (Svedjedal, 1994b, s.22f)  
 
Under 1970-talet blomstrade bokklubbsverksamheten i hela Norden (Helms, 1975, 
s.119). Det uppstod flera bokklubbar och de svenska förlagen fick på så sätt en ny 
utgivningskanal. Genom bokklubbarna kunde de trycka böcker i stora upplagor och 
därigenom pressa priserna. För förlagen var det av stor betydelse att via bokklubbarna 
kunna nå ut till många fler människor än de kunde genom övriga distributionskanaler. 
(Helms, 1975, s.85ff) Från 1 januari 1970 till 1 januari 1980 växte antalet svenska 
bokklubbar från fyra till 37 stycken. Efter 1980 bromsades utvecklingen upp och det 
blev hårdare konkurrens mellan klubbarna. Under 1980-talet ökade bokklubbarna i antal 
från 37 stycken till omkring 50. (Yrlid, 1994, s.84f) 
 
Det finns idag flera svenska förlag som driver egna bokklubbar. Dominerande på 
marknaden är dock Bonnierförlagen som äger majoriteten av de största klubbarna. 
(Sundin, 2003, s.52f) Utöver de stora bokklubbarna finns det även ett antal klubbar med 
olika inriktningar. Ofta har små, specialiserade förlag egna bokklubbar. (Boken i tiden, 
1997, s.113) Ordfronts förlagschef Pettersson gjorde i en artikel i Svensk Bokhandel en 
jämförelse mellan s.k. nischklubbar och storklubbar, där han menar att medan 
storklubbarna fiskar med tråldragning ägnar sig nischklubbarna snarare åt att fiska med 
spinnspö. Han menar vidare att nischtänkandet är något som ligger i tiden, att det 
öppnar för en mer målinriktad värvning och marknadsföring. (Pettersson, 1995, s.20) 
 
De viktigaste försäljningskanalerna för förlagen idag utgörs av bokhandeln, 
bokklubbarna samt varuhusen. KF Media äger Sveriges största bokhandelskedja, 
Akademibokhandeln, och har därmed en mycket stark ställning inom 
detaljhandelsförsäljningen. (Sundin, 2003, s.52) Gedin menar att bokklubbarna alltid 
kommer att vara en begränsad verksamhet på bokmarknaden, men att de fyller en 
kulturellt viktig funktion. Det är via bokklubbarna som okända och litterära författare 
kan lanseras, menar han. (Gedin, 1995, s.23) 

4.2.1 Ordfront förlag och bokklubbar 
Ordfront startade sin bokklubb Bokfront i början av 80-talet. Då vi redan har behandlat 
detta i föregående kapitel kommer vi inte att ta upp det här. 

4.3 Litteraturstödet 
1968 tillsattes en offentlig utredning vars uppgift var att undersöka bokens situation och 
om nödvändigt föreslå statliga stödåtgärder, en av orsakerna till denna utredning var 
införandet av de fria bokpriserna (Boken i tiden, 1997, s.60). En annan orsak var att 
man från författarnas sida ville få till stånd en svensk motsvarighet till det norska 
litteraturstödet. (Yrlid, 1994, s.117) Ett huvudmål för utredningen var att skapa bättre 
möjligheter för fler människor att läsa god litteratur. Man ville garantera en bredd i 
bokutgivningen och se till så att allmänheten skulle ha möjlighet att på ett enkelt sätt 
antingen låna eller köpa litteratur. (Läs!, 1983, s.27f) 
 
1968 års litteraturutredning resulterade i att det statliga litteraturstödet infördes 1975. 
Därefter har stödet ändrats flera gånger, idag regleras det i Svensk Författningssamling 
(SFS) 1998:1469. (Danielsson & Lennartsson, 2001, s.5) Det ursprungliga 
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litteraturstödet var avsett att hjälpa förlagen, detta är också grunden för hur stödet ser ut 
idag. (Yrlid, 1994, s.124) Litteraturstödet delas ut till följande åtta typer av litteratur: 
 

1) Ny svensk skönlitteratur för vuxna, inbegripet debatt- och rapportlitteratur med 
skönlitterär prägel. 

2) Skönlitteratur för vuxna i svensk översättning 
3) Facklitteratur för vuxna 
4) Barn- och ungdomslitteratur 
5) Tecknade serier för barn- och ungdom 
6) Bilderböcker och bildverk 
7) Klassisk litteratur 
8) Litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. (SFS 1998:1469) 

 
Syftet med litteraturstödet är att främja svensk kvalitetslitteratur och svenskt läsande. 
Stödet har dels inneburit att Sverige trots sitt begränsade språkområde ändå har en 
omfattande utgivning, dels har det inneburit fler småförlag. Många förlag lever på 
enbart litteraturstödet, då deras egna intäkter inte täcker alla kostnader. (Polesie & Strid, 
1997, s.39) I rapporten från 1982 års bokutredning, Läs! framkommer det att införandet 
av litteraturstödet med stor sannolikhet har medfört att antalet bokförlag är stort, samt 
att flera nyutgivna titlar håller hög kvalitet. (1983, s.81) I en artikel i tidningen 
Expressen från 1993 menar Roger Fjellström att det statliga litteraturstödet är ett 
överlevnadsvillkor för småförlagen. Småförlagen är viktiga på så sätt att de utgör en 
motvikt mot storförlagen. (Fjellström, 1993, s.4)  

4.3.1 Ordfront förlag och litteraturstödet 
Ordfront förlag har haft litteraturstöd sedan början av 80-talet. Att man skulle ansöka 
om litteraturstöd var dock inte självklart för förlaget. Ordfronts dåliga ekonomi gjorde 
att de behövde mer pengar och frågan om förlaget skulle ansöka om litteraturstöd togs 
därför upp. Litteraturstödet var något som hade diskuterats på Ordfronts stämma sedan 
det inrättades fem år tidigare. Den statliga kulturpolitiken var dock något som inte sågs 
på med blida ögon av ordfrontarna och en del menade att det skulle innebära att 
Ordfront förlorade en del av sin själ och sitt oberoende. Att man riskerade förlagets 
yttrandefrihet, om man tog emot pengar från Kulturrådet. Andra i föreningen resonerade 
istället att om förlaget inte hade råd att fortsätta ge ut de böcker som de kommersiella 
förlagen inte satsade på vart skulle då yttrandefriheten ta vägen? Till slut bestämdes det 
att man skulle ansöka om litteraturstöd men att stämman skulle kunna ompröva detta 
beslut efter två år. Man skrev också ner i protokollet att man i och med ansökan om 
litteraturstöd inte uttalade sitt gillande över den statliga kulturpolitiken. (Steen-
Johnsson, 1994, s.54ff) Något som bör påpekas är att beslut om litteraturstöd fattas efter 
att böckerna har getts ut och därmed kunde inte staten ha påverkat Ordfronts utgivning 
(Ericsson, 2004a). Detta var något som antagligen togs i beaktning när förlaget fattade 
detta beslut. 
 
I föreningen Ordfronts medlemstidning Gneten behandlas litteraturstödet i en artikel 
1981, d.v.s. ett år efter att man bestämde sig för att ta emot det. I denna artikel uttalar 
sig Leif Ericsson, som på den tiden var vd för Ordfront. Ericsson menade då att förlaget 
hade klarat sig utan litteraturstödet men att de hade haft det ”åtskilligt mycket kärvare” 
utan det och att man antagligen hade gått med förlust istället för med vinst. (Söderlind, 
1981, s.19ff) I vår första intervju med Ericsson i mars 2004 menar han fortfarande 
samma sak. Dock påpekade Ericsson vid intervjun att ordfrontarna aldrig har haft en syn 
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på staten som ”bourgeoisiens våldsapparat” eller liknande (Ericsson, 2004a), vilket vi 
tycker framstår som lite motsägelsefullt om man ser till hur diskussionerna i Ordfront 
gick när man skulle ansöka om litteraturstöd.  
 
Litteraturstödet kom att bli mycket viktigt för Ordfront förlag. Tyvärr har 
litteraturstödet idag blivit mycket mindre och ges inte i samma omfattning som förut 
enligt Ericsson. (2004a)  

4.4 Pocketböcker 
Rapportboken som växte fram ur 60-talets reseskildringar och reportageböcker kom att 
bli en populär genre mot slutet på 60-talet. Som vi tidigare har konstaterat i 
bakgrundskapitlet så gav Ordfront förlag ut många rapportböcker. Pocketbokens stora 
expansion vid denna tid var gynnsam för rapportböckerna, exempelvis hade Norstedts 
startat en pocketbokserie vid namn PANorama som helt ägnades åt rapportböcker. 
(Lönnroth, Delblanc, Göransson, 1999, s.391f). Vid denna tid utgjordes två tredjedelar 
av pocketutgivningen av facklitteratur enligt Lilian Nowak i Bokläsaren: en översikt 
över nordisk forskning efter 1945, med annoterad bibliografi (Nowak, 1971, s.34). 
Pocketboken lämpade sig också idealiskt för utgivning av debattböcker inriktade på 
samhälle och politik vilket Gösta Åberg skrev i en artikel om ökningen av debattböcker 
i Svensk Bokhandel från 1969. Detta grundade han i att tillverkningen gick snabbt och 
att böckerna på så sätt fortfarande var aktuella när de kom ut i handeln, priset kunde 
sättas någorlunda lågt men också att det fanns en intresserad pocketpublik. (Åberg, 
1969, s.1118)  

 
Den pocketvåg som kan sägas ha startat på 60-talet blev kort, bokmarknaden drabbades 
av överutgivningen av pocketböcker samt sjunkande upplagor och stigande priser. (En 
bok om En bok för alla, 1996, s.8f) Enligt Pettersson blev pocketbokens räddning dels 
En bok för alla och dels Månpocket (2004b). En bok för alla som började ges ut i slutet 
av 70-talet var subventionerad av staten vilket gjorde att dessa böcker blev mycket 
billiga. 1980, fyra år efter att En bok för alla startade, kom Månpocket. (En bok om en 
bok för alla, 1996, s.9ff) Månpocket innebar att de stora förlagen gick samman under ett 
samlingsmärke och var en underavdelning till Månadens bok. Böckerna i Månpocket 
ges inte ut i original, utan endast i reprint. Detta är förutsättningen för att priserna ska 
kunna pressas ner. Samlingen under Månpocket höll dock inte, utan förlagen började 
även med egna märken. En sak som de har hållit fast vid är dock att pocketböcker ges ut 
i reprint. Ordfront förlag ger inte ut Månpocket. (Pettersson, 2004b) Under 90-talet var 
arbetslösheten hög i Sverige, vilket gjorde att svenskarna hade mindre pengar att röra 
sig med. Istället för inbundna böcker valde t.ex. många att köpa pocketböcker. (Polesie 
& Strid, 1997, s.22) 
 
Enligt John Erik Forslund i Bokpriskommissionens andra delrapport har försäljningen 
av pocketböcker ökat mycket de senaste åren, mellan 2000 och 2001 ökade antalet sålda 
böcker med 40 procent. Forslund menar att denna utveckling utöver nya 
försäljningsställen också kan bero på sänkt bokpris. (Forslund, 2002, s.41) Trots att det 
säljs mer pocketböcker idag säljs det ändå färre pocketböcker än andra böcker. Bland 
pocketböcker finns en åldersfaktor som inte syns bland övriga böcker, då det främst är 
yngre som läser pocket. Även i fråga om boendeort syns en skillnad, vilken inte 
framträder när det gäller övriga böcker. Det är färre som läser pocket på landsbygden än 
vad det är i storstäderna. (Bokpriskommissionens tredje delrapport, 2003, s.38) Att 
pocketböckerna har en begränsad publik, exempelvis i studerande ungdomar och 
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akademiker, är något man trodde även på 60-talet när pocketboken slog igenom. 
(Åberg, 1969, s.1119) 

4.4.1 Ordfront förlag och pocketböcker 
Ordfront förlag har sedan 70-talet givit ut pocketböcker. Då var det mycket 
direktpocket , d.v.s. pocketböckerna gavs ut i original (Pettersson, 2004b). Detta var 
mycket vanligt vid den här tiden då pocketbokens syfte från början var nyutgivning av 
attraktiv skönlitteratur i lågprisform enligt Litteraturutredningens huvudbetänkande från 
1974. (Boken, 1974, s.132f) När Israel började på Ordfront 1976 gav förlaget ut 
pocketböcker. Han menar att där fanns en övertro om att bara böcker var tillräckligt 
billiga så skulle de sälja, vilket snarare ledde till att de fick stora restupplagor. Ett 
undantag är Rockens roll som kom ut i pocket i original 1975 och som sålde mycket bra. 
(Israel, 2004) 
 
Pettersson menar att förr var det så att om en inbunden bok sålde bra, så sålde den oftast 
bra även i pocket. I dagens läge behöver det inte vara så, utan en bok kan sälja bra först 
som pocket. Exempel på detta är Lasermannen och Snabbmatslandet som har sålt bäst i 
pocket, men även Kjell Erikssons deckare, Naomi Klein, Michael Moore etc. Enligt 
Pettersson har det blivit nya nivåer på pocket, förr sålde man exempelvis bara böcker 
som Henning Mankells i pocket, nu har utbudet ökat och Ordfronts satsning på pocket 
är bredare än förr. De har idag en systematisk utgivning av pocketböcker, denna 
utgivning har ökat under de senaste åren, främst vad gäller återutgivning. (Pettersson, 
2004b)  

4.5 Den sänkta bokmomsen 
Hösten 2001 beslutades i riksdagen, att från den 1 januari 2002 skulle bokmomsen 
sänkas från 25 till 6 procent. För att garantera att momssänkningen skulle få genomslag 
i bokpriserna, inrättades en bokpriskommission som under tre år inhämtar, bearbetar, 
analyserar och publicerar uppgifter som belyser prisutvecklingen. (Forslund, 2002, s.38) 
Att sänkningen kallas bokmomssänkningen kan ses som något missvisande, då den även 
innefattar vecko/månadstidningar och tidskrifter av olika slag (Bokpriskommissionens 
tredje delrapport, 2003, s.44). 
 
Bokpriskommissionen sammanfattar sin första delrapport, Det ska vara billigt att köpa 
böcker och tidskrifter från juli 2002, och konstaterar att momssänkningen hade 
uppmärksammats bland konsumentleden. Detta märktes bl.a. av i ökade inköp av 
framförallt böcker, men även av tidskrifter. Prissänkningarna på skönlitteraturen var 
dock tydligare än bland facklitteraturen. Resultatet var också något bättre för 
bokhandlarna än för bokklubbarna. (Bokpriskommissionens andra delrapport, 2002, 
s.8ff) I sin tredje delrapport från våren 2003 befarar dock bokpriskommissionen att 
risken är stor för att nyhetens behag kommer att avklinga. Det är därför viktigt att hålla 
konsumenternas kunskaper vid liv, då det är deras intresse och bevakning som 
garanterar att momssänkningen får ett bestående genomslag i prisbildningen, menar de. 
(Bokpriskommissionens tredje delrapport, 2003, s.8f) Mellan april –02 och april –03 
skedde t.ex. en prisökning på böcker, där bokhandeln stod för den största ökningen. 
Fackböckerna var de som genomgick störst prisökningar jämfört med barnböcker och 
skönlitteratur. (Bokpriskommissionens tredje delrapport, 2003, s.20f) 
 
När kommissionen i sin andra delrapport granskade hela år 2002 fann de goda resultat 
för skönlitteraturen och för barnböckerna. För facklitteraturen och tidskrifterna däremot 
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hade inte sänkningsmålet uppnåtts. (Bokpriskommissionens andra delrapport, 2002, 
s.11) Liknande mönster ses även vid den tredje delrapporten (Bokpriskommissionens 
tredje delrapport, 2003, s.13). Detta kan delvis förklaras av Westerlund, som menar att 
för kulturtidskrifterna var momssänkningen inte någon stor fråga, då majoriteten av dem 
är momsbefriade. Detta beroende på att de antingen ges ut av ideella föreningar eller att 
de har för liten omsättning för att få momsregistrera sig. Bland de tidskrifter som inte 
sänkte priset, trots att de var momsregistrerade, fanns bl.a. argument som att de hade för 
dålig ekonomi för att kunna genomföra sådana sänkningar eller att de använt pengarna 
för att istället utvidga tidskriften. (Westerlund, 2003, s.64ff) 
 
Under år 2002 ökade försäljningen av böcker och tidskrifter med 15 procent jämfört 
med 2001 (Bokpriskommissionens tredje delrapport, 2003, s.12). Vad gäller läsning 
framkommer det, att läsningen av böcker och tidskrifter ökade under 2002. Ökningen 
skedde dock framförallt på höjden och inte, som önskat, på bredden. Läsningen spred 
sig alltså inte till ovana läsare. De vana läsarna, som eventuellt följde debatten om 
momssänkningen, ökade däremot sin konsumtion. (Bokpriskommissionens tredje 
delrapport, 2003, s.36) SOM-institutets undersökning, vilken ingår i 
bokpriskommissionens tredje delrapport, menar dock att den ökade läsning som skedde 
under 2002 inte var ett resultat utav momssänkningen. De hävdar bl.a. att 
konsumenternas uppfattningar om bok- och tidskriftspriser inte förändras så snabbt. 
(Bokpriskommissionens tredje delrapport, 2003, s.35) 
 
Kristina Ahlinder, direktör för Svenska Förläggareföreningen, konstaterar att 
försäljningsvolymen ökade kraftigt under år 2002. Till skillnad från 
Bokpriskommissionen anser Ahlinder att ökningen bl.a. kan ha berott på ett allmänt 
ökat bokintresse, men att den sänkta bokmomsen definitivt har bidragit. Sett ur 
förlagens perspektiv menar Ahlinder, att momssänkningen har bidragit till en positiv 
framtidstro, vilket i sin tur påverkar investeringsviljan. Detta, menar hon, kommer i sin 
tur att leda till ökad effektivitet och positiva effekter för författare och bokköpare. 
(Ahlinder, 2002, s.35) Utvecklingen bland försäljningskanalerna gör att drivkraften för 
att ge ut böcker i kartonnage och pocket ökar, vilket sedan ökar tillgängligheten för ett 
flertal bokköpare. Den ökade framtidstron och ekonomiska utrymmet kan dock ha 
negativa effekter, menar Ahlinder. Risken finns att förlagen så småningom befinner sig 
i en situation med oekonomisk överutgivning, vilket skulle leda till ökade kostnader och 
minskade upplagor. Ahlinder ser dock inte detta som något överhängande hot, då 
förlagen väl känner till denna risk och bör kunna undvika den. (Ahlinder, 2002, s.36) 
 
Ahlinder menar att bokmomssänkningens betydelse inte går att överskatta och hon 
hävdar att bokbranschen ser sänkningen som den viktigaste reformen sedan de fria 
bokpriserna infördes 1970. Den har lett till lägre konsumentpriser, ökad försäljning och 
förmodligen även breddad läsning, menar hon. För bokhandeln har volymökningen varit 
positiv, men med en lägre prisnivå har böcker blivit intressanta också för andra kanaler 
än bokhandeln. Allt fler böcker säljs numera via livsmedelsbutiker, stormarknader och 
Internet, vilket ökat deras tillgänglighet. (Ahlinder, 2002, s.36f) 

4.5.1 Ordfront förlag och den sänkta bokmomsen 
Pettersson menar att det är väldigt svårt att säga hur den sänkta bokmomsen påverkade 
Ordfront förlag, men att de tyckte sig kunna se en ökad försäljning. Just den säsongen 
när sänkningen infördes hade Ordfront siffror som låg över budget och Pettersson 
menar att det nog inte går att komma ifrån att det trots allt hade effekt. Detta är dock en 



 46 

effekt som senare avtar, då köparna vänjer sig vid de nya priserna. Däremot skulle det 
med all säkerhet ske en negativ utveckling ifall momsen höjdes igen, menar han. 
(Pettersson, 2004b) 

4.6 Sammanfattning av den andra faktorn 
I detta kapitel har vi tagit upp olika händelser som har skett på det litterära fältet under 
de år Ordfront förlag har funnits. 1970 infördes de fria bokpriserna, vilket innebar att 
bokbranschen inte längre fick ha ett fast bruttopris. Avsikten var att det skulle leda till 
sänkta bokpriser och en mer kraftfull utveckling. Fler försäljningsställen upprättades 
och efter hand uppstod en ökad konkurrens. Under 70-talet ökade antalet bokklubbar i 
Sverige markant, detta var en följd av de fria bokpriserna. Många svenska förlag har 
idag egna bokklubbar.  
 
Litteraturstödet infördes 1975 och syftade till att garantera en bredd i den svenska 
utgivningen. Litteraturstödet är för många småförlag ett överlevnadsvillkor. I slutet på 
60-talet skedde en avsevärd ökning av pocketböcker på den svenska bokmarknaden. 
Pocketformen passade särskilt bra för utgivning av debattböcker. Denna våg avtog 
hastigt men under de senaste åren har försäljningen åter ökat. 
 
2001 beslutades det att bokmomsen skulle sänkas från 25 till sex procent. En 
bokpriskommission inrättades för att följa prisutvecklingen. Sänkningens effekt har 
varit varierande och det har förekommit olika uppfattningar om dess betydelse. Det 
befaras bl.a. att nyhetens behag kommer avklinga. 
 
Genom att relatera det vi har funnit i detta kapitel till övriga faktorer avser vi undersöka 
vad som har påverkat Ordfront förlag utifrån. I analyskapit let lyfter vi fram hur denna 
faktor har påverkat förlagets storlek och utgivning. 
 



 47 

5. Samhälle och politik 

I detta kapitel behandlar vi 1960-talets och det tidiga 70-talets politiska klimat. Detta 
gör vi mot bakgrunden att Ordfront som vi tidigare nämnt uppstod ur 68-rörelsen. Vi tar 
också upp 80-, 90- och det tidiga 2000-talets politiska klimat och tidsanda. Detta för att 
få en förståelse för det samhälle som Ordfront förlag har verkat i och vad som kan ha 
påverkat dem. Genom det vi studerar i detta kapitel undersöker vi hur förlaget har 
påverkats av samhällets politiska klimat, och hur detta i sin tur har påverkat deras 
utgivningsprofil och storlek. 

5.1 1960-talet och den nya vänstervågen 
Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, 
behandlar i 1968: När allting var i rörelse, 60-talsradikaliseringen, vilken han menar 
pågick under en lång period som varade bortåt 20 år. Under denna periods upptakt, som 
enligt Östberg inträffade i slutet av 50-talet, skedde förskjutningar i tankar och 
perspektiv vilka till stor del var influerade av tilltagande internationella sociala och 
politiska motsättningar. (Östberg, 2002, s.175) 
  
Det ökade barnafödandet under 40-talet ledde till en stor ungdomsgeneration på 60-talet 
skriver Sven-Olof Josefsson i sin avhandling Året var 1968: Universitetskris och 
studentrevolt i Stockholm och Lund. Detta och den starka ekonomiska tillväxten under 
1950-60-talen gjorde att fler unga kunde studera vid universiteten som kom att bli 
överbelastade. Den ekonomiska utvecklingen i väst skapade även förutsättningar för en 
ny ungdomskultur och livsstil för de unga under 60-talet. Josefsson menar att denna 
ungdomskultur hade inslag av protest då många unga ansåg att det kalla kriget och 
tillståndet i världen med globala orättvisor var bevis på att den äldre generationen hade 
misslyckats. Vidare menar Josefsson att de unga vänsterradikalerna var besvikna på 
socialdemokratin samtidigt som man också var missnöjd med kommunismen efter 
händelserna i Ungern 1956. (Josefsson, 1996, s.32ff)  
 
Under mitten av 60-talet kom radikaliseringen att intensifieras, vilket kan symboliseras 
av Vietnamkriget på det internationella planet och på det nationella planet i Sverige av 
diskussionerna kring sprickorna i fo lkhemmet. Den nya generationen av radikaliserade 
unga slöt sig samman i aktionsgrupper, solidaritetsorganisationer och politiska 
vänsterströmningar. Dessa kom att forma en ny social rörelse vars genomslag var 
omedelbart menar Östberg. Under det sena 60-talet kom allt att bli politik. 
Utrikesfrågor, miljö, arbetsliv och privata relationer är bara några exempel. Man ställde 
krav på omfattande reformer och förändringar av samhället. Östberg menar att de 
sociala rörelserna var motorn i denna process men att kampen för förändring även spred 
sig utanför denna krets. 1968 kom att bli kulmen för 60-talsradikaliseringen. (Östberg, 
2002, s.175) Vietnamkriget präglade den internationella politiken samtidigt som en våg 
av studentrevolter gick över världen och även i Sverige ägde en studentrevolt rum. 
Josefsson menar att den nya svenska vänstern kom att få ett betydande inflytande vid 
universiteten, i folkrörelserna och massmedia samt kultur- och samhällsdebatten under 
det kommande decenniet. (Josefsson, 1996, s.9) 

5.1.1 Den nya vänsterns världsbild 
Josefsson hävdar att den nya svenska vänstern och dess motsvarigheter utomlands 
egentligen var samma rörelse. I sin helhet hade man samma värderingar, arbetssätt, 
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organisation och synsätt, även om det inte fanns någon övergripande internationell 
organisation. (Josefsson, 1996, s.267) Östberg har sammanfattat de värderingar och den 
världsbild som det sena 1960-talets sociala rörelser hade. Liksom Josefsson menar 
Östberg att trots att dessa rörelser ofta hade en heterogen sammansättning så var deras 
världsbild väldigt sammanhållen. Då Ordfront var en del av de sociala rörelserna i slutet 
på 60-talet ansåg vi att det kunde vara av intresse att studera denna världsbild närmre. 
Denna världsbild bestod av: 
 

• Internationell solidaritet: man ville stödja tredje världens folk och man 
kritiserade den industrialiserade världen som man ansåg bidrog till förtrycket 
mot tredje världen, d.v.s. man stod för antiimperialism. Även Sverige ansågs 
vara imperialistiskt, t.ex. kritiserades Grängesbergs engagemang i Liberia och 
Atlas Copcos engagemang i Cabora Bassa. (Östberg, 2002, s.120ff) Ordfront 
förlags första bok handlade om just Cabora Bassa och hette Regeringen och 
Cabora Bassa (Ericsson, 2004a). 

 
• Jämlikhet: man ville utjämna klyftorna mellan den rika och den fattiga världen 

men även mellan grupper i det egna landet. För att försöka bryta ner hierarkiska 
strukturer var stormöten och roterande ledarskap vanligt. (Östberg, 2002, 
s.120ff) 

 
• Man ville fördjupa demokratin överallt i samhället exempelvis genom elev- och 

studentdemokrati, arbetsplatsdemokrati. Exempelvis ville man att 
samhällsekonomin skulle stå under demokratisk kontroll. De västerländska 
demokratierna kritiserades då de försvarade den borgerliga demokratin i sina 
egna länder men stödde tveksamma regimer i tredje världen. (Östberg, 2002, 
s.120ff) Detta är något som även Josefsson skriver om då han menar att man var 
mycket kritisk mot representativ demokrati. Josefsson skriver vidare att den 
direkta demokratin och horisontella organisationsstrukturer kom att bli en av 
hörnpelarna i vänsterns idésystem. (Josefsson, 1996, s.268) 

 
• Socialismen var den gemensamma referensramen i de stora frågorna för 60-

talets sociala rörelse. Dock kan socialism tolkas på flera sätt och en del fann sina 
socialistiska ideal i ryska sovjeter och andra i spansk anarkism. (Östberg, 2002, 
s.120ff) 

 
• Revolutionens aktualitet var viktig och man trodde verkligen att det var möjligt 

att förändra världen. (Östberg, 2002, s.120ff) 
 

• I den sista sammanfattande punkten stödjer sig Östberg på Göran Rosenberg 
som menar att de moderna samhällsformerna som inte respekterade människans 
värdighet, omänskliga organisationer och omänskliga maskiner som fjättrade 
människor var det man kämpade emot i 1960-talets sociala rörelse. Det var alltså 
människans själ och inte hennes pengar man kämpade för i de sociala rörelserna 
vid den här tiden. (Östberg, 2002, s.120ff) 

5.1.2 Internationell solidaritet 
Sverker Jonsson menar i Bland gnetar och rödhättor: Den socialistiska vänsterns press 
1965-2000 att radikaliseringen bland olika ungdomsgrupper i västvärlden till stor del 
berodde på u-landsfrågan och synen på tredje världen. (Jonsson, 2002, s.26) 
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Frihetsrörelser i Latinamerika, Spanien och Sydafrika är bara några exempel på vad 
olika solidaritetsgrupper i Sverige stödde. (Östberg, 2002, s.93) Det fanns också flera u-
landsgrupper som arbetade för att sprida information om situationen i tredje världen. Ett 
exempel på dessa rörelser är U-aktionen i Stockholm (Östberg, 2002, s.93) vars 
målsättning var att det svenska u- landsbiståndet skulle bli en procent. Ordfront 
härstammar från just U-aktionen i Stockholm. (Ericsson, 2004a) I centrum för 
solidariteten med tredje världen stod utan tvekan Vietnam, menar Östberg (2002, s.93).   

5.1.3 FNL-rörelsen och DFFG 
Kim Salomon skriver i Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska 
ritualer om FNL-rörelsen i Sverige. Denna bestod av grupper som protesterade mot 
USA: s krigföring i Vietnam och sympatiserade med den sydvietnamesiska 
befrielsefronten, FNL. 1965 bildades den första FNL-gruppen i Stockholm. (Salomon, 
1996, s.13) Under åren som följde bildades lokala FNL-grupper runt om i Sverige. 
Dessa grupper skulle senare komma att samanslutas till DFFG (De Förenade FNL-
Grupperna). DFFG: s paroller kom att bli ”USA ut ur Vietnam”, ”Stöd Vietnams folk på 
dess egna villkor” och ”Bekämpa USA-imperialismen”. (Östberg, 2002, s.93ff) Enligt 
Josefsson blev Vietnamfrågan den nya vänsterrörelsens brännpunkt (1996, s.268). 
DFFG var redan från starten starkt påverkat av en politisk strömning, det vill säga den 
maoistiska i KFML/Clarté (Kommunistiska förbundet marxist- leninisterna) (Salomon, 
1996, s.114ff). Vietnambulletinen som var viktig för att nå ut med rörelsens budskap 
såldes på gator och torg och i början av 1972 såldes Vietnambulletinen i över 60 000 
exemplar. (Salomon, 1996, s.207) Då Vietnamkriget tog slut förde DFFG en tynande 
tillvaro och 1979 upplöstes förbundet. Salomon menar att FNL-rörelsen stod för något 
nytt i svensk politik (Salomon, 1996, s.10ff). 

5.1.4 Ordfront förlag 
I Ordfronts program fanns det formulerat vad som var avsikten med förlaget. I princip 
ville de vara ett obundet vänsterförlag med ett starkt socialt engagemang och inte vara 
knutet till någon särskild politisk rörelse. Det fanns heller inte någon uttalad socialistisk 
målsättning. Förlaget hade ett ganska brett perspektiv, kanske snarare ett progressivt 
perspektiv än ett vänsterperspektiv. Israel berättar att han länge brukade säga : ”Jag 
jobbade på Ordfront och min dåliga lön var mitt bidrag till den progressiva rörelsen.” 
Ordfront betraktades inte som ett vanligt företag, utan det var en del av ens politiska 
arbete, menar han. (Israel, 2004) Enligt Ericsson kunde man på Ordfronts första böcker 
läsa ”Ordfront- ett socialistiskt förlag”. Senare strök dock Ordfront detta då de ville vara 
politiskt obundna, detta gjordes efter Vietnamkrigets slut. (Ericsson, 2004a)  
 
I en artikel i Svensk Bokhandel från 1969 skriver Åberg att ett förlag som vill ge ut 
väsentlig debattlitteratur bör ha goda kontakter med opinionsmässigt vitala element i 
samhället, exempelvis med oppositionella grupper inom politiska partier. Det är ingen 
idé att sitta på förlaget och läsa kultur- och debattsidorna i tidningarna och försöka ge ut 
det som diskuteras för tillfället, då detta lätt leder till att det man ger ut inte är aktuellt 
längre. (Åberg, 1969, s.1118f) En nära kontakt med som Åberg beskriver det 
opinionsmässigt vitala element i samhället är något som Ordfront hade. Jonsson menar 
att Ordfront var en kulturinstitution som stod nära KFML/SKP (Sveriges 
kommunistiska parti). (2002, s.81f) När vi frågade Dan Israel om detta i vår intervju 
svarade han att personmässigt stod flera av ordfrontarna nära KFML, men att det aldrig 
fanns någon formell koppling till dem. (Israel, 2004) Dock hade Ordfront mycket 
kontakter med olika vänstergrupper. I vår intervju med Leif Ericsson berättar han att 
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förlaget finansierade sin verksamhet genom att trycka åt diverse vänstergrupper, 
alltifrån Rädda Glesbygden till de som Ericsson uttrycker det ”mest kommunistiska 
inrättningar som fanns”. På så sätt kan man säga att gruppen blev lite mer politisk. Dock 
påstår han att han inte brukar beskriva dem som mer politiska än vad de var, ”det var 
inte sådär bekämpa USA-imperialismen”. Ordfront samarbetade med FNL-grupperna 
under några år. Detta samarbete var av praktisk karaktär menar Ericsson. Politiskt hade 
de inte gått ihop utan de delade tryckeri. Ordfront tryckte därför Vietnambulletinen 
tillsammans med FNL-grupperna. (Ericsson, 2004a) Att förlage t tryckte åt olika 
solidaritetsorganisationer för att överleva är något som också Israel bekräftar. Israel 
påpekar också att man på Ordfront förlag ville vara en samlingspunk t för vänstern. 
(Israel, 2004)  

5.2 1970-talet 
1970 är ett årtal som av många historiker ses som en viktig brytningspunkt i 
efterkrigstiden. Den ekonomiska expansion som följt på andra världskrigets slut var nu 
över. Den s.k. gyllene eran var förbi och nu inträffade istället stagnation, tillbakagång, 
arbetslöshet och fattigdom, skriver Anders Frenander i sin avhandling Debattens vågor: 
Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. (1999, s.161) 
Sverige och övriga västländer drabbades av en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. 
1973-74 inträffade den första oljekrisen och industrin slutade att växa. 1979-80 
inträffade den andra. I slutet av 70-talet övergick den offentliga sektorns överskott till 
ett underskott och inflationen ökade. (Boréus, 1994, s.49) 
 
Enligt Östberg skapades det under 70-talet nya uttryck för radikaliseringen som 
exempelvis: miljörörelse, kvinnorörelse och oppositionella fackliga grupper. 
Anslutningen till dessa var större än under 60-talet och den sociala och åldersmässiga 
sammansättningen var bredare. (Östberg, 2002, s.175) Frenander menar dock att det 
politiska engagemanget inte fick några direkta påverkningar på partipolitiken och 1973 
och 1976 gick både socialdemokratins och vpk: s röstandelar ned. (1999, s.162) 
 
I början av 70-talet växte Vietnamrörelsen, vilket innebar mer arbete för Ordfront 
förlag. Många vänstergrupper tryckte sitt material hos dem. (Steen-Johnsson, 1994, 
s.50) I övrigt kom 70-talet, enligt Östberg, att bli 68-rörelsens nedgångsfas. Orsakerna 
till detta var många. När Vietnamkriget tog slut 1975 förlorade rörelsen sin viktigaste 
internationella symbol. Under 70-talet skedde också en tilltagande dogmatisering inom 
betydande delar av vänstern, detta gällde framförallt de som hade anknytning till det 
Mao-stalinistiska projektet. Maoismen förlorade sin attraktionskraft och många tidigare 
anhängare kände sig lurade då de upptäckte byråkratvälde och politiskt förtryck hos de 
tidigare vägledarna. Förlusten av tron på att en annan värld var möjlig och en besvikelse 
på marxismens oförmåga att förändra, var en avgörande orsak till att rörelsen 
försvagades menar Östberg. Under 70-talet hade även 68-orna börjat bilda familj och 
göra karriär vilket gav helt andra förutsättningar för engagemang. Inom vänstern skedde 
också en diversifiering, de sociala rörelserna kom att splittras och delas upp i fler 
organisationer som därmed rörde sig bort från sitt ursprung. Östberg menar att 60-
talsradikaliseringen med alla dess inbördes skillnader och splittringar var en social 
rörelse som förenades av gemensamma upplevelser och en gemensam världsbild. När 
dessa kom att försvagas av både inre och yttre tryck blev skillnaden för stor mellan de 
olika delarna av rörelsen som därmed kom att upplösas i sina beståndsdelar. (Östberg, 
2002, s.175ff) Ordfront förlag kom att överleva 70-talsvänstern och tenderade att bli ett 
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allt mer ”normalt” förlag, med en tydlig inriktning på samhällsfrågor menar Israel 
(2004). 
 
I slutet av 70-talet stärktes den internationella spänningen i världen och supermakterna 
gick åter in i det kalla kriget. Detta kan delvis förklaras med att nya regeringar tillträdde 
i såväl USA som England. Ronald Reagan valdes 1980 till USA: s president och med 
honom prioriterades kampen mot kommunismen högst. 1979 vann Margaret Thatcher 
och det konservativa partiet det engelska valet. I och med detta fick den politiska högern 
över i stort sett hela världen kraftig stimulans. Både Reagan och Thatcher satt kvar vid 
makten under i stort sett hela 80-talet. (Frenander, 1999, s.198f) Sedan 1976 hade även 
Sverige haft en borgerlig regering (Frenander, 1999, s.43). 
 
Denna nya borgerliga regering möttes med stora förväntningar av väljarna som 
hoppades på skattelättnader, minskad byråkrati, förbättrad miljö samt större hänsyn till 
de enskilda människorna, skriver Stig Hadenius i Modern svensk politisk historia: 
Konflikt och samförstånd. Från socialdemokratiskt håll målades istället en hotbild upp. 
Hur skulle det gå med pensioner, barnomsorg och sysselsättning? Några större 
förändringar genomfördes dock inte, utan fokus låg främst på den ekonomiska krisen 
och kärnkraften. (Hadenius, 2003, s.166f) 

5.3 1980-talet 
Sven-Eric Liedman skriver i Från Platon till kommunismens fall, att medan 60- och 70-
talet världen över utmärktes av socialistiska rörelser och tankesätt, så karaktäriserades 
80-talet av högertankar. Då styrdes världens ledande kapitalistnationer USA, Japan, 
Västtyskland och Storbritannien av högerregimer. (Liedman, 1993, s.285) I sin 
avhandling Högervåg definierar Kristina Boréus begreppet höger som de ideologier 
som vill bevara det gamla och begreppet vänster som de ideologier som utmanar det 
bestående och kräver förändring. Vänsterideologier förknippas oftast med krav på 
jämlikhet, både när det gäller ekonomi och sociala förhållanden. Detta kan uppnås med 
kollektiv planering eller statsstyrning av ekonomin, menar de. Högerideologierna är 
istället emot dessa idéer. (Boréus, 1994, s.14f) 
 
Boréus tar i sin avhandling upp den ideologiska förändring som ägde rum i den svenska 
offentliga debatten mellan åren 1969 och 1989 (1994). Inledningsvis gör hon ett försök 
att sammanfatta det svenska 80-talet och använder då bl.a. begrepp som Satsa på dig 
själv, Yuppies, Charmkurser och Hälften kvar. Dessa begrepp, menar hon, visar på en 
ideologisk omsvängning som hon kallar högervåg. (Boréus, 1994, s.11) Boréus 
beskriver högervågen som ett internationellt fenomen. Hon skriver att debatterna drog åt 
liknande håll, både i USA och i Storbritannien. Framförallt drog de mer mot 
nyliberalism och nykonservatism. I amerikanska debatter uttrycktes bl.a. en mer 
traditionell syn på relationerna mellan könen och negativa attityder gentemot 
kvinnorörelser och feminism. (Boréus, 1994, s.65) 
 
1965 ansågs kapitalismen och den liberala ideologin vara misslyckad och den saknade i 
de allra flesta fall trovärdighet i tredje världen. Det var istället den socialistiska 
ideologin som framhölls. 1980 var det tvärtom och det var socialismen som ansågs 
misslyckad, bl.a. beroende på de krig som pågick mellan de socialistiska länderna i 
Indokina, Sovjets invasion av Afghanistan, ekonomisk stagnation och missnöje i de 
socialistiska länderna (Frenander, 1999, s.326f).  
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I Sverige har de politiska frågorna ofta kunnat placeras in på en vänster-högerskala. 
Kärnkraftsomröstningen 1980 bröt dock denna trend. Moderaterna, folkpartiet och 
socialdemokraterna stod på den ena sidan med centerpartiet, vänsterpartiet 
kommunisterna och kristdemokraterna på den andra, men även inom partierna förekom 
motsättningar. Kärnkraftsfrågan var starkt dominerande i den svenska politiken och 
många väljare kände sig berörda. (Hadenius, 2003, s.169ff) Efter folkomröstningen 
levde frågan fortfarande kvar, även om den inte längre var lika intressant. I och med 
Tjernobylolyckan 1986 fick den åter relevans och debatten blossade upp igen, för att ett 
år senare åter ligga nere. (Holmberg, 1989, s.65) 
 
Lennart Nilsson menar i ”Den offentliga sektorn under åtstramning och omprövning” att 
det är svårt att säga hur mycket den svenska opinionen påverkades av händelserna i 
Östeuropa med dess störtande av kommunistiska regimer och nedmontering av 
planekonomier. Han menar dock att det medförde ett avståndstagande från kollektiva 
lösningar och offentliga insatser, samt att det ökade intresset för privatisering och 
avreglering. (Nilsson, 1992, s.45) Sören Holmberg & Lennart Weibull menar i SOM-
undersökningen Trendbrott? att den svenska opinionsutvecklingen under andra hälften 
av 80-talet mycket väl kan ses i förhållande till de förändringar som skedde i Östeuropa 
vid samma tid. Decenniet kännetecknades av en ekonomisk högkonjunktur och 
värderingsmässigt dominerades det av individualismen, där individuella lösningar var 
att föredra framför kollektiva. Förtroendet för regering och riksdag minskade och 
opinionsstödet för den offentliga sektorn sjönk. Mellan åren 1987 och 1990 ökade 
andelen som ville minska den offentliga sektorn från 37 procent till 56 procent. Skiftet 
till en borgerlig regering 1991 kan därför, enligt Holmberg och Weibull, ses som en 
väntad händelse. (1992, s.3f) 
 
De stora och mest etablerade politiska partierna har funnits i Sverige sedan början av 
1900-talet och partipolitiken har sedan 30-talet karaktäriserat av socialdemokraternas 
styrka. Det var först i slutet av 80-talet som några nya partier kom in i riksdagen, skriver 
Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén i Det sociala landskapet: En 
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. (2003, 
s.278) Det nya partiet miljöpartiet valdes in i riksdagen 1988, men hade tidigare ställt 
upp i riksdagsvalen både 1982 och 1985 (Frenander, 1999, s.268). Ahrne, Roman och 
Franzén menar att dess uppkomst måste ses mot en bakgrund av ökad medvetenhet om 
miljön och de risker som fanns mot den. De skriver att det i början av 60-talet knappast 
existerade några diskussioner om miljöhot överhuvudtaget, men att människors 
medvetenhet och oro sedan ökade. Omkring 1970 såg ca. en femtedel av den vuxna 
befolkningen miljön som en viktig politisk fråga (Ahrne et al. 2003, s.286f). Till stor del 
berodde detta på de varningar som hördes om försurade sjöar, utrotningshotade djurarter 
och besprutning med DDT (Bennulf, 1989, s.78). 1976 hade det ökat till nästan hälften, 
mycket beroende på det årets riksdagsval där kärnkraftsfrågan stod i fokus. Därefter var 
intresset för miljöfrågorna något svalare fram till början av 80-talet. 1988 hade intresset 
åter ökat och var som högst i samband med det årets riksdagsval. (Ahrne et al. 2003, 
s.287) 
 
Hadenius skriver att det med all säkerhet fanns flera orsaker till att miljöfrågorna fick en 
så pass framträdande roll vid valet -88. Konkreta händelser såsom säldöd och 
algblomning sattes t.ex. i samband med miljöförstöringen och fick stort utrymme i 
massmedierna. Hadenius skriver vidare, att statens finanser dessutom ansågs vara bra 
och att de därför inte behövde diskuteras i lika stor omfattning. (2003, s.190) Liedman 
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menar att miljöpartiet har givit en ny dimension åt samhällsdebatten i Sverige och han 
menar att det från flera håll har hävdats att miljöfrågan brutit upp den traditionella 
vänster-högerskalan. Dessa åsikter kommer inte minst från miljöpartiet själva, skriver 
han. (Liedman, 1993, s.303) 
 
Under 80-talet pressade alltså högern tillbaka vänstern kraftigt, men Frenander menar 
att de inte lyckades tysta dem helt (1999, s.211). Detta bekräftas av Ericsson, som anser 
att 80-talet var ett avskyvärt årtionde för Ordfront ideologiskt sett och att det som 
Ordfront stod för var mycket omodernt. Trots detta växte Ordfront och medlemsantalet i 
föreningen ökade. Något som de på Ordfront lärde sig av detta var att ”tidens vind är 
inte den enda som blåser, utan att det alltid finns en motvind som går under eller 
bredvid”. (Ericsson, 2004a) 

5.4 1990-talet 
Den ekonomiska kris som inleddes under 70-talet fortsatte under 80-talet. 
Arbetslösheten ökade ännu mer och 1992/93 nådde den 10 procent, den högsta siffran 
sedan 30-talet. (Hadenius, 2003, s.208) Denna kris ledde till en vänstervridning i början 
av 90-talet (Ahrne et al. 2003, s.288). För vänsterpartiet såg det dock mörkt ut. Partiet 
drabbades av kommunismens fall i öst och interna strider ledde till att flera 
riksdagsledamöter lämnade partiet. (Hadenius, 2003, s.216) Lågkonjunkturen och 
arbetslösheten gjorde att allt fler svenskar slöt upp bakom välfärdsstaten (Nilsson, 2000, 
s.276). 
 
Eklund skriver att Ordfronts dåliga tider slutade ungefär samtidigt som de svenska 
började. Han menar att det i skiftet mellan 80- och 90-talet fanns en ung och radikal 
generation som tappat tron på överheten och att många sökte sig till Ordfront. (Eklund, 
2000a) 
 
Under 80-talet utvecklades den europeiska gemenskapen, EG, och i Sverige 
debatterades det huruvida vi skulle gå med eller inte. 1989 förändrades läget radikalt. I 
och med omvälvningarna i Östeuropa med kommunistregimernas fall, befann sig inte 
längre Sverige mellan två stormaktsblock. Förutsättningarna för svensk utrikespolitik 
förändrades och allt fler ställde sig positiva till EG. Hadenius skriver att EG-frågan var 
en av de stora politiska frågorna i samtliga skandinaviska länder 1993. (Hadenius, 2003, 
s.196ff) 
 
I början av 90-talet gjorde flera främlingsfientliga och rasistiska partier framsteg bl.a. i 
Frankrike och Tyskland, men även i Sverige (Liedman, 1993, s.313). Ahrne, Roman 
och Franzén skriver att undersökningar som har gjorts om högerpopulistiska och 
främlingsfientliga partier i Västeuropa visar att många av de förutsättningar som gynnat 
dessa även fanns i Sverige under 90-talet. Dessa förutsättningar var bl.a. ökad 
arbetslöshet, ekonomisk kris, stor invandring och politiskt missnöje. Frågan om 
invandring blev dock aldrig någon dominerande fråga för de svenska väljarna. (Ahrne et 
al. 2003, s.288) 1991 startades ett nytt parti, ny demokrati, som bl.a. profilerade sig 
genom att ha en stark hållning emot den offentliga sektorn (Nilsson, 1992, s.44) samt en 
negativ inställning i invandrar- och biståndsfrågor (Hadenius, 2003, s.202). 
 
En fråga som var på stark frammarsch under 90-talet gällde kvinnans ställning och 
förhållandena mellan könen. Detta var ingen ny fråga, redan under 70-talet ägnades 
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förhållandet mellan feminism och marxism samt könsperspektiv och klassperspektiv 
stor uppmärksamhet. (Liedman, 1993, s.310f) 
 
I slutet på 90-talet gick det bra för Sverige. Ekonomin utvecklades snabbt och kronan 
stärktes. Efter de stora underskott som kännetecknat statens finanser under 90-talets 
första hälft kunde nu överskott uppvisas. (Nilsson, 2000, s.261) Stödet för välfärdsstaten 
var fortfarande stort, även om allt fler började bli missnöjda med den offentliga 
servicen, såsom vård, skola och omsorg (Nilsson, 2000, s.276f). Ordfront upplevdes 
däremot inte som riktigt lika populärt att gilla längre, skriver Eklund (2000b). 

5.5 2000-talet 
Vid millennieskiftet såg den svenska ekonomin bra ut och produktionen hade ökat. 
(Hadenius, 2003, s.242) Den ideologiska vänster-högerorienteringen karaktäriserades 
under 90-talet av små förändringar, vilket höll i sig in på 2000-talet (Holmberg & 
Weibull, 2002, s.17). Under hösten 2001 fick dock det socialistiska blocket en klar 
majoritet över det borgerliga blocket. Holmberg menar att förklaringen kan ligga i 
terrorattacken i USA den 11 september och det socialdemokratiska partiets klara 
ställningstagande mot terrorism. Han skriver att tidigare erfarenhet visat att yttre hot 
ofta leder till ökad inre enighet och uppslutning till sittande regering. Exempel på detta 
är, menar han, Sovjetunionens invasion av Prag 1968 vilket ledde till att 
socialdemokraterna fick sitt högsta valresultat sedan 1940. (Holmberg, 2002, s.81) 
Holmberg och Weibull skriver att terrorattacken i USA väckte oro även i Sverige och i 
en undersökning svarade 60 procent att de såg terrorism som något mycket hotande 
(2002, s.11).  
 
Hagner, ordförande för föreningen Ordfront, tycker att det märks att ungdomar idag är 
mer radikala än de som var unga på 80-talet. Vid de tillfällen då Hagner har varit 
engagerad, bl.a. i kampen mot kriget i Irak och arbetet med Sociala forum, upplevde 
hon att de övriga engagerade ”dels var gamla 68-or som piggnat till, dels ungdomar 
under 25”. Däremellan är det väldigt få, menar hon. Hon tror att bland många unga 
människor finns det ett starkt samhällsintresse och ett starkt engagemang för en bättre 
värld, vilket tilltalas av den bredd som Ordfront står för. 70-tals vänstern fastnade 
mycket i sekteristiska partistrider och linjestrider. Ordfront har istället försökt att stå för 
någonting annat och en öppnare organisation där man kan diskutera och söka sig fram 
menar hon. Det är detta som Hagner hoppas är framtiden för Ordfront, samt att de ska 
kunna vinna stöd i den globala rättviserörelsen. (2004) Även Ericsson tror att den 
globala rättviserörelsen som har växt sedan WTO-mötet 1999 i Seattle kommer att 
påverka Ordfront. (2004a) Östberg menar att en ofta ställd fråga idag är om 
globaliseringsrörelsen är en början på en ny period av internationell radikalisering. 
(2002, s.12) 

5.6 Sammanfattning av den tredje faktorn 
I detta kapitel har vi tagit upp den samhällsanda som Ordfront förlag har verkat i. Då 
Ordfront startade under slutet av 60-talet kändes det relevant att lägga extra tyngd på 
denna period. Därefter följer 70-, 80-, 90- och 2000-talet. 
 
60-talets politiska klimat karaktäriserades av en vänstervåg där en stor 
ungdomsgeneration fick upp ögonen för problem i världen och bl.a. ägde en 
studentrevolution rum. Vietnamkriget kom att bli en viktig och symbolisk fråga för 
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vänstern och det ställdes även krav på förändringar och reformer i samhället. Vänstern 
hade vid denna tid en sammanhållen världsbild vilket vi har beskrivit i detta kapitel.  
 
I slutet av 70- och under 80-talet kom det politiska klimatet att svänga åt höger på flera 
håll i världen, så även i Sverige. Flera kommunistiska regimer i Östeuropa föll och 68-
vänstern kom att splittras. En viktig fråga under 80-talet var den om miljön.  
 
Under följande decennium gick opinionen mot vänster igen mycket till följd av den 
ekonomiska krisen vid denna tid. I Sverige debatterades bl.a. frågor som rörde EG/EU 
och främlingsfientlighet. De första åren av 2000-talet präglades av frågor som terrorism 
och kriget i Irak. 
 
Informationen i detta kapitel blir i vår systemanalys en yttre faktor som eventuellt 
påverkar Ordfront förlag vad gäller storlek och utgivning vilket kommer att diskuteras i 
följande kapitel. 
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6. Analys 

Grundtesen i den systemanalytiska metod vi använder utgår från att många faktorer 
samverkar och att även mindre delar av dessa faktorer påverkar hur helheten blir. 
Ordfronts alla delar, såsom magasinet, föreningen och förlaget, flyter lätt ihop och det 
kan ibland vara svårt att säga exakt hur dessa påverkar varandra då de lätt framstår som 
en helhet. 
 
Analysen följer samma ordning som i vår frågeställning, d.v.s. först analyseras vad som 
har format Ordfront förlags storlek och därefter vad som har format deras 
utgivningsprofil. Vi har utfört vår analys i kronologisk ordning där vi har studerat våra 
tre faktorers eventuella påverkan genom olika tidsepoker i Ordfront förlags historia. 
Denna indelning i kronologisk ordning har vi valt då vi därmed ansåg det vara lättare att 
se de eventuella samband som finns mellan de olika faktorerna i enlighet med den 
systemanalytiska metoden. Med en indelning enbart efter de olika faktorerna hade de 
eventuellt blivit isolerade från varandra och det hade förmodligen varit svårare att 
urskilja sambanden dem emellan. Däremot har vi för tydlighets skull delat in texten 
efter de olika faktorerna under tidsepokerna. 

6.1 Vad har format Ordfront förlag vad gäller storlek? 
Ordfront började som ett litet förlag och förblev så under en lång period. Det var inte 
förrän i slutet på 90-talet som de kunde kalla sig för ett medelstort förlag. Innan dess var 
deras ekonomi ofta dålig, men de lyckades ändå överleva. Vad var det som gjorde att de 
klarade sig? Och hur fick de sin nuvarande storlek? 

6.1.1 De första åren 
Med de första åren avser vi slutet av 60- samt början av 70-talet och vi har här 
analyserat vad som kan ha påverkat Ordfront förlags storlek under denna tid. 

6.1.1.1 Samhälle och politik 
Slutet av 60- och början av 70-talet var gynnsamma tider för Ordfront förlag politiskt 
sett och det var förmodligen den förutsättning som behövdes för att de skulle kunna 
bildas över huvud taget. Det fanns ett stort intresse för den sorts litteratur som de tryckte 
och gav ut och en växande Vietnamrörelse som gav dem ökade arbetsuppgifter. De 
första medlemmarna i Ordfront passade väl in i bilden av den unga radikala generation 
som enligt Josefsson kom att utmärka sig under 60-talet. Denna generations 
ungdomskultur var många gånger präglad av protest mot tillståndet i världen med dess 
atombomber och kalla krig. Ordfront förlag bildades 1969, det vill säga ett år efter 
kulmen på 60-talsradikaliseringen som Östberg beskriver. 1968 var också året för 
studentrevolten och då många av ordfrontarna var studenter bör denna ha påverkat dem. 
Den vänsterinfluerade stämning som rådde i samhället och framförallt i studentkretsar 
vid denna tid skapade förutsättningarna för att Ordfront förlag skulle kunna bildas. 
Ordfront var alltså en del av den så kallade ”68-vänstern”. I och med att nya 
vänstergrupperingar i samhället bildades uppstod en efterfrågan på ”vänsterlitteratur” 
och tack vare detta kunde Ordfront förlag överleva. 
 
 
Att Ordfront ville vara ett obundet vänsterförlag med ett brett perspektiv kan nog ha 
setts som både positivt och negativt. Positivt för de som ville samarbeta med dem, men 
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negativt för de som kan ha ansett dem som splittrade. Vi tror dock att det främst var till 
deras fördel, då det gav dem möjligheter att samarbeta med samt nå ut till fler 
människor. Det ekonomiska kapitalet var trots detta inte det bästa för Ordfront förlag, så 
även om det politiska klimatet var till deras fördel krävdes det mer för att de skulle 
överleva. 

6.1.1.2 Bokmarknaden 
Situationen på bokmarknaden spelade säkerligen viss roll. Hade Ordfront förlag kunnat 
bildas ifall de fasta bokpriserna funnits kvar? Eventuellt, men de hade förmodligen inte 
överlevt någon längre tid. Övergången skedde strax efter Ordfront förlags bildande och 
de på Ordfront menar själva att de aldrig märkte av den, men att de såg den som något 
positivt. För ett så pass litet förlag som Ordfront var i början tror vi inte att de hade 
klarat sig gentemot de större förlagen utan förmågan att själva kunna sätta sina priser. 
Dessutom medförde den fria prissättningen en bättre förutsättning för skapandet av 
bokklubben längre fram. Därför ser vi de fria bokpriserna som en viktig del i Ordfront 
förlags storlek. 
 
Hur stor betydelse kan pocketbokens genomslag ha haft för Ordfront förlag? Den var 
lämplig för den sortens litteratur som förlaget gav ut, vilket vi ser som positivt. 
Pocketböcker är dessutom billiga böcker som många kan ha råd med, vilket ökar 
försäljningen. Samtidigt fanns det, som Israel påpekar, en övertro på dem och Ordfront 
fick emellanåt stora restupplagor. Pocketboken menar vi därför kan ses som både något 
positivt och något negativt för Ordfront förlag under denna första tid. 

6.1.1.3 Föreningen Ordfront och Gneten 
Något av det viktigaste som skedde under denna period anser vi dock vara bildandet av 
föreningen Ordfront 1974. Detta ses också av de på Ordfront som en stor och avgörande 
händelse och föreningen var redan från början viktig för förlaget ur ekonomisk 
synvinkel. Det var inledningsvis bara en liten grupp, men den utgjorde redan då en 
säker köpgrupp för ett litet förlag. 
 
Vore det inte för föreningen skulle heller inte medlemstidningen ha startats. Under 
denna första tid var dock inte Gneten någon stor tidning och den vände sig endast till 
föreningens medlemmar. Även om det var en bra plats att presentera böcker och 
författare på, så sålde de inga böcker via den. Därför ser vi inte att Gneten var av 
särskilt stor betydelse för förlagets överlevnad och storlek under denna period. 

6.1.2 Slutet av 1970-talet samt 1980-talet 
Även om Ordfront förlag växte något under denna period var de ändå fortfarande ett 
tämligen litet förlag där varken det ekonomiska eller det kulturella kapitalet var särskilt 
stort. 

6.1.2.1 Samhälle och politik 
Detta var inte någon bra tid för Ordfront förlag politiskt sett, i och med att 
Vietnamkriget var över och vänstervågen började ebba ut. Då förlaget till en början 
hade det svårt att hitta sin profil tror vi att det vid denna tid var till deras fördel än mer 
att de inte tillhörde någon särskild politisk rörelse. Det spelade förmodligen stor roll för 
deras överlevnad och underlättade säkerligen övergången till ett mer ”normalt” förlag, 
som Israel kallade det. 
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Men även ifall Ordfront fick prägeln av ett mer normalt förlag, så var de ändå inriktade 
på samhällslitteratur och samhällsfrågor som inte var de mest populära under den här 
tidens högervåg. De kan även ha tappat en del av sin gamla läsekrets i och med 68-
rörelsens minskade engagemang. Stämmer det dessutom som Hagner menar, att 
ungdomarna inte var särskilt radikala under 80-talet jämfört med vad de är idag, så kan 
det nog ha varit svårt att ge ut radikala böcker. 

6.1.2.2 Bokmarknaden 
Att Ordfront förlag ansökte om litteraturstöd i början av 80-talet tror vi också har spelat 
viss roll för deras överlevnad och storlek. Förlaget menar att de förmodligen hade klarat 
sig utan stödet, men att det hade varit svårare för dem. Att de kanske hade gått med 
förlust istället för med vinst. Men ett förlag som ständigt går med förlust kan aldrig bli 
långvarigt. Det faktum att förlaget än idag får litteraturstöd för en hel del av sina böcker 
tycker vi tyder på att de är tämligen beroende av det, kanske mer än de själva egentligen 
vill erkänna. 
 
Det går naturligtvis heller inte att bortse från Rabén & Sjögrens betydelse vid 
studerandet av Ordfront förlags storlek. De gick trots allt i konkurs i slutet av 80-talet 
och utan Rabén & Sjögrens tio år långa medverkan hade kanske Ordfront förlag aldrig 
överlevt överhuvudtaget. 

6.1.2.3 Föreningen Ordfront, Gneten och Ordfront magasin 
Under 80-talet, när Ordfront förlag var som mest omoderna, spelade förmodligen 
föreningen en stor roll för förlagets överlevnad. Tack vare att de hade en given 
kundkrets kunde de fortsätta att ge ut de böcker som de ansåg vara viktiga och på så vis 
bidra till sitt ekonomiska kapital. Att föreningsmedlemmarna dessutom lånade ut pengar 
till dem bör också ha varit av stor betydelse. Antagligen insåg förlaget själva 
föreningens betydelse i och med att de satsade mycket på medlemsvärvning under den 
här tiden. Förmodligen ett smart drag. Det faktum att föreningen faktiskt växte under 
denna period tycker vi visar på att det trots allt fanns ett visst intresse för de frågor som 
Ordfront förlag förde. Att tidens vind inte är den enda som blåser, som Ericsson själv 
uttryckte det. 
 
I början av 80-talet startade försäljningen av förlagets böcker via Gneten, vilket vi 
misstänker var av stor betydelse för förlaget ur ekonomisk synvinkel. Bokklubbarnas 
uppsving under 70-talet underlättade säkerligen också deras försäljning, bl.a. genom att 
medlemmarna sedan tidigare förmodligen var vana vid att köpa böcker på detta sätt. Nu 
började tidningen bli en viktig faktor för förlagets storlek. I slutet av 80-talet, när 
Gneten gjordes om till Ordfront magasin, tror vi att tidningens betydelse ökade än mer 
för förlaget. Nu var det inte bara en liten medlemstidning, utan ett större magasin med 
ambitionen att nå ut till fler människor och därmed kunna sälja fler böcker. Därigenom 
förbättrades också deras chanser till ökat kulturellt och ekonomiskt kapital. 

6.1.3 1990-talet och framåt 
Det var i slutet av 90-talet som Ordfront blev ett medelstort förlag och så har de 
förblivit, trots att den svenska bokbranschen idag mestadels består av några stora 
förlagskoncerner samt en mängd mindre förlag. Vad är det då som har gjort att Ordfront 
inte ingår i någon stor förlagskoncern? Hur har de lyckats nå den storlek de har idag 
samt bevara sin självständighet? Till stor del tror vi att detta beror på deras unika 
ägandeform, d.v.s. föreningen Ordfront. 
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6.1.3.1 Föreningen Ordfront, Ordfront magasin och Bokfront 
Under 90-talet och början av 2000-talet har Ordfront förlag fått en starkare position än 
tidigare med en ökad försäljning. Kanske har föreningen inte längre samma 
livsavgörande ställning, men vi tror ändå att det hade varit svårt för förlaget att klara sig 
utan den. Även Hagner betonar föreningens betydelse, då hon menar att den stabiliserar 
förlagets position och gör att de kan hålla sig kvar på nivån som ett medelstort förlag. 
Utan föreningen tror vi inte att förlaget skulle ha samma möjligheter att nå ut med sin 
litteratur, då det är medlemmarna som är deras främsta köpare. Detta är förmodligen 
något som de på Ordfront varit medvetna om, då de hela tiden har satsat på sin förening 
med aktiv medlemsvärvning och marknadsföring. 
 
Att föreningen hela tiden har varit politiskt och religiöst obunden tror vi också har stor 
betydelse för förlagets överlevnad och storlek. Även om de har givit ut politisk litteratur 
så har de aldrig tillhört något parti eller liknande. Detta oberoende är något som de 
framhäver i Ordfront magasins medlemskampanjer och som kanske har lockat flera av 
medlemmarna. 
 
Även Ordfront magasin tror vi har varit viktig för förlagets storlek under denna tid och 
förmodligen bidragit till dess konsekrationsmakt, då de genom att framhålla viktiga 
författare och böcker har skapat sig ett namn på det litterära fältet. Detta har i sin tur 
gjort att författarna sett det som en merit att vara omskrivna av Ordfront magasin. På så 
sätt fortskrider det med ett givande och tagande. De båda parterna ökar varandras 
kulturella kapital och på sikt även de ekonomiska. Precis som Hagner menade, så kan 
författare och Ordfront dra nytta av varandra. I och med Ordfront magasins utvidgande 
-99 tror vi att förlagets konsekrationsmakt har ökat än mer. Med tanke på den storlek 
som förlaget har idag antar vi att de åtnjuter en ganska stor respekt inom sin nisch på det 
litterära fältet. 
 
Tidskriften kan egentligen delas upp i två delar, dels själva magasinet som till stor del 
består av artiklar, insändare etc., dels bokklubben Bokfront där författare och böcker 
presenteras samt där bokförsäljningen sker. Det faktum att magasinet och förlaget har 
ett så nära samarbete med olika frågeställningar och dylikt gör förmodligen magasinet 
till ett viktigt forum för förlaget. Det blir som deras marknadsföring. Genom 
debattinlägg och liknande kan Ordfront magasin profilera sig i olika frågor och därmed 
vinna alternativt förlora mark och anseende på det litterära fältet. Ordfront magasin har 
ett stort genomslag och når ut till många kulturintresserade och beskrivs av dem själva 
som Sveriges största samhällsmagasin. 
 
Ordfront förlag betonar själva betydelsen av Bokfront för sin försäljning. Detta är något 
som vi kan hålla med om. För ett förlag som Ordfront där den mesta försäljningen sker 
via föreningsmedlemmarna skulle det förmodligen vara ohållbart utan en bokklubb. 
Dessutom menade Gedin att bokklubbarna fyller en viktig kulturell funktion eftersom 
det ofta är via dem som okända författare lanseras. Bokfront har därmed stor betydelse 
för såväl förlagets ekonomiska kapital som deras kulturella. 

6.1.3.2 Bokmarknaden 
Att Ordfront förlag under denna period satsat mer på pocket än vad de tidigare gjort har 
förmodligen varit positivt för deras storlek, i och med den ökade 
pocketboksförsäljningen. Målgruppen för pocketböcker verkar dessutom stämma väl 
överens med vilka som är medlemmar i föreningen Ordfront och därmed läser Ordfronts 
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böcker. Många yngre läser pocket och enligt Eklund sökte sig många unga till Ordfront 
i början av 90-talet. Att den höga arbetslösheten under 90-talet fick människor att välja 
de billigare pocketböckerna framför inbundna har förmodligen också varit viktig för 
förlagets försäljning. 
 
Hur stor roll spelade den sänkta bokmomsen för Ordfront förlag? De på Ordfront menar 
själva att det kan vara svårt att säga, men att det eventuellt har varit positivt. Ifall 
Bokpriskommissionens slutsatser om att läsningen ökade på höjden men inte på bredden 
stämmer, så bör inte föreningen Ordfront ha fått några nya medlemmar enbart på grund 
av sänkningen, utan snarare att redan befintliga medlemmar har köpt mer. Ahlinder å 
andra sidan menar att sänkningen förmodligen har lett till breddad läsning. Oavsett 
vilket så menar vi att risken är stor att det bara är en övergående trend, vilket även 
Petterson påpekar. När folk har vant sig vid de nya priserna kommer förmodligen 
försäljningen att gå ner något igen. Att prissänkningarna dessutom skedde främst på 
skönlitteratur och inte facklitteratur kan ha medfört att det inte var så stora förändringar 
för Ordfront förlag. Bokpriskommissionen konstaterade även att resultatet var bättre för 
bokhandlarna än för bokklubbarna och Ordfront säljer som sagt mest böcker till sina 
medlemmar via sin bokklubb. 
 
I och med att det är så pass svårt att utläsa några direkta förbättringar än så länge, så 
anser vi att den sänkta bokmomsen inte har medfört några betydande förändringar för 
förlagets storlek. Ett positivt inslag, men inte något avgörande. 
 
Oavsett statligt stöd, fria bokpriser och andra förändringar på bokmarknaden, så menar 
vi att det mest avgörande för ett förlags storlek och överlevnad ändå måste vara att folk 
vill läsa deras böcker. Ordfront har i och med sin förening hela tiden haft en trogen 
kundkrets, men val av böcker bör spela en stor roll. Dels för att se till att medlemmarna 
finns kvar och vill fortsätta köpa, dels för att kunna locka till sig nya köpare. 

6.1.3.3 Mankell 
Den författare som onekligen har betytt mest för Ordfront förlag och dess storlek får 
man nog säga är Henning Mankell med sina Wallanderböcker i början av 90-talet. Att 
just Mankell slog igenom var ett lyckokast för förlaget, då han enligt de på Ordfront är 
en respekterad person som personifierar mycket av det förlaget står för. Mankell tar 
exempelvis ställning för tredje världen på ett mycket tydligt sätt. Han blev en författare 
som många kände till och genom honom fick förlaget en känd och respekterad författare 
som kunde vara deras ansikte utåt. Genom att utnyttja sin konsekrationsmakt kunde 
förlaget upphöja Mankell för att försöka utmärka sig och därmed dra till sig fler kunder. 
 
Var hade Ordfront förlag stått idag ifall de inte hade haft Mankell? Hur stora hade de 
varit? Mankells böcker bidrog trots allt med en hel del pengar till förlagets tidigare 
ganska skrala kassa. Tack vare detta kunde de värva fler medlemmar. De kunde börja se 
framåt, satsa på framtiden och fokusera på annat än att bara överleva för stunden. 
Intressant med Mankells böcker är att alla åldersgrupper läser dem, även människor som 
vanligtvis inte läser. Kanske lyckades Ordfront förlag locka till sig fler läsare på detta 
sätt? Bokpriskommissionens resultat, att böcker om politik och samhälle generellt sett 
har få läsare medan deckare/thrillers ligger högt på listan, talar än mer för Mankells 
betydelse för Ordfront förlag. 
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Att förlaget förberedde sig på en tid efter Mankell samt att de även breddade sin 
utgivning tror vi var viktiga drag av dem. Med ett bredare utbud kan de sälja fler böcker 
som i sin tur kan finansiera de mer nischade böckerna, vilka ibland är svåra att sälja. 
Hur bred man ska vara i sin utgivning tror vi dock kan vara en svår balansgång för 
medelstora förlag som Ordfront. Små förlag har förmodligen knappast något annat val 
än att nischa sig för att kunna överleva, medan stora förlag som Bonniers kan vara 
väldigt breda samtidigt som de kan ge ut nischade böcker. 
 
Även om framgångarna med Mankell betydde mycket för Ordfront förlag, så tror inte vi 
att det enbart är det som ligger bakom att förlaget växte så mycket som de gjorde under 
90-talet. Säkerligen spelar även andra faktorer in, som exempelvis den tidsanda som 
rådde i samhället. 

6.1.3.4 Samhälle och politik 
Att förlaget har den storlek det har idag, att föreningen har så pass många medlemmar 
etc. tror vi inte enbart kan bero på Mankells böcker, en aktiv medlemsvärvning och 
dylikt, utan att Ordfront i sin helhet förmodligen fyller en funktion. Att de motsvarar ett 
behov och att det finns ett intresse för vad de gör. I och med Mankell fick nog många 
unga upp ögonen för Ordfront, men att de också fann något mer hos dem. Eklund 
nämnde bl.a. att det i början av 90-talet fanns ung och radikal generation som sökte sig 
till Ordfront. Även Hagners uttalande att ungdomen är mer radikal idag än vad de var 
under 80-talet stöder vår teori. Det faktum att det verkar finnas ett generationsglapp 
mellan 68-generationen och dagens ungdomar har med all säkerhet spelat roll. 
 
Tidsandan är något som alltid kommer att skifta genom åren, den går i vågor. För ett 
förlag som baserar sin utgivning på samhällsböcker kommer det alltid att finnas mer 
eller mindre gynnsamma tider. Det gäller då att under de goda åren bygga upp ett så 
pass bra ekonomiskt kapital att man klarar eventuella kommande motgångar. Hur det 
blir för Ordfront förlag är något som endast framtiden kan utvisa. 

6.2 Vad har format Ordfront förlag vad gäller utgivningsprofil? 
Vårt intryck av Ordfront förlag har alltid varit att de ger ut böcker som berör samhälle 
och politik. Vi ville när vi började vår undersökning ta reda på ifall förlagets 
utgivningsprofil har förändrats sedan förlaget startade och i så fall vad som har påverkat 
den. Vilka av de faktorer vi valde att undersöka kan tänkas ha varit betydelsefulla för 
förlagets utgivningsprofil? Och kan Bourdieus teori om kulturproducenters 
nischtänkande och agerande på det litterära fältet stämma överens med hur Ordfronts 
utgivning har utvecklats? Detta kommer vi att behandla i denna del av vårt 
analyskapitel. 
 
Faktorn Bokmarknaden handlar mycket om sådant som berör böckerna först efter att de 
är utgivna. Därmed blir denna faktor mycket svår att koppla till vår frågeställning om 
Ordfront förlags utgivningsprofil som ju berör böckerna innan de kommit ut på 
bokmarknaden. Givetvis påverkar det som vi tar upp i denna faktor förlage ts 
utgivningsprofil då allt som påverkar förlaget överlag, mer eller mindre påverkar 
utgivningsprofilen, enligt systemanalysens grundtanke. 
 
Samma sak gäller för vissa delar av den interna faktorn, d.v.s. för Gneten och Ordfront 
magasin samt Bokfront, som istället tas upp i ett sammanfattande stycke för dessa delar 
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i slutet av analysen. Däremot kommer föreningens roll i förhållande till 
utgivningsprofilen att behandlas. 

6.2.1 De första åren 
Under dessa år var Ordfront fortfarande ett väldigt litet och ”instabilt” förlag. Trots att 
det kanske var lite oklart vad Ordfront egentligen var då förlaget till att börja med 
endast var en grupp människor som samarbetade kring ett projekt, nämligen att ge ut de 
böcker ingen annan ville ge ut, så är det under dessa år som inriktningen för deras 
utgivningsprofil grundlades. Förlaget var vid den här tiden heterodoxa aktörer på det 
litterära fä ltet då de var ett nytt förlag utan något av det sociala kapital eller ekonomiska 
kapital som är så välbehövligt på det litterära fältet. Man får nog säga att de arbetade ur 
en underdog-position och de bör ha skiljt sig mycket från många av de etablerade förlag 
som fanns på det litterära fältet.  

6.2.1.1 Samhälle och politik 
När vi började undersöka Ordfront förlag antog vi att samhälls- och det politiska 
klimatet påverkat dem mycket då de ju främst ger ut samhällsböcker. Vi var nyfikna på 
hur Ordfront, ett förlag med vänstersympatier, klarade sig igenom 80-talet med dess 
yuppies och med töväder i Sovjet. När vi började studera faktorn Samhälle och politik 
var det självklart att utgå från 68-rörelsen och den nya vänstern under 60- och 70-talen 
då förlaget bildades under denna tidsperiod. Det vi fann i denna faktor visade sig vara 
mycket tillämpbart på Ordfront förlag. 
 
Den efterfrågan på vänsterlitteratur som uppstod i samband med 68-vänstern samt 
ordfrontarnas eget intresse och engagemang för vänsterfrågor var det som under 
förlagets första år påverkade utgivningsprofilen. Många av förlagets böcker från den här 
tiden vill vi placera in i genren rapportböcker. Det stora intresset för genren 
rapportböcker under denna tidsperiod banade väg för Ordfront förlag och gynnade deras 
utgivningsprofil. 
 
Vilka idéer var då själva kärnan i Ordfront förlags utgivningsprofil? Den vänsterrörelse 
som växte sig stark på 60-talet hade en gemensam världsbild som Östberg har 
sammanfattat i sex punkter. Denna världsbild anser vi på ett mycket bra sätt visar på 
viktiga grundidéer i förlagets utgivningsprofil, vi kommer här att presentera de punkter 
vi anser har varit viktiga för förlagets utgivning. 
 
Den första punkten i denna världsbild är internationell solidaritet. Denna punkt berörde i 
högsta grad Ordfront förlag då de uppstod genom just engagemanget för tredje världen. 
De första ordfrontarna var medlemmar i u-aktionen som solidariserade med tredje 
världen. I centrum för 68-vänsterns solidaritet med tredje världen stod Vietnam menar 
Östberg. Också för Ordfront förlag var Vietnamfrågan viktig, vilket märks om man ser 
till deras utgivningsprofil under 70-talet. Förlaget samarbetade med FNL-rörelsen under 
några år på 70-talet, att samarbetet sedan som Ericsson påpekade endast var praktiskt 
och att de inte hade gått ihop politiskt förhindrar inte att de antagligen i hög grad 
sympatiserade med FNL-rörelsen. Varför annars ge ut deras böcker?  Dessutom menar 
Ericsson att förlaget i slutet av 70-talet efter Vietnamkrigets slut hade svårt att finna sin 
linje. Vilket visar på hur viktig Vietnamfrågan antagligen var för dem. Vänsterns 
nedgångsperiod under slutet av 70- talet som enligt Östberg berodde på att 
vänsterrörelsen blev alltmer splittrad bör också ha spelat en väsentlig roll i denna 
”identitetskris” för Ordfront förlag. Exempel på böcker som Ordfront gav ut om 
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Vietnamkriget tillsammans med FNL-grupperna var: För Vietnam och Tillsammans ska 
vi segra! Historien om Vietnam. Förlaget tryckte även Vietnambulletinen som var FNL: 
s tidning. Till och med barnböckerna handlade om politik, en av förlagets allra första 
böcker var en barnbok som behandlade Vietnamfrågan, Tror dom vuxna vi barn inte 
tänker på det . 
 
Den andra av Östbergs punkter i 68 vänsterns världsbild är jämlikhet mellan den rika 
och fattiga världen men även mellan olika grupper i Sverige. Historieboken med sitt 
marxist- leninistiska perspektiv är ett exempel på Ordfront förlags jämlikhetstänkande. 
Ett annat exempel på böcker som behandlar rättigheter och jämlikhet för olika grupper i 
Sverige är Pappren på bordet som innehåller protokollen och dokumenten från strejken 
i Malmfälten 1969-1970. 
 
Fördjupad demokrati är den tredje av Östbergs punkter. Vänstern försökte under slutet 
av 60-talet och 70-talet skapa större jämlikhet genom bl.a. stormöten och roterande 
ledarskap. (Östberg, 2002, s.120ff) På Ordfront förlag märktes detta genom att de 
anställda på golvet fick vara med och fatta beslut om vilka böcker som skulle ges ut 
(Ericsson, 2004a). Det faktum att de gav ut barnböcker som berörde världspolitik såsom 
Vietnamkriget visar på en vilja att nå ut till alla medborgare, även till dem som inte var 
myndiga. 
  
I punkt nummer fyra menar Östberg att socialismen var den gemensamma 
referensramen i de stora frågorna för vänstern. Att Ordfront förlag hade ett stort intresse 
för socialistiska frågor är det ingen tvekan om. Israel som arbetade på förlaget från 1976 
menar dock att Ordfront aldrig hade en uttalad socialistisk målsättning, han beskriver 
dem som ett obundet vänsterförlag som inte var knutet till någon särskild politisk 
rörelse. Ericsson menar att förlaget blev mer politiskt genom att de tryckte åt andra 
vänstergrupper, men samtidigt påpekar även han att Ordfront trots allt var ett obundet 
förlag. Sverker Jonsson menar dock att Ordfront förlag stod nära KFML. Även De 
Förenade FNL-grupperna, DFFG, som Ordfront samarbetade med stod nära KFML 
(/Clarté) enligt Salomon. Dock fanns det inte någon formell koppling till KFML men 
personmässigt stod flera av de på Ordfront nära KFML menar Dan Israel. Socialism kan 
ju tolkas på flera sätt och vi menar att Ordfront nog ändå var socialistiska även om de 
inte var formellt knutna till någon politisk rörelse. Deras socialistiska förhållningssätt 
präglar trots allt hela utgivningsprofilen under förlagets första år.  
 
Utöver böcker om politik och samhälle gav Ordfront förlag också ut böcker om historia. 
Även dessa böcker var präglade av ett socialistiskt perspektiv. Dessa böcker handlade 
ofta om historia ur ett ”folkets perspektiv”. Ett exempel på detta är Historieboken men 
också Digerdöden- orsakad av fattigdom och förtryck. Vad gäller den skönlitterära 
utgivningen så var inte den stor och det som förlaget gav ut var ofta nytryck av äldre 
arbetarlitteratur. Därför kan man nog säga att det mesta som Ordfront gav ut vid den här 
tiden var påverkat av deras intresse och engagemang för samhälls- och politiska frågor. 

6.2.1.2 Föreningen Ordfront 
Under denna tidsperiod är det mycket svårt att skilja på förlaget och föreningen då 
Ordfront ännu var ett väldigt litet förlag. Föreningen ägde dock förlaget och denna 
ägandeform har bidragit till deras självständighet. Självständigheten har sedan i sin tur 
bidragit till att de lyckats växa och bli stora vilket vi tidigare har konstaterat. Denna 
självständighet menar vi har varit mycket viktig för deras utgivningsprofil. Att de var ett 
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litet förlag bör ha gjort att personalens och medlemmarna i föreningens egna åsikter och 
tankar lättare kunde framföras.  
 
Det samarbete som fanns med diverse organisationer (exempelvis Fib-juristerna, 
Arkivet för folkets historia, Palestinagrupperna, Arbetsgruppen för en front mot 
avfolkningen etc.) under denna tidsperiod menar Israel var för att överleva. Därmed 
skulle man kunna säga att Ordfront förlags utgivningsprofil påverkades av att de 
ekonomiskt var tvungna att ge ut vissa böcker. Trots detta så var förlaget aldrig knutna 
officiellt till någon av sina samarbetspartners och vi menar att den självständighet som 
de ändå hade via föreningen var mycket viktig för deras utgivningsprofil. Då de aldrig 
behövde anpassa sig efter något parti eller någon organisation blev det lättare för dem 
att själva utforma utgivningsprofilen. 

6.2.2 Slutet av 1970-talet samt 1980-talet 
Under denna period började Ordfront förlag att bli mer etablerade på det litterära fältet, 
även om förlaget fortfarande var en liten aktör. Deras utgivning kom att breddas och de 
fick nytt fokus. 

6.2.2.1 Samhälle och politik 
Samhällsklimatet under 70-talet var gynnsamt för förlagets utgivningsprofil. Efter 
Vietnamkrigets slut, som enligt Östberg var en av de viktigaste internationella 
symbolerna under denna tidsperiod, hade Ordfront förlag svårt att finna sin linje. 
Överlag var slutet av 70-talet en dålig period för vänstern som kom att bli alltmer 
splittrad. Dessutom började högervindar blåsa i världen då Reagan och Thatcher 
tillträdde i USA och England. Från 1976 hade även Sverige en borgerlig regering. 
Samhällsklimatet var inte längre lika gynnsamt som det hade varit tidigare för Ordfronts 
utgivningsprofil vilket ledde till att förlaget i slutet av 70-talet hade en djup ekonomisk 
kris. Denna kris lyckades de klara sig ur. 
 
I och med att förlaget klarade av denna kris fick de också nytt fokus då de började ge ut 
serien Demokratiskt bibliotek i början på 80-talet. Denna serie behandlade bl.a. de 
mänskliga rättigheternas historia, folklig kamp och demokrati. Enligt Ericsson är det 
mänskliga rättigheter och demokrati som därefter alltid har legat Ordfront varmast om 
hjärtat. De punkter som Östberg menar sammanfattar vänsterns världsbild kan man nog 
säga fortfarande präglade förlagets utgivningsprofil under 80-talet även om de kanske 
tonade ner det dogmatiska lite och satsade mer på att överleva. Frågor som mänskliga 
rättigheter och demokrati kan på sätt och vis framstå som rätt neutrala då de flesta 
människor faktiskt håller med om att mänskliga rättigheter och demokrati är viktigt, 
även om dessa frågor givetvis går att vinkla. Vi anser dock att de endast flyttade fokus 
längre ifrån sig både geografiskt och historiskt. En bok om franska revolutionen blir inte 
lika upprörande som en bok om svenska samtida missförhållanden.  
 
Ett exempel på att svenska samtida frågor inte togs upp är de miljöfrågor som kom att 
debatteras mycket under 80-talet. I Ordfronts utgivning märks inte detta av. Förlaget 
gav ut två böcker om miljöfrågor i slutet av 70-talet då debatten hade börjat komma 
igång. Därefter ges det inte ut några miljöböcker förrän under 90-talet. (Om man inte 
räknar med böckerna om Barnens flora som gavs ut i samarbete med Svenska 
Naturskyddsföreningen) Förlaget bevakade alltså inte all slags samhällsdebatt. En annan 
fråga som knappt bevakades var den om kärnkraften då de endast gav ut Alternativ till 
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kärnkraft 1973, trots att kärnkraftsfrågan var mycket omdebatterad i Sverige under 80-
talet. Ingen bok gavs ut om detta i samband med folkomröstningen 1980. 
 
Under 80-talet försökte förlaget bredda sin utgivning samtidigt som de ville nischa sig 
genom att skapa en tydlig profil. Att Ordfront breddade sin utgivning visar sig i att de 
bl.a. gav ut dramer av Shakespeare och resehandböcker. Denna breddning var 
antagligen en nödvändighet för att stabilisera förlaget och därmed kunna överleva 80-
talet som var en period präglad av högertankar. De högervindar som blåste fick alltså 
förlaget att börja ge ut böcker som inte alltid fokuserade på deras vänstersympatier. 
Trots att de breddade sin utgivning fortsatte de dock att ge ut böcker som behandlade 
politiska frågor och så kallade rapportböcker, d.v.s. de fortsatte att ge ut böcker inom 
sin nisch. Ett exempel på detta är I vargens gap- Resa i Herat (1986). I boken Sovjet- 
Diktaturens ansikte (1980) kritiserades Sovjet, vilket de antagligen inte hade gjort tio år 
tidigare med tanke på deras utgivning av Historieboken. Händelserna i Östeuropa under 
slutet av 80-talet bevakades av förlaget. De uppmärksammade exempelvis situationen i 
Polen genom tidskriften Hotel Örnsköld. Även situationen i Afghanistan belystes. Man 
kan kanske säga att Ordfront genom sitt nya fokus på mänskliga rättigheter försökte 
göra upp med det dogmatiska som funnits inom vänstern på 70-talet. Vi tycker oss se att 
utgivningen av böcker som berör svensk debatt minskade något under 80-talet och att 
större fokus lades på internationella frågor till skillnad från hur det hade varit tidigare då 
fördelningen hade varit mer jämn. 

6.2.2.2 Föreningen Ordfront 
Ett tecken på att Ordfront förlag försökte skapa sig en tydlig profil och nisch under 
slutet av 80-talet är att de slutade ge ut barn- och ungdomsböcker. Även om förlaget 
haft stora framgångar med Barnens flora insåg de att de inte skulle kunna bevaka denna 
del av verksamheten till fullo. Istället startade förlaget Skrivandets hantverk , en serie 
som de lanserade 1989 med boken Att skriva Prosa. Hagner menar att det inte endast 
har varit samhällslitteraturen som har varit viktig för förlaget utan även böckerna i 
denna serie. Genom att satsa på Skrivandets hantverk  skapar alltså Ordfront förlag sig 
ännu en nisch på det litterära fältet. Att de valde att ge ut Skrivandets hantverk var 
antagligen för att de hade kontakter och tillgång till kunskap inom denna genre genom 
de skrivarkurser som föreningen Ordfront arrangerade. Skrivarkurserna skulle också 
kunna ses som en länk till den grupp av människor som köper detta slags böcker. 
Därmed kunde de lättare bedöma efterfrågan på dessa böcker och avgöra vad som 
efterfrågades av konsumenterna. Att ge ut en serie om skrivande hör kanske också på 
sätt och vis samman med Ordfronts fokus på reportage och samhällsdebatt.  
 
Hur viktigt det var för Ordfront att få vara självständiga visar samarbetet med Rabén & 
Sjögren från 1988-1998 på. Rabén & Sjögren fick nämligen aldrig så mycket inflytande 
på förlaget att de skulle ha kunnat bestämma något om utgivningen. Att Ordfront skulle 
ha vunnit på att vara självständiga får vi bekräftat av Svedjedal som menar att ett förlag 
som sysslar med kvalitetsutgivning ofta får vänta länge på sina vinster och som för att få 
kulturell prestige måste ge ut olönsamma författare. Svedjedal menar vidare att de 
intellektuella företag som har dålig ekonomi i början ofta är de som lyckas skaffa sig 
både kulturellt och ekonomiskt kapital i slutändan. 

6.2.2.3 Bokmarknaden 
Innan Ordfront förlag ansökte om litteraturstöd första gången diskuterades detta livligt i 
föreningen. En del ansåg att litteraturstödet skulle kunna hota deras självständighet och 
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yttrandefrihet, därmed kan man säga att en del i föreningen var oroliga för att förlagets 
utgivningsprofil skulle kunna hotas. Så blev dock inte fallet utan snarare tvärtom. Tack 
vare att förlaget fick det bättre ekonomiskt kunde de ge ut de böcker de ville. När vi 
började skriva denna uppsats trodde vi att litteraturstödet kanske kunde ha påverkat 
förlagets utgivningsprofil, så är alltså inte fallet, dessutom fattas beslut om vilka böcker 
som ska få litteraturstöd först efter att böckerna har getts ut. 

6.2.3 1990-talet och framåt 
Med boken Mördare utan ansikte från 1991 fick Henning Mankell sitt stora genombrott, 
vilket man också kan säga innebar Ordfront förlags genombrott. Framgången med 
Mankells böcker gjorde att Ordfront kunde börja satsa på sådant de tidigare inte haft råd 
med, exempelvis medlemsvärvningskampanjer för föreningen. Det fanns nu också 
utrymme för att bredda utgivningen för förlaget ännu mer. Detta ansåg de sig tvungna 
att göra för att rädda kärnutgivningen. Vid mitten av 90-talet hade Ordfront blivit ett 
medelstort förlag. 

6.2.3.1 Samhälle och politik 
Samtidigt som Ordfront förlag började röna framgångar med Mankells böcker 
drabbades Sverige av en ekonomisk kris, denna kris skapade en vänstervåg vilket bör ha 
gynnat förlaget. Nilsson menar att många svenskar slöt upp bakom välfärdsstaten. I 
pamflettserien Tankeställare behandlas den svenska välfärden och i Gunilla Granaths 
Gäst hos overkligheten kan man läsa om förhållandena i den svenska skolan. 
Samhällsdebatten ger sig även till känna i de böcker om EU som Ordfront gav ut. 
Istället för EG och Handbok för EU-tvivlare som var skrivna av Per Gahrton kom ut 
1994. I utgivningen speglas också den internationella samhällsdebatten exempelvis i 
Milan Rais Krigsplan Irak som tar upp kriget i Irak och Michael Moores böcker. 
Samhällsdebatten kan därmed sägas påverka Ordfront förlags utgivningsprofil, liksom 
den har gjort under hela den tid förlaget har funnits även om det är vissa samhällsfrågor 
som har legat dem varmare om hjärtat. Under 90-talet tycker vi oss se att svensk debatt 
har fått större utrymme i utgivningen än vad den hade under 80-talet. 
 
Vad vi har kunnat utläsa från utgivningslistorna har inte den främlingsfientlighet som 
fanns i Sverige och övriga Europa i början av 90-talet återspeglats i Ordfronts böcker 
från denna tid. Först några år senare finner vi böckerna av Heléne Lööw om nazismen i 
Sverige från 1998 och 2000 samt en bok om Sverigedemokraterna som utkom 2001. 
Även feminism debatterades mycket under denna period. Vi finner det svårt att utläsa en 
tydlig feministisk linje i förlagets utgivning även om de inte har varit främmande för det 
och gett ut en del böcker inom detta ämnesområde. Många böcker som de har gett ut får 
man nog säga har haft ett feministiskt perspektiv men det är svårt att hitta renodlat 
feministiska böcker. 
 
I analysen om de första åren konstaterade vi att historia och kulturhistoria var viktiga 
delar av förlagets utgivning, detta får vi nog säga har gällt under alla år för förlage ts 
utgivning. Vi tycker oss se att de böcker som ges ut inom detta utgivningsområde har ett 
vänsterperspektiv, exempelvis i Tänka, tycka, tro och Bryta, bygga, bo i vilka det 
berättas om svensk historia underifrån. 

6.2.3.2 Föreningen Ordfront, Ordfront magasin och Bokfront 
Precis som Peterson fann i sin avhandling om Norstedts förlag har vi funnit att strävan 
efter dominans inom den egna nischen är oerhört viktigt för ett förlag. Genom att samla 
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på sig symboliskt kapital menar Peterson att förlagen försökte skapa en förlagsprofil 
som skulle medföra konsekrationsmakt. Allt detta har vi funnit gäller även för Ordfront 
förlag. Exempelvis påpekar de på Ordfront gärna att Ordfront magasin är Sveriges 
största månadstidning för samhällsdebatt och kultur, vilket kan läsas på Ordfront 
magasins framsida. Ordfront förlag har flera författare som de gärna ser som något slags 
representanter för förlaget. Under 90-talet visade de gärna på att Mankell gav ut sina 
böcker hos dem och idag är de stora namnen exempelvis Michael Moore, Naomi Klein 
och Arundathi Roy. Därmed kan man säga att förlaget försöker skapa en förlagsprofil 
som kan ge dem större konsekrationsmakt. Förlaget försöker alltså dra till sig kända 
författare som representerar idéer som de gärna ställer sig bakom. Under förlagets första 
år hade de inte direkt några författare som representerade förlaget på samma sätt som 
idag. Istället kan man kanske säga att det som utmärkte förlaget och dess nisch var 
samarbetet med exempelvis FNL-grupperna. I och för sig kan det vara svårt för oss idag 
att veta vad Ordfront förlag förknippades med för trettio år sedan. 
 
Det är svårt att se om och hur Ordfront magasin skulle ha påverkat förlagets 
utgivningsprofil. Snarare är det väl så att förlaget och dess utgivning har påverkat 
Ordfront magasin istället, exempelvis genom att använda sig av Ordfront magasin för 
att presentera författare och frågor som man anser vara viktiga. Genom att använda sig 
av Ordfront magasin kan förlaget utnyttja sin konsekrationsmakt. Att författare som 
skriver inom det segment på det kulturella fältet som Ordfront förlag tillhör upphöjs i 
Ordfront magasin gör förlaget mer attraktivt då de lockar till sig fler författare som vill 
ge ut sina böcker hos dem. 
 
Samma sak som för Ordfront magasin gäller för Bokfront vad gäller påverkan på 
utgivningsprofilen. Bokfront blir ett medel som används av förlaget för att få ut sina 
böcker och öka sin konsekrationsmakt, därmed finner vi att Bokfront inte har påverkat 
förlagets utgivningsprofil nämnvärt.  
 
Föreningen Ordfront däremot anser vi till stor del har del påverkat förlagets 
utgivningsprofil. Förhållandet mellan föreningen och förlaget blir dubbelt då 
medlemmarna i föreningen är förlagets främsta köpare samtidigt som föreningen 
bestämmer riktlinjer för förlaget.  
 
Både Ericsson och Hagner tror att den globala rättviserörelsen som har växt sig stark de 
senaste åren kommer att påverka Ordfront. Föreningen Ordfront har engagerat sig i 
Sociala forum. Kanske kan man därmed säga att Ordfront förlag på sätt och vis är 
tillbaka där de började då de har sitt ursprung ur U-aktionen. Enligt Östberg är också en 
ofta ställd fråga idag om globaliseringsrörelsen skulle kunna vara början på en ny period 
av internationell radikalisering. 

6.3 Slutsatser 
Som vi nämnde inledningsvis i detta kapitel betonar den systemanalytiska metoden 
sambandet mellan de olika faktorer som ingår i systemet. Hur förändringar i en faktor 
påverkar relationen mellan de övriga. Därför finner vi det emellanåt svårt att säga att en 
faktor, eller del av faktor, är mer betydelsefull än en annan, då de är så beroende av 
varandra. Det är ett ständigt pågående samarbete med givande och tagande. Utan 
föreningen t.ex. skulle förlaget troligen inte ha nått den storlek det har idag och utan 
Ordfront magasin med Bokfront skulle det inte kunna marknadsföra sig på samma sätt. 
Magasinet skulle å sin sida inte ha den upplaga det har om det inte vore för föreningens 
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medlemmar som utgör den absolut största andelen läsare. Förändringar inom de olika 
delarna påverkar alltså varandra. Ett minskat medlemsantal t.ex. skulle med all säkerhet 
innebära en minskad upplaga för magasinet och i sin tur minskad försäljning. 
 
Den interna faktorn påverkas även av de externa faktorerna. Bokfront skulle t.ex. ha haft 
det svårt att bildas ifall inte de fria bokpriserna hade införts, liksom förlaget 
förmodligen skulle ha haft det svårt ifall de inte hade sålt pocketböcker. En rådande 
samhällsdebatt skulle möjligtvis kunna leda till att föreningen Ordfront får fler 
alternativt fä rre medlemmar, vilket i sin tur skulle påverka försäljningen av böcker. 
Däremot påverkas förmodligen inte de externa faktorerna av den interna faktorn i någon 
större utsträckning. Möjligtvis kan Ordfronts utgivning eventuellt bidra till 
samhällsdebatten och öka intresset för vissa frågor. 

6.3.1 Ordfront förlags storlek 
De slutsatser vi har kunnat dra efter vår analys om vad som har format Ordfront förlags 
storlek är bl.a. att den interna faktorn har varit av stor betydelse. Framförallt föreningen 
Ordfront har redan från starten och genom alla år varit viktig. Tidskriften blev viktig 
först när bokklubben startades och sedan har dess betydelse ökat allt mer. Även 
bokklubben med dess medlemsbok är viktig för förlagets storlek. 
 
De två externa faktorerna kan inte sägas ha varit lika avgörande för Ordfront förlags 
storlek som den interna, även om delar av dem har haft stor betydelse. Vad gäller 
bokmarknaden var t.ex. de fria bokpriserna liksom pocketbokens genomslag 
förmodligen viktiga förutsättningar. Även litteraturstödet har varit viktigt för dem, 
medan det däremot är svårt att med bestämdhet säga något om den sänkta bokmomsen. 
Det går heller inte att undgå Henning Mankells betydelse för förlage ts storlek. Utan det 
ekonomiska och kulturella kapital som Mankell medförde hade inte Ordfront förlag 
varit där de är idag. 
 
Samhällsandan och det politiska klimatet har i perioder spelat stor roll, framförallt vid 
starten och nu under de senaste åren. Det har dock inte varit avgörande för förlagets 
storlek, vilket märktes av under 80-talet då samhällsandan var emot dem. Trots detta 
expanderade de, främst tack vare föreningen Ordfront samt Rabén & Sjögren. 

6.3.2 Ordfront förlags utgivningsprofil 
Som nystartat förlag under slutet av 60-talet var Ordfront enligt oss heterodoxa aktörer 
på det litterära fältet. Det intresse som fanns för vänsterfrågor i samhället påverkade till 
stor del utgivningsprofilen. Många av grundidéerna i förlagets utgivningsprofil stämde 
överens med vänsterns världsbild från denna tid. Grundidéerna i denna världsbild menar 
vi än idag kännetecknar kärnan av Ordfronts utgivningsprofil. Även de av Ordfronts 
böcker som inte handlar om politik och samhälle, exempelvis böcker om historia, 
barnböcker etc. menar vi är präglade av denna världsbild.  
 
Ordfront förlag har vunnit på att vara självständiga och att själva utveckla sin 
utgivningsprofil trots att det ibland har varit motigt, exempelvis under 80-talet. Ordfront 
kan sägas vara ett bra exempel på de förlag som Svedjedal nämner som ofta får vänta 
länge på sina vinster, då de först måste ge ut olönsamma författare för att få ett högre 
kulturellt kapital först. 
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Det samhällsklimat som rådde under 80-talet påverkade förlagets utgivningsprofil på så 
sätt att de blev tvungna att bredda den. Även om Ordfront gav ut samhällsböcker 
bevakade de inte alla slags samhällsfrågor. Det intresse för miljöfrågor som ökade under 
80-talet märktes inte av nämnvärt i Ordfronts utgivning. Samma sak gäller för 
feministiska frågor under 90-talet.  
 
Ett visst inflytande på utgivningsprofilen från föreningen kan man se genom serien 
Skrivandets hantverk. Bokfront och Ordfront magasin påverkar förlagets böcker först 
efter att de har givits ut därmed finner vi att de inte har påverkat utgivningsprofilen. 
Samma sak gäller för den yttre faktorn Bokmarknaden. 
 
Genom framgångarna med Henning Mankells böcker på 90-talet kan man säga att 
Ordfront förlag fick det startkapital de så väl hade behövt 1969. Den goda ekonomin 
under 90-talet gjorde att de kunde bredda utgivningen ännu mer, därmed kunde deras 
kärnutgivning behållas.  
 
Vi menar att Östbergs punkter om vänsterns världsbild under 60-talsradikaliseringen 
ännu idag visar på viktiga grundidéer i förlagets utgivningsprofil, även om deras 
utgivning idag har breddats. 
 
Bourdieus teori om att kulturproducenter samlar på sig kulturellt kapital för att utmärka 
sig på det litterära fältet har vi funnit stämmer för Ordfront förlag. Ordfront har försökt 
och försöker skapa sig en förlagsprofil som ska ge dem större konsekrationsmakt inom 
sin nisch. Enligt Bourdieu så finns det en enighet mellan förlag, författare och läsare. 
Denna enighet blir tydligare vad gäller nischade förlag med en specifik inriktning, t.ex. 
med en tydlig politisk profil. Detta finner vi mycket tillämpbart i fallet Ordfront som ju 
har en tydlig politisk profil. En slags symbios präglar förhållandet mellan medlemmarna 
i föreningen och förlaget. I princip skulle man kunna säga att Ordfront förlags 
utgivningsprofil beror på vilka medlemmar som är med i föreningen. 
 
När vi började arbeta med denna uppsats var vi nyfikna på om faktorn Samhälle och 
politik skulle ha haft stor påverkan på utgivningsprofilen. Detta fann vi delvis vara sant. 
Ordfront förlag har i flera fall påverkats av vad som har debatterats i Sverige, men lika 
ofta har förlaget påverkats av internationella frågor. Under 80-talet exempelvis tycker vi 
oss se att förlaget gav ut fler böcker om internationella frågor än svensk debatt. Även 
om nationella frågor kom att behandlas mer igen under 90-talet så utgör fortfarande en 
stor del av utgivningen litteratur om internationella frågor. Detta intresse kan kopplas 
till förlagets ursprung i U-aktionen. Vi anser att denna fokusering på frågor som ligger 
längre bort, geografiskt och historiskt gör att förlaget blir lite ”snällare” och lite mer 
”ofarligt”. Därmed kan Ordfront förlag sägas ha blivit något mer av en ortodox aktör på 
det litterära fältet, i alla fall inom deras nisch. 

6.4 Reflektioner 
Vi har i efterhand funderat över saker som vi eventuellt kunde ha gjort annorlunda. 
Borde vi kanske ha valt en annan teori i och med att Bourdieus fältteori redan har 
använts så mycket? Men å andra sidan tycker vi att den har varit bra då den har fungerat 
på den frågeställning och det material som vi har haft. Likaså fann vi den 
systemanalytiska metoden väl tillämpbar i vår skildring av en komplex verklighet. 
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Att vi i så stor utsträckning har fått använda oss av Ordfronts eget material kan innebära 
problem, då det kan vara svårt att få objektiv information. Det blir, som vi har nämnt 
tidigare, ofta de på Ordfronts egen bild av sig själva som ges. Någon form av 
motvägande information hade kanske varit bra att ha. Vi funderade inledningsvis 
mycket över detta men fann ingen. Trots detta har vi försökt att förhålla oss kritiska till 
den information vi har fått fram. Vi har bl.a. haft många diskussioner om hur vi skulle 
förhålla oss till vårt material. Främst har detta gällt de intervjuer som har berört 
historiska fakta. I så stor utsträckning som möjligt har vi prioriterat tryckta källor 
framför muntliga, då informationen ibland har varierat.  
 
De undersökningar vi presenterar i tidigare forskning gäller samtliga avgränsade 
undersökningsperioder som ligger långt tillbaka i tiden, medan vår undersökning delvis 
behandlar nutida fakta. Vilka konsekvenser kan detta innebära? En stor fördel för oss är 
att vi har kunnat kontakta och intervjua berörda personer, även om dessa givetvis kan 
minnas fel. Peterson, Söderlund och Sundin, vars undersökningar vi har skrivit om 
under Tidigare forskning, kan å sin sida ha haft det lättare att vara neutrala i förhållande 
till sitt material. 
 
Vad gäller fortsatt forskning hade det varit intressant att studera Ordfront förlag på det 
litterära fältet i förhållande till andra förlag, eventuellt med andra medelstora förlag. Det 
hade också varit intressant att studera Ordfronts egen bild av sig själva, för att få fram 
en eventuell diskurs och kanske jämföra med hur andra ser på dem. 
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7. Sammanfattning 

Vi har i vår uppsats undersökt Ordfront förlag. Ordfront förlag är ett medelstort förlag 
som ger ut både fack- och skönlitteratur och har sin tyngdpunkt på samhällslitteratur. 
Syftet med vår uppsats är att studera Ordfront förlag och dess utveckling från det att 
förlaget startade 1969 och fram till idag. Genom en studie av Ordfronts eget arbete samt 
av yttre omständigheter vill vi se hur förlaget har utvecklats med avseende på deras 
utgivningsprofil och deras storlek. Den frågeställning vi har arbetat utefter är: 
 

Vad har format Ordfront förlag vad gäller: 
• storlek? 
• utgivningsprofil? 

 
I vårt arbete har vi använt oss utav en systemanalytisk metod där ett system ses som en 
helhet sammansatt av delar/faktorer. Systemet är beroende av alla de delar som ingår 
och systemanalysen betonar sambandet mellan de olika faktorerna. (Peterson, 1993, 
s.25) Vi har valt ut och studerat tre olika faktorer som vi tror kan ha varit betydelsefulla 
för Ordfront förlag och dess utveckling. Dessa tre faktorer är: 
 

1. Föreningen Ordfront, Ordfront magasin och bokklubben Bokfront. 
2. Bokmarknaden. 
3. Samhälle och politik. 

 
Varje faktor har blivit ett eget kapitel i uppsatsen. 
 
Systemtänkandet används inom flera olika discipliner och det finns ingen allmänt 
accepterad teoribildning (Peterson, 1993, s.25). Vi valde att använda en 
kultursociologisk systemteori utefter Pierre Bourdieus fältteori. Då vi studerar ett förlag 
befinner vi oss på det s.k. litterära fältet som i sin tur ingår i det större kulturella fältet, 
även kallat fälten för kulturell produktion. 
 
Vid insamlingen av vårt material har vi använt oss av både tryckta källor och intervjuer. 
De vi har intervjuat är personer som på olika sätt har anknytning till Ordfront. 
 
Efter att våra tre faktorer har presenterats har vi analyserat dem och samspelet dem 
emellan i förhållande till Ordfront förlag. På så sätt har vi besvarat vår frågeställning. 
Det vi fann var att samtliga faktorer påverkade varandra och det var svårt att säga att en 
faktor var viktigare än någon annan, vilket bekräftas av vår metod. I stora drag kan man 
dock säga att den första faktorn har haft störst betydelse för Ordfront förlags storlek, 
medan faktor nummer tre hade störst påverkan på förlagets utgivningsprofil. 
 
Vi fann att Bourdieus fältteori var mycket väl tillämpbar på vår frågeställning. Även 
metoden var ett lämpligt tillvägagångssätt. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Jan-Erik Pettersson, 2004-03-02 
Hur många anställda har förlaget? 
 
Vilka delar består Ordfront av? Hur hänger de ihop? Vilken del styr över vilken? 
 
Vilka grundtankar och idéer står Ordfront förlag för idag? 

• Vilken utgivningspolicy har ni? Hur många böcker ges ut per år? Vad för slags 
böcker ger ni ut? 

 
Hur väljer förlaget vilken litteratur som skall ges ut? 

• Vad tror ni påverkar er att välja just de böcker ni ger ut idag? 
 
Får ni ofta publicitet från omvärlden? Får ni några reaktioner från omvärlden på det ni 
ger ut? 

• Har ni någon omvärldsbevakning d.v.s. vad övriga förlag ger ut? 
 
Hur bär det sig ekonomiskt i nuläget? 
 
Har Ordfront ett eget tryckeri eller överlåter ni tryckningen till något annat tryckeri? 

• Sysslar ni något med elektronisk publicering? 
 
Går det bra att återkomma om vi har ytterligare frågor? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Leif Ericsson, 2004-03-02 

Om Ordfronts första år 
(Vi avser främst åren 1969-1975) 
 
Hur kom det sig att Ordfront startade? Vad ville ni uppnå då? 
 
Vilka bestod Ordfront av från början? 
 
Samarbetade ni med andra organisationer? Var ni en del av någon större organisation 
när ni började? 
 
Vilken utgivningspolicy hade ni? 

• Vad för slags böcker gav ni ut? 
 
Hur valde ni vilken litteratur som skulle ges ut? 

 
Vilka reaktioner från omvärlden fick ni? 

• Skedde någon omvärldsbevakning, t.ex. vad övriga förlag gav ut? 
 
Bar det sig ekonomiskt på den här tiden? 
 
Hur gick ni till väga rent praktiskt för att kunna trycka böcker? 

Om Ordfront idag 
Hur ser du på Ordfront förlag idag? 
 
På vilket sätt har Ordfront förändrats från när förlaget startade till idag? 

Om Ordfronts historia 
Vad ser du som viktiga händelser i Ordfronts historia? 
 
Går det bra att återkomma om vi har ytterligare frågor? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till Cilla Nergårdh, 2004-05-04 

Om Bokfront 
Vad betyder Bokfront för förlaget och för försäljningen av böcker? 
 
Hur många ex. säljs genom Bokfront varje månad? 
 
Hur länge har bokklubben funnits? 

• När blev det ”Bokfront”? 
• När infördes medlemsboken? 

 
Finns det några konkurrerande bokklubbar? 

• Hur/vad gör ni för att klara konkurrensen? 
• Marknadsföring? Profilering? 

 
Vad skiljer Bokfront från andra klubbar? 
 
Vad krävs för att en bok ska bli utvald till Bokfront? 

• Vad krävs för att en bok ska bli medlemsbok? 
 
Vilka tror du är och har varit köpare av Ordfronts böcker? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till Christina Hagner, 2004-05-04 

Om föreningen Ordfront 
Vad innebär Ordfront för dig? 
 
Hur har föreningen utvecklats och förändrats genom åren? 

• Vad har detta haft för betydelse för förlaget? 
 
Påverkar föreningen förlaget? 

• Har det hänt att föreningen har varit missnöjd med förlaget och vice versa? 
 
Vad innebär förlaget för föreningen? 
 
Alla lokala föreningar –vilken betydelse har de för förlaget? 
 
Finns det några konkurrerande förlag till Ordfront? 

• Hur upplever du Ordfront i förhållande till andra förlag? 
• På vilket sätt är Ordfront förlag ledande i Sverige? Sedan hur långt tillbaka har 

de varit det? 
 
Vem tror du är den genomsnittlige Ordfrontmedlemmen? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor till Dan Israel, 2004-05-05 

Om Ordfront 
Hur länge arbetade du på Ordfront och vad var dina arbetsuppgifter där? 
 
Vad hade Ordfront förlag för övergripande mål? 

• Fanns det några nedskrivna riktlinjer? 
 
Samarbetade ni med andra organisationer? 
 
Vilka riktade ni er bokförsäljning till? 

• Hade ni någon utgivningspolicy och i sådana fall vilken? 
• Vad tror du påverkade vad Ordfront gav ut? 
• Hur gick åsikterna på förlaget om vad ni skulle ge ut? Var ni ofta eniga/oeniga? 
 

Hur såg böckerna ut som ni gav ut? Var de av pocketkaraktär eller var de inbundna? 
 
Hade ni någon omvärldsbevakning? 
 
Fick ni någon publicitet från omvärlden? 
 
Vilka var era främsta konkurrenter? 

• Hur såg du på Ordfront i förhållande till andra förlag? 
 
Via vilka kanaler sålde ni era böcker? 

• Var Gneten (och senare OM) viktig för förlaget och dess försäljning? På vilket 
sätt? 

• Framhöll ni författare och böcker i Gneten? I sådana fall hur? 
• Vilken var den största skillnaden mellan Gneten och OM vad gäller 

bokförsäljningen? 
 
Märkte ni av förlagskrisen på något sätt? 
 
Märkte ni av införandet av de fria bokpriserna? 
 
På vilket sätt tycker du att förlaget förändrades under din tid där? 

• Hur såg du på föreningens förhållande/betydelse till förlaget under din tid där? 
• Hur ser du på Ordfront förlag idag? 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor till Jan-Erik Pettersson, 2004-05-05 

Om förlaget 
Finns det några konkurrerande förlag? 

• Hur beskriver du Ordfront i förhållande till andra förlag? 
• Vilka är era främsta konkurrenter? 
• Hur/vad gör ni för att klara konkurrensen? Marknadsföring? Profilering? 

 
På vilket sätt är Ordfront ledande? Sedan hur långt tillbaka har ni varit det? 
 
Samarbetar ni med några andra förlag eller organisationer? 
 
Vilka tror du är och har varit köpare av Ordfronts böcker? 
 
Har ni alltid sålt med negativ option genom bokklubben? 
 
Varför/hur har Ordfront blivit ett av Sveriges få medelstora förlag? 
 
Vad betyder föreningen för förlaget? 
 
Vad betyder Bokfront för förlaget? 
 
Har den sänkta bokmomsen påverkat förlaget på något sätt? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor till Leif Ericsson, 2004-05-05 

Om Ordfront magasin (och Gneten) 
Sålde ni alltid böcker via Gneten? 

• Var Gneten viktig för förlaget och dess försäljning? 
• Framhöll ni författare och böcker i Gneten? 

 
Vilken var den största skillnaden mellan Gneten och OM? 

• Vad innebär OM för förlaget? Framhålla författare och böcker? 
• På vad sätt är OM Sveriges största kulturtidskrift? 

 
Vilka konkurrenter ser ni? 

• Hur marknadsför ni er? Profilering? 
 
Hur såg de första böckerna ut? 

• Var de av pocketkaraktär eller var de inbundna? 
 
Finns det några konkurrerande förlag? 

• Hur beskriver du Ordfront i förhållande till andra förlag? 
• Ordfront påstår sig vara ledande på sitt område, på vilket sätt är ni det? 

 
Vilka tror du är och har varit köpare av Ordfronts böcker? 
 
Påverkades ni av förlagskrisen? 
 
Märkte ni av införandet av fria bokpriser? 
 


