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business. As the theory used Chris Anderson's long tail, which 
says that products from the narrow niches can compete with the 
big sellers on the same terms. Through qualitative interviews 
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1. INLEDNING  

  
De senaste åren har den svenska bokmarknaden genomgått stora förändringar. I dagspress 
talas bland annat om hur bokbranschen har förvandlats från en långsam och stel 
traditionstyngd bransch till att bli en föränderlig och dynamisk bransch. I tidningsartiklar från 
år 2002 och framåt går det att läsa hur flera delar inom bokbranschen genomgår förändringar. 
De delar som  syftas på är de stora bokförlagens allt större dominans på bokmarknaden med 
uppköp av mellanstora och små förlag, Internetbokhandelns snabbt växande framväxt, e-
bokens introduktion, ökad bestsellerism, nya medieformer tex ljudboken som nått nya 
läsargrupper, sänkt bokmoms, ökad bokförsäljning framförallt av pocketboken, ökad 
bokutgivning med fler titlar, fler små bokförlag bildas Nordiska oberoende förlags förening 
(NOFF) ökade sina medlemmar från 60 till 140 stycken mellan år 2003 och 2007, nya digitala 
trycktekniker som ger billigare bokproduktion, tillkomsten av litterära agenter. De här 
förändringarna är genomgripande och samspelar på ett komplext sätt. (Cato 2007; Marcko 
2007; Sjödén 2007; Westlund 2006; Winkler 2005). 

1.1 Problembeskrivning 

Den här studien avser att försöka förstå en del av de förändringar bokmarknaden genomgått de 
senaste åren genom att studera de små bokförlagens villkor. Orsaken till att de små förlagen 
valdes ut som studieobjekt är att de utmärker sig genom att deras antal kraftigt ökat de senaste 
tio åren. Denna ökning av små förlag har resulterat i ett större utbud av litteratur på den 
svenska bokmarknaden. De små förlagen står för 10% av omsättningen i förlagsbranschen 
(Litteratutredningen 2012). Det är relevant för biblioteks-och informationsvetenskap att 
studera i vilket sammanhang litteratur skapas och under vilka förutsättningar. Johan Svedjedal 
(1997), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, skriver i sin artikel Det 
litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden att 
litteratursociologi handlar om ”strävan att systematiskt analysera relationerna mellan 
skönlitteratur och samhälle” (s.72). Det är förlagen som skapar den litteratur som sedan 
biblioteken förmedlar. Det är viktigt att bibliotekarier är medvetna om att allt mer litteratur ges 
ut av små bokförlag och att detta också speglas i bibliotekets bestånd.  

Något som varit karakteristiskt för samhällsutvecklingen de senaste tio åren är den ökade 
användningen av datorer och Internet, den så kallade digitaliseringen. Digitaliseringen har 
påverkat hela bokbranschen dramatiskt. Den här studien kommer att ha fokus på hur just 
digitaliseringen skapat nya villkor för de små förlagen. Det finns olika förklaringsmodeller 
man kan använda sig av för att förstå bokmarknaden. I den här studien kommer Chris 
Andersons teori den långa svansen användas som förklaringsmodell. Teorin är lämplig att 
använda då den är ett resultat av digitaliseringen. Andersons teori menar att det sammanlagda 
försäljningsvärdet av de småsäljande produkterna kan vara lika stort som värdet på de 
produkter som traditionellt ansetts som storsäljare (Anderson 2006). Teorin kan belysa hur 
stora samhällsförändringar såsom digitaliseringen i slutändan kan påverka vilken typ av 
litteratur som ges ut och som sedan återfinns på biblioteken. 
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Den här studien vill analysera små bokförlags situation på den svenska bokmarknaden mellan 
år 2002-2015. Med hjälp av den långa svansen kommer studien studera de krafter som 
utvecklar små förlag, och försöka förklara förutsättningarna för förlagens uppkomst. 

Området är sparsamt utforskat, i synnerhet varför det har bildats mycket småförlag mellan år 
2002-2015 eller förlagens utveckling under samma tidsperiod . Däremot finns det forskning 
om hur små bokförlag använder sig av sociala medier, hur små idéela bokförlag skapat sin 
förlagsprofil, hur små förlag genom ett genomtänkt koncept och mycket engagemang och 
kunskap hittat sin nisch och sina kunder. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att nå kunskap om vilka faktorer som påverkade förlagsbildningen och den 
fortsatta utvecklingen av verksamheten under perioden 2002-2015. Jag har använt mig av 
djupintervjuer av förläggare och en representant från NOFF för att besvara mina frågeställningar 
som är följande:  
      
      1. Vilka gemensamma förutsättningar finns för att starta bokförlag hos förläggarna? 

2. Vilka krafter kan sägas påverka utvecklingen av bokförlagens verksamhet? 

1.3 Avgränsningar 

Ett arbete av det här slaget kräver vissa avgränsningar för att det ska vara hanterbart och 
avslutas inom rimlig tid. De avgränsningar som finns redogörs i punktform nedan. Studien 
avser att undersöka: 

1. Små svenska bokförlag som bildades mellan år 2002 -2015. 2002 sänktes 
bokmomsen från 25% till 6%, och denna lagändring är lämplig att utgå ifrån för det 
markerar en förändring i bokbranschen och tidpunkten i början av 2000-talet passar 
till syftet (Steiner 2011). 

  
2. Med små förlag menas förlag som har en omsättning på mellan 1 miljon och 9 

miljoner per år. Tillsammans står de små förlagen för cirka 10% av omsättningen i 
förlagsbranschen. Definitionen och siffrorna är tagna  från branschtidningen 
Svensk Bokhandel i Litteraturutredningen. (Litteraturutredningen 2012). 

3. Förlag som ger ut skön-och facklitteratur det vill säga allmänlitteratur, inte 
läromedel, noter, almanackor, lexikon. 

4. Förläggeri i traditionell mening, det vill säga att ”författaren mot ersättning 
levererar manuskriptet till förläggaren som sedan köper boktillverkningen av 
tryckeriet och binderiet” (Widengren 2001 s.25). Förlag som sysslar med 
uppdragsproduktion utelämnas, eftersom de inte satsar något eget kapital och 
därför har olikartade förutsättningar. 
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1.4 Anknytning till Biblioteks- och informationsvetenskap 

Jag undersöker små förlag, de är kommersiella aktörer som förmedlar litteratur och kultur. 
Förlagen är alltså litteraturförmedlare. Det är intressant för BOI att studera hur ett 
dokument (litteratur) skapas. Det är förlagen som skapar den litteratur som biblioteken 
förmedlar och det är spännande att undersöka i vilket sammanhang litteratur uppstår.  

Man kan också påstå att förlagen jag studerar är konkurrenter till biblioteken. Höglund och 
Wahlström (2005) skriver att när bokmomsen sänktes 2002 från 25% till 6%  och det blev 
bättre tillgång till lågprisböcker var det en orsak till minskade antal biblioteksbesök. 
Människor började köpa böcker i större utsträckning än tidigare. 

Som bibliotekarie köper man in litteratur och biblioteket är enligt lagen skyldig att ha ett så 
allsidigt utbud av litteratur som möjligt. Biblioteken ska också främja läsning och tillgång 
till litteratur (Kulturdepartementet 2013). Bibliotekariens uppgift blir då att visa på en stor 
variation av litteratur och inte enbart det populära från de stora förlagen. Litteraturen ska 
spegla hela samhället. Det är viktigt ur ett demokratiperspektiv. Kunskap om de små 
förlagens utgivning och speciella villkor blir då relevant för en bibliotekarie. 

Ska jag placera in min uppsats i en vetenskaplig disciplin blir det litteratursociologi. En 
vetenskaplig disciplin som Furuland (1997), som var professor i litteraturvetenskap vid 
Uppsala universitet, beskriver som ”ett systematiskt studium av litteratur som socialt 
fenomen och som system och institution i samhället” (s.18). Han menar vidare att 
litteratursociologi främst bör studera växelverkan mellan samhälle och dikt. Svedjedal 
(1997), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har försökt att förtydliga 
vad litteratursociologin sysslar med genom att dela upp ämnet i tre underområden som han 
kallar 1.samhället i litteraturen där fokus är på hur skönlitteraturen skildras samhället och 
skapar bilden av ett samhälle. 2.litteraturen i samhället där fokus är på hur skönlitteraturen 
fungerar som opinionsbildare. 3.Litteratursamhället där fokus är på litteraturens yttre 
villkor till exempel bokmarknadens utveckling, författarnas försörjning, förlags- och 
bibliotekshistoria. Det här områdets benämns också som bokhistoria. Min uppsats placerar 
sig i del 3, det vill säga litteratursamhället. 

Furuland (1997) har skapat en modell som illustrerar hur den litterära processen fungerar i 
litteratursamhället. Han har delat upp den litterära processen i produktion, distribution och 
konsumtion. Produktionen är det första ledet och där ingår författare och förlag. 
Distributionen är det andra ledet och där ingår förlag, bibliotek, bokhandel och 
distributörer. Här sker även en inplacering i värdesystem till exempel recensioner, artiklar, 
reklamkampanjer. Konsumtionen är det tredje ledet och där ingår köpare, låntagare, 
konsumenter. De här tre leden påverkar varandra sinsemellan. Min uppsats placerar sig i 
produktions- och distributionsleden. 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
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I det här kapitlet beskrivs förlagshistorik och tidigare forskning. Förlagshistoriken tjänar som en 
kunskapsingång till förlagsvärlden och förberedelse för intervjuerna. Källorna till de faktauppgifter 
som finns  under rubriken 2.1 Svensk förlagshistorik presenteras utförligt under rubriken 2.2 
Tidigare forskning. Orsaken till detta är att texten Svensk förlagshistorik ska vara lättillgänglig och 
inte störas av allt för mycket namn i den löpande texten. 

2.1 Svensk förlagshistorik

I de följande styckena kommer en kort historik om de stora bokförlagen med start från 1800-talet 
fram till nutid presenteras. Styckena innehåller även en kort historik om de små bokförlagen från 
1970-talet fram till nutid.

Stora förlag 1800-talet 
Professionaliseringen av bokmarknaden i Sverige börjar 1810 med den nya tryckfrihetsordningen 
som innebar lättnader i censuren och grundläggande idéer kring upphovsrätt uppstod, som att varje 
författare erkändes rätten till sina egna skrifter. Det var först i och med förbättrad postgång, 
utbyggnad av järnvägen, bättre transaktionssystem för pengar, kraftig befolkningsökning och 
folkskolestadgan 1842 som den moderna bokmarknaden tog fart. Men det som verkligen satte fart 
på bokmarknaden var industrialiseringen från 1870-talet då den kapitalistiska marknadesekonomin 
växte fram och snabbare tryckteknik utvecklades som sänkte kostnaderna på böcker .Nu uppstod 
fler tryckerier, fler förlag och fler titlar. De flesta förlag som uppstod under 1800-talet var kopplade 
till ett tryckeri eller till en bokhandel, Bonniers var till exempel kopplade till en bokhandeln och 
Norstedt till ett tryckeri. Urvalsprocesserna såg olika ut beroende på om man var tryckeri eller 
bokhandelsförlag. Tryckeriförlagen prioriterade att finansiera sina dyra tryckerikostnader och såg 
till att hela tiden ha ett jämnt flöde av texter att trycka. Bokhandelsförlagen prioriterade att 
tillfredsställa marknadens önskemål och uppfattade en efterfrågan hos sina kunder och försökte 
skaffa verk att ge ut. Om man var förläggaren var man också tryckare eller bokhandlare, förläggare 
kunde också vara lärare eller professorer. Med en bredare läsekrets under 1800-talet minskade den 
religiösa litteraturen och istället gavs det ut mer praktisk och teoretisk litteratur till exempel 
almanackor, handböcker, kartor. Intresset för skönlitteratur som folkböcker, romaner och noveller 
tog också fart nu. (Steiner 2009). 

Stora förlag1900-1945 
Under 1900-talet utvecklades bokmarknaden snabbt, baserad på en homogen och trofast läsekrets 
som vidgades alltmer.  Läsning blev ett kulturellt och socialt inslag i den nya välbärgade 
medelklassens liv. (Gedin 2010). Nu breddades förlagen, utgivning och distribution. Det blev 
billigare att trycka böcker och den så kallade billighetsboken kom i serier som folkbibliotek, 
enkronasböcker och tjogofemöresböcker. Kommersiella bokförlag som exempelvis Wahlstöms 
Bokförlag fr 1911och folkrörelsegrundade förlag som exempelvis Tidens Förlag fr 1912 bildades. 
(Steiner 2009). Arbetarlitteraturen som skrevs på 1920 och 30-talen gjorde att även den stora 
arbetande befolkningen började läsa romaner (Gedin 2010). 

Stora förlag 1945-slutet av 1960-talet 
Den här tiden kännetecknades av ett par storförlag som dominerade bokbranschen och det fanns 
också ett antal medelstora och mindre förlag som delade marknaden mellan sig (Gedin 2010). De 
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här förlagen beskrivs som förändringsobenägda, familjeägda, patriarkala organisationer (Steiner 
2009). Nu var förlagsbranschen traditionell och konservativ, och karakteriserades av ett 
intellektuellt och kulturellt ansvar där utgivningen inte enbart bestämdes på grundval av 
vinstintresse. Bokförlagen gav ut utländska författare på det egna språket för att läsarna skulle bli 
delaktiga i den stora europeiska kulturtraditionen. Det var uteslutet att en författare bytte förlag eller 
att man avstod från att ge ut sina författares böcker för de inte ansågs sälja. Det gavs ut ett stort 
antal lokala författare, poeter och romanförfattare. (Schiffrin 2000).  

Stora förlag slutet av 1960 talet-1980 
En enorm överutgivning tillsammans med ökade lönekostnader under slutet av 60-talet fick stora 
ekonomiska konsekvenser för förlagen som tvingades att dra ner på sin utgivning. Det här 
kulminerade under 1970-71 och kallades förlagskrisen. De gamla förlagsstrukturerna, läs 
familjeägda patriarkala, fungerade inte längre eftersom det hade uppstått en ny marknad till följd av 
en förändrad kulturkonsumtion. Boken hade nu blivit en vara att konsumera bland andra. 
Skiftningarna i samhället hade ändrats och Sverige var nu ett tjänstesamhälle där allt fler fick 
möjlighet att utbilda sig och bli potentiella läsare. Skillnaden mot innan var att det inte rörde sig om 
en homogen grupp som borgarklassen hade varit, utan den nya tjänstemannagruppen var heterogen 
och kunde likaväl konsumera annan kultur än böcker. (Steiner 2009). 

Stora förlag 1980-1995 
Under den här tiden förvandlades de stora förlagen till mediekoncerner genom sammangående eller 
förvärv av olika bolag inom bokbranschen till exempel andra förlag, bokhandel och bokklubbar 
(Steiner 2010). Den här utvecklingen beskrivs med termerna kontraktion, koncentration och 
polarisering. Kontraktion innebär att läsningen minskade, bokköp och utlåning minskade, förlag, 
bokhandel och bibliotek lades ner. Koncentration innebär att några få och stora aktörer har tagit 
över och styr kulturproduktionen, med det menas att samma koncern äger filmer, böcker, text, 
tidningar.  Det här ledde i sin tur till att många förlag tvingades till omstruktureringar på grund av 
större konkurrens och ökade vinstkrav. Polariseringen är klyftan mellan det etablerade och det 
alternativa. (Hertel 1997). Stora förlag, mediekonglomerat, bokhandelskedjor och bästsäljande 
författare å ena sidan och småförlag, privatägda tidskrifter, specialbokhandlare och andra sidan. När 
storförlagen köpte upp mellanstora förlag övergav de en del av sin traditionella utgivning till 
exempel akademisk facklitteratur och experimentell skönlitteratur, eftersom de inte ansågs 
lönsamma. Den här utvecklingen gynnade de små oberoende förlagen som kan göra vinster med 
små upplagor och nu fick tillgång till den litteratur storförlagen valde bort. (Steiner 2009). 

Stora förlag 1995-2015 
Idag finns tre stora koncerner Bonnierförlagen, Norstedt förlagsgrupp, Forma Publishing Group och  
därutöver ett trettiotal mellanstora förlag och en mängd mycket små förlag och mikroförlag. 
Bonnier, Norstedt och Forma Publishing Group utmärks av att de gjort flera uppköp och fusioner av 
andra förlag som stärkt ägarkoncentrationen på nordisk nivå men också ökat konkurrensen på 
nationell nivå. De har också verksamhet på andra medieområden och de senaste tio åren är de även 
integrerade med verksamheter i andra affärsled inom bokbranschen, främst distributions-och 
återförsäljarleden. De största koncernerna har också centraliserats sina organisationer och det har 
lett till att friheten för traditionellt sett relativt självständiga dotterbolag minskat. Polariseringen har 
förstärkts, de stora har blivit större samtidigt som de små förlagen blivit fler. Bokmarknaden har 
blivit både globaliserad vad gäller rättigheter, agenter, marknadsföring och nationaliserad, svensk 
litteratur säljer mer än någonsin. Bokutgivningen har de senaste 20 åren ökat. Det är främst 
facklitteratur och barn-och ungdomslitteratur som står för den ökade utgivningen. Den stora 
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bokutgivningen leder dock till att många titlar förvinner på en marknad som mycket handlar om 
uppmärksamhet, svårigheterna ligger i att få läsare. (Litteraturutredningen 2012). Stora förändringar 
har skett på de stora förlagen när det gäller marknadsföring och makten har förskjutits från 
förläggare till marknads- och försäljningsavdelningar. Bonnier är den största förlagskoncernen och 
äger 175 företag som innefattar böcker, tidskrifter, affärstidningar och underhållning. (Steiner 
2009). Bonnier är numera verksamt i alla delar av försäljningsledet (Litteraturutredningen 2012) 
Under 2000-talet skedde en drastisk förändring på Bonnier när strategierna för affärsavtal, 
författarkontrakt och marknadsföring ändrades. Det skapades en ny kultur inom förlagsvärlden 
kring vad som var tillåtet att göra. (Steiner 2009).  

Vi lever nu i vad som kallas ”the late age of print” (s.31), citatet antyder att den tryckta boken är på 
väg ut, men det finns egentliga inga tecken på att det skulle vara fallet. Troligtvis kommer tryck och 
digital kultur som E-böcker, läsplattor, smartphones, internet leva tillsammans under lång tid 
framöver, och när det gäller litteratur är det tryckta ordet fortfarande det mest använda mediet. Att 
den digitala utvecklingen har förändrat spelreglerna på bokmarknaden är alla överens om. Vilka 
konsekvenserna blir råder det dock oenighet om. (Litteraturutredningen 2012). Den här studien 
kommer att försöka förstå en liten pusselbit av bokmarknadens digitalisering, nämligen den biten 
som handlar om hur Internet har påverkat de små förlagen vad gäller uppkomst, försäljning, 
utgivning och förlagsutveckling. Studien kommer att analysera relationen mellan samhälle och 
kultur och undersöka det som Svedjedal (1997) kallar litteratursamhället. Svedjedal förklarar att ur 
ett litteratursociologiskt perspektiv är det intressant att undersöka litteraturens yttre villkor såsom 
bokmarknadens utveckling.  

Små förlag 1970-talet 
På 1970-talet uppstod flera småförlag som hade det gemensamt att de publicerade och distribuerade 
texter på nya sätt. De här förlagen var ofta ideologiska, tog politiska ställningstagande och flera 
uppstod som protest mot den rådande bokmarknaden. En del förlag strävade efter att vara mindre 
kommersiella än de stora förlagen. De kunde ge ut kulturhistoriska verk, klassiker, experimentell 
litteratur och annat som de stora förlagen inte tyckte vara lönsamt. Litteraturstödet infördes 1975 
och det hade stor betydelse för de små förlagen. (Steiner 2009). Stimulera nyskapande skönlitteratur 
av hög kvalitet har varit en del av litteraturstödets syfte sedan det infördes. Vad begreppet kvalitet 
står för har diskuterats till och från sedan 1975 och framåt, men det professionella 
kvalitetsbegreppet är det dominerande. Det professionella kvalitetsbegreppet beskrivs som den 
kultursyn som är byggd på ett traditionellt borgerligt synsätt, enligt  Linnéa Lindsköld, forskare på 
Högskolan i Borås (2013)

Små förlag Nutid 
Små förlag är förlag som har en omsättning på mellan 1 och 9 miljoner kronor per år. Det finns 
också ett stort antal förlag med en omsättning under 1 miljon kronor per år, de kallas mikroförlag 
och det finns även egenutgivare men de här två typerna av förlag studerar jag inte. Definitionerna är 
grundade på uppgifter som branschtidningen Svensk bokhandel sammanställt. Gruppen små förlag 
som ger ut allmänlitteratur består av drygt 100 företag och står för en omsättning som motsvarar 
cirka 10% av marknaden. Det finns en förening för oberoende småförlag som heter NOFF och de 
har kraftigt ökat sina medlemstal under senare år. Ett annat tecken på att det bildats mer små förlag 
är att antalet ISBN-nummer som delats ut av Kungliga Biblioteket ökat. Små förlag brukar få sviter 
om 10 nummer och 2011 är antalet 10-sviter tre gånger så stort jämfört med tio år tidigare 
(Litteraturutredningen 2012) 
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Ny teknik har gjort det billigare att producera böcker. Internet har skapat nya försäljningskanaler, 
som nätbokhandlar och försäljning direkt via hemsidor, för förlagen. Nätbokhandlarna har som 
strävan att hålla ett brett sortiment, vilket gynnar små förlag.Det har också introducerats nya 
logistiklösningar som förbättrar lagerhållning och distribution.  Allt detta sammantaget har gjort det 
lättare för förlag att etablera sig. De små förlagen har ofta nischat in sig på ett område 
(Litteraturutredningen 2012). Försäljningen av backlisten, det vill säga äldre titlar, specialiserade 
titlar och titlar av okända författare har gynnats extra mycket av Internetförsäljningen. (Thompson 
2010) 

2.2 Tidigare forskning 

Hertel, Hans (1997) professor i nordisk litteratur vid Köpenhamns universitet, redogör för, i artikeln 
Boken i mediesamhället, tendenserna på 90-talets bokmarknad. Han menar att bokmarknaden består 
av dels de internationella mediekoncernerna och dels en renässans för småförlag. Han förklarar 
däremot inte vad som påverkar förlagsbildningen, varför det bildas små förlag eller de små 
förlagens speciella villkor. Däremot skriver han att små förlag överlever på grund av sina låga 
omkostnader, sin överskådlighet och sitt engagemang, som även attraherar författare. Hertel menar 
att de små förlagen riskerar att bli subkulturer och de kommer att isoleras i speciallitterära kretslopp 
med en mycket liten läsarskara. Gedin, Per I. (2010) förläggare med filosofie licentiatexamen i 
konsthistoria vid Uppsala universitet, skriver i Litteraturen i verkligheten, att de små förlagens 
överlevnad hänger på stark nischning, personliga relationer och snabba beslut. Han ger inte heller 
någon förklaring till varför små förlag bildas och hur de utvecklat sin verksamheten. Den här 
forskningen är drygt 20 år gammal och jag tycker att det vore intressant att undersöka om det 
fortfarande är samma förklaringsmekanismer som gäller för de små förlagens. Men mitt fokus 
ligger på varför förlagen bildats och hur de utvecklat verksamheten. 

Två studier som kommer med en del svar på mina frågeställningar är magisteruppsatsen Sagan om 
de klanlösa En studie av små förlag och deras position på den svenska fantastikmarknaden av 
Malin Liedberg (2012) och kandidatuppsatsen Förlag på digital framfart En marknadsstudie av tre 
barnboksförlag av Jenny Forss (2014). Liedberg förklarar att orsaken till att små förlag bildats är att 
förlagen sett vad som inte funnits på den svenska marknaden och gett ut det som fattats. Liedberg 
hävdar att det finns mer engagemang och kunskap hos de mindre förlagen som kan utnyttjas när 
böckerna ska marknadsföras och distribueras i rätt kanaler och att de små förlagens kundgrupp är 
trogen. Forss påstår att digital marknadsföring och användandet av sociala medier har blivit en 
överlevnadsfaktor för de små förlagen på bokmarknaden. Forss menar att det är de små förlagen 
som kommit längst på det här området eftersom de inte har pengar till stora reklamkampanjer. 

Det finns två uppsatser som beskriver hur viktigt det är för ett litet förlag att ha ett genomtänkt 
koncept med en definierad målgrupp. De förklarar att om man hittat sin nisch fungerar 
förlagsnamnet som en magnet som drar till sig läsare och författare. I “Varje bok skall vara en 
gatsten”En studie av ideologiska bokförlag på det svenska litterära fältet av Ylva Larsdotter & Fia 
Larsson (2007) och i Att erbjuda sanningens ögonblick En undersökning av bokförlaget Novellix 
kommunikation och koncept av Björn Sahlin (2012), skriver alla författare att de små förlagen inte 
ser sig som en konkurrenter till de stora förlagen utan som komplement. 
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Små förlags mål för sin utgivning är något John B. Thompson (2010), sociologiprofessor från 
Cambridge, diskuterar i Merchants of culture. Thompson skriver att de små förlagen inte har som 
mål att tjäna mycket pengar på utgivning, utan de resonerar mer i termer att man vill att böckerna 
ska bli lästa. Den här icke kommersiella inställningen leder till att de små förlagen experimenterar 
mer än de stora förlagen med att ge ut lite udda böcker. 

3. TEORI 

Det här kapitlet börjar med fyra forskningsresultat som en ingång till Chris Andersons teori 
den långa svansen. Det är meningen att forskningsresultaten ska vara en hjälp till att förstå 
Andersons resonemang 

Rapporten”Bookselling online: An examination of consumer behavior patterns” av Audrey 
Laing, Lektor i Kommunikation, Media och Marknadsföring Robert Gordon University 
Aberdeen, och Jo Royle,  chef för institutionen Kommunikation, Media och Marknadsföring 
Robert Gordon University Aberdeen (2013) beskriver en undersökning där man undersökt 
köpbetéende i Internetbokhandeln och jämfört med köpbéende i den vanliga bokhandeln. 
Orsaken till studiens genomförande är de stora förändringarna som sker inom bokförsäljning 
nu (läs 2013), i synnerhet den succeartade försäljningen på Internet. Studiens 
enkätundersökning kom fram till att köparna besökte Internetbokhandeln oftare men kortare 
stund än den vanliga bokhandeln. Det som köparna värdesatte i Internetbokhandeln är ett stort 
utbud, bekvämlighet och pris. När man använde sig av Internetbokhandeln hade köparna ofta 
en specifik bok i åtanke medan man i den vanliga bokhandeln botaniserade utan att leta efter 
en särskild bok. I Internetbokhandeln spelade recensioner och rekommendationer stor roll för 
inköp av böcker. I fokusintervjuer beskrev köparna att de undersöker ett litet ämne men att de 
undersöker det mer på djupet i Internethandeln. 

Internets påverkan på bokbranschen, vad gäller kundernas köpbetéende och förläggarnas 
användning av sociala medier, är något Nancy K. Herther (2012), Master of Library Science 
University of Minnesota, redogör för i artikeln ”From bookreviewing to crowdsourcing- the radical 
shift in connecting people to content. Herther påstår att den bredaste marknadsplatsen idag är 
Internet som har förvandlat sättet vi köper och säljer böcker på. Författare och förläggare har tagit 
till sig sociala medier som Twitter och Facebook och ser dem som en ny kanal att nå ut till läsare, 
uppfatta trender, göra marknadsföring. Möjligheten att kunna prata direkt till läsarna är nytt och 
mäktigt. Det finns webplatscommunitys som handlar om litteratur där läsare kan utveckla sin smak, 
komma i kontakt med andra läsare som har liknande smak, få rekommendationer och recensioner av 
böcker som inte hade varit möjliga att finna i en bokhandel. Synnerhet nischad litteratur har 
möjlighet att nå ut till nya läsare. 

Magisteruppsatsen Den långa svansen En undersökning av fenomenet Long tail, dess relevans 
och räckvidd av Jasmina Dimova & Johanna Ljungsten (2007) ger en bild av hur olika 
händelser och faktorer lagt grunden  till den långa svansen. Det handlar om utvecklingen av 
informationssamhället och då i synnerhet bredband till alla, fungerande och ekonomiskt 
acceptabla betalningsmodeller, Internet och pesondatorer med snabba processorer och enorma 
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hårddiskminnen. Författarna skriver mera att specialiserade bokförlag kommer att gynnas av 
den långa svansen genom att deras nischorienterade titlar bli synliga och tillgängliggörs för en 
större marknad. Björn H. Lindbäck, strategirådgivare XLNS Consulting Group, en av deras 
intervjupersoner  i samma uppsats framhåller att lägre sökkostnader har gjort det möjligt för 
små nischföretag att nå ut till en global marknad. Vidare menar han att det är mängden av 
dessa små företag och nischade produkter som står bakom Amazonas och de andra så kallade 
aggregatorernas framgång. Sophie Persson, vd för BTJ, en av deras intervjupersoner i samma 
uppsats påpekar att allt eftersom konsumenterna blir bättre på att hitta med hjälp av olika 
sökord kommer det ske mer beställningar i den långa svansen. Hon exemplifierar med 
bokbranschen som skiftat från nyutgivningar till att kunna leverera det som någon gång 
publicerats. 

Steiner, Ann (2009) forskare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap Lunds universitet, 
beskriver hur de åsikter, kommentarer och recensioner om böcker som sprids på Internet är av 
personlig karaktär, samtidigt som de läggs ut i offentligheten precis som den professionella 
litteraturkritiken.Värdering av litteratur såsom recensioner, graderingssystem, tips, 
kommentarer och essäer finner man på olika sorters webbplatser och bloggar  där litteraturen 
diskuteras på helt nya sätt. När amatörer skriver på Internet kan de vara anonyma och mer 
öppna med sin smak, eftersom det inte får sociala konsekvenser. En del menar att det leder till 
att skribenten kan uttrycka sig själv i högre grad än i andra medier. 

3.1 Chris Anderson den långa svansen 

Boken Long Tail av Chris Anderson är teori och analysredskap i min studie. Chris Anderson är 
amerikansk journalist och chefredaktör för teknologitidskriften Wired. Han myntade begreppet 
long tail i Wired-artikeln "The Long Tail" i oktober 2004 (Wikipedia 2015). Chris Anderson 
grundar sin teori på empiriska bevis och mätningar genom egen och andras forskning. Boken 
är en blandning av ekonomi, vetenskap, marknadsföring och sociologi. (Anderson 2006).  

3.1.1 Förklaring av den långa svansen 

Andersons teori går att illustrera i ett diagram. 
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The Long tail (källa: www.longtail.com). 

Diagrammet visar en kurva med ett vad Anderson kallar huvud som består av en stor 
efterfrågan på vissa produkter och en oändlig, avtagande svans av många produkter med liten 
efterfrågan. Det intressanta med den långa svansen är att den inte går jäms med nollstrecket 
hur smal den än blir. Låt mig förklara med ett exempel från Anderson. Wal-Mart är världens 
största detaljhandelskedja och de säljer omkring 4 500 olika CD-titlar. Rhapsody är en digital 
musiknedladdningstjänst där de 4 500 populäraste CD-titlarna står för de 25 0000 populäraste 
låtarna. Om man skulle illustrera det här i ett diagram som ovan skulle de 25 000 populäraste 
låtarna vara i huvudet och den långa svansen skulle börja efter de 25 000 populäraste låtarna. 
Studerar man sedan den långa svansen märker man att låtarna på platserna 25 000 till 100 000 
laddas ner rätt så mycket, närmare 250 gånger per månad. Varje enskild låt laddas inte ner i så 
stort antal,men det är så många av dem att försäljningen av dem blir 22 miljoner 
nedladdningar per månad, det motsvarar 25% av Rhapsodys omsättning. Studerar man sedan 
låtarna på platserna 100 000 till 800 000 motsvarar det över 15%  av Rhapsodys omsättning. 
Detta trots att svansen nästan är nere på noll, här finns tusentals nischer med genrer inuti 
genrer. Det är likadant med Amazons bokförsäljning där en tredjedel av deras omsättning 
kommer från böcker som inte säljs i en vanlig bokhandel. Detta är den långa svansen. 
(Anderson 2006). 

1900-talets detajlhandel valde att sälja produkter som fanns i kurvans huvud. Det berodde på 
att det inte fanns fysisk plats för allt, man begränsades helt enkelt av butikens hyllor och 
lagerutrymme. Platsen i butiken hade också ett värde i form av hyra, omkostnader, och 
personalkostnader, som måste täckas genom att lagret omsattes ett visst antal gånger per 
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månad. En vanlig bokhandel behövde sälja minst fyra exemplar av en boktitel per år gör att 
det skulle vara någon vits med att ha den på lager. Det var kostnaden för bokens plats på 
hyllan. Dessutom har den fysiska butiken en begränsad lokal kundkrets. Det kanske finns en 
potentiell nationell kundkrets för en udda boktitel, men det räcker inte. Det som har betydelse 
är hur stor publiken är där butiken geografiskt ligger. Om det bara finns ett visst antal platser 
på hyllorna fyller man dessa platser med det som säljer bäst, därför var 1900-talets 
detaljhandel en värld av knapphet, enligt Anderson. (Anderson 2006). 

Hur kom vi dit vi är idag? Anderson talar om den långa svansens tre krafter:  

1. Demokratiseringen av produktionsverktygen Det bästa exemplet är persondatorn som har 
gjort att miljontals människor nu har möjlighet att göra en kortfilm, spela in en skiva eller 
publicera sina tankar för omvärlden. Följden är att det tillgängliga totala innehållet nu växer 
snabbare än någonsin, det vill säga svansen blir längre. Vi har bytt perspektiv från att vara 
passiva konsumenter till aktiva producenter. (Anderson 2006).  

2. Minska förbrukningskostnaderna genom att demokratisera distributionen Tack vare Internet 
kan vem som helst bli distributör. Jämför skillnaden i att betala nästan ingenting för att 
leverera innehåll på nätet och göra det via lastbilar, lager och hyllor. Nya marknadsplatser som 
Amazon, Netflix, eBay har uppstått. Det blir billigare att nå fler som leder till större åtkomst 
till nischer och ökad försäljning, det vill säga svansen bli tjockare. (Anderson 2006).  

3. Koppla samman utbud och efterfrågan så att de nya produkterna hittar sina kunder. Detta 
kan göras genom filter som Google, bloggar, rekommendationer, recensioner, topplistor, 
spellistor. Man kan utnyttja information från miljontals konsumenter för att göra matchningar 
och därigenom utvecklas nya metoder för marknadsföring. Ett exempel en egenproducerad 
bok kan komma att hamna bredvid Harry Potter om rekommendationerna väljer att ta den 
riktningen. Det blir enkelt att hitta det man vill ha. Effekten blir att man uppmuntras till att 
söka sig till något nytt, det vill säga affärerna styrs mot den långa svansen och dess 
tyngdpunkt styrs åt höger. (Anderson 2006).   

Anderson förklarar skillnaden med förfilter och efterfilter. Förfilter är en prognos som 
förutspår vad marknaden vill ha till exempel redaktör, varuhusinköpare, marknadsförare, 
annonsörer. Efterfilter mäter marknaden och hittar det bästa av det som redan finns inom ett 
intresseområde. Ett efterfilter kanaliserar konsumentbeteendet och förstärker det, i stället för 
att förutspå det, till exempel bloggar, spellistor, recensioner, kunder, rekommendationer, 
konsumenter. Resultatet blir att amatörer och vanliga konsumenter får mer makt. (Anderson 
2006). 

3.1.2 Resultat av den långa svansen 

Vad gör den långa svansens obegränsade utbud, som är enkelt att hitta, med människornas 
valmöjligheter? Anderson menar att det tenderar att bli efterfrågan i nischer man aldrig tänkt 
på och publiken tenderar att vara lika bred som valmöjligheterna. Dessutom nischar vi in oss 
mer och mer. Vi tränger djupare in i våra nischer, eftersom vi kan det, tack vare överflödet av 
valmöjligheter. Oändliga valmöjligheter innebär en total fragmentering! Anderson förklarar 
fenomenet med en metafor. Förut såg vi ”kulturen som en stor filt , idag ser vi kulturen som ett 
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skikt med många sammanvävda trådar, som var och en kan betraktas individuellt och som 
kopplar samman olika grupper samtidigt”. (Anderson 2006, s.226). 

I huvudet på svansen är produkternas produktions-och distributionskostnader dyra och det är 
pengarna som styr vilka produkter som det ska satsas på, enligt Anderson. Däremot skriver 
han att längre ned i svansen skapas det inte i kommersiellt syfte, utan för att det är kul, för att 
få ut sitt budskap, för att experimentera. Människor motiveras mer av rykte och anseende som 
i sin tur kan omvandla till jobbuppdrag, anställning och publik. Internet präglas av en 
exponeringskultur där det viktigaste är att synas. När drivkraften inte är att tjäna pengar blir 
man villig att ta risker, eftersom man har mindre att förlora. Den långa svansen blir till en plats 
där idéer formas och växer innan de utvecklas till ett kommersiellt format, en ”kreativitetens 
smältdegel” som Anderson beskriver det. (Anderson 2006, s.101). 

3.2 Hur den långa svansen används i min studie 

Min tolkning av den långa svansen är att teorin kan hjälpa till att förstå hur Internet har 
påverkat de små bokförlagen. Den kan både ge en förklaring till varför det bildats så mycket 
bokförlag sedan år 2002, men också ge en förklaring till hur bokverksamheten utvecklats. Jag 
avser att analysera mina intervjusvar med den långa svansen för att utröna om teorin har någon 
bärkraft. Resultat och analys av intervjusvaren presenteras i kapitel 5. Kategorierna nedan 
kommer att fungera som teoretisk ram till kapitel 5 och även styra framställningen i kapitel 5. 

3.2.1 Nischkulturer  

Det här avsnittet fungerar som teoretisk bakgrund till kapitel 5.2.1

Andersons teori den långa svansen förklarar att marknaden för nischade produkter ökar i takt med 
att produkterna blir mer tillgängliga genom Internet till exempel en nätbokhandel. Det enorma 
utbudet i nätbokhandeln tillsammans med bra sökmöjligheter leder till att kunderna styrs mot den 
långa svansen. Han menar att eftersom utbudet är oändligt och det är lätt att hitta det man vill ha, 
kommer kunderna att uppmuntras till att söka sig till något nytt. Det kommer bli efterfrågan i 
nischer man aldrig tänkt på, på grund av att det ligger i människans natur att vara olika. Vi kommer 
att kunna odla våra olikheter. Det innebär att små områden/nischer kan vara lönsamma för ett litet 
förlag. 

3.2.2 Lättare och billigare att göra böcker 

Det här avsnittet fungerar som teoretisk bakgrund till kapitel 5.2.2

Den långa svansenteorin talar om den långa svansens tre krafter. Nummer 1 är demokratiseringen 
av produktionsverktygen och det är i det här fallet att det blivit lättare och billigare att trycka 
böcker. Detta är grundläggande och demokratiseringen av produktionsverktygen är kärnan i teorin. 
Följden blir att det totala tillgängliga innehållet böcker växer snabbare än någonsin , det vill säga 
svansen blir längre. 
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3.2.3 Internet som distributör 

Det här avsnittet fungerar som teoretisk bakgrund till kapitel 5.2.3

Den långa svansens andra kraft är minska förbrukningskostnaderna genom att demokratisera 
distributionen. Anderson menar att tack vare Internet kan vem som helst bli distributör. Kostnaderna 
att leverera på nätet är så låga jämfört att göra det via lager och hyllor. Nya marknadsplatser har 
uppstått som Amazon, Adlibris. Det blir billigare att nå fler och leder till större åtkomst till nischad 
litteratur och ökad bokförsäljning, det vill säga svansen blir tjockare. 

3.2.4 Skrivs mer böcker och egenutgivning 

Det här avsnittet fungerar som teoretisk bakgrund till kapitel 5.2.4 

När produktionsverktygen demokratiserats säger den långa svansenteorin att innehållet växer. Det 
blir ett skifte från att vara en passiv konsument till att bli en aktiv producent. Detta är något som 
märks när det gäller att skriva böcker. Anderson förklarar att skaparna i den långa svansen inte 
motiveras av att tjäna pengar utan för att det är kul, för att få ut sitt budskap och för att 
experimentera. När motivet inte är att tjäna pengar vågar skaparna att ta risker. Den långa svansen 
blir till en plats där idéer formas och växer innan de utvecklas till ett kommersiellt format, en 
kreativitetens smältdegel som Anderson uttrycker det. Det innebär att de små förlagen får mer 
manus skickade till sig och att egenutgivningen ökar. 

3.2.5 Internet  

Det här avsnittet fungerar som teoretisk bakgrund till kapitel 5.3.1 

Den långa svansens tredje kraft är Koppla samman utbud och efterfrågan. Der innebär att det finns 
filter som hjälper människor att hitta det de söker i Internets överflöd till exempel Google, bloggar, 
rekommendationer, recensioner, topplistor, spellistor. Det bli enkelt att hitta det man vill ha i bruset 
och effekten blir att man uppmuntras till att söka sig till något nytt.  Anderson menar att så kallade 
efterfilter som bloggar, spellistor, recensioner, rekommendationer får stor betydelse och dessa 
efterfilter ger mer makt åt kunder och amatörer. Det innebär att förlagen kan marknadsföra sig  på 
Internet med bland annat bloggar, hemsidor, sociala medier 

4. METOD 

4.1 Kvantitativ metod eller kvalitativ metod 
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Man kan använda sig av kvantitativa och kvalitativa metoder. I  början av mitt uppsatsarbetet 
hade jag en idé om att genomföra en enkätundersökning. Då behövde jag genomföra intervjuer 
med öppna frågor för att hitta fasta svarsalternativ till min enkät. (Bryman 2002 s.172). Jag 
genomförde 3 stycken intervjuer med förläggare på små bokförlag för att undersöka om de 
frågeställningar jag är intresserad av kan generera intressanta svar. När jag sammanställt 
materialet fann jag att de svar som var mest intressanta var av kvalitativ karaktär. Svaren var 
dessutom olikartade sinsemellan och gav tillsammans både djup och bredd. Efter den 
erfarenheten och i kombination med mitt syfte och frågeställningar bestämde jag mig för att gå 
vidare med kvalitativa intervjuer istället. De frågor som hade givit mest detaljerade svar 
bestämde jag mig för att använda igen i den slutgiltiga intervjuguiden. Intervjuerna lärde mig 
att det finns många små förlag som arbetar med uppdragsproduktion. Det innebär att förlaget 
tar betalt för att trycka böcker, det vill säga de satsar inte något eget kapital och ger inte ut 
egenproducerade böcker. Jag bestämde mig för att utelämna förlag som sysslar med 
uppdragsproduktion, därför de har helt andra förutsättningar än de traditionella förlagen. Ett 
av förlagen som deltog i mina intervjuer passade in i definitionen av ett litet förlag, så det 
materialet överförde jag till det slutgiltiga resultatet.

4.2 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer är ett ”intensivt studium av individer som har vissa egenskaper 
gemensamma ..där fokus är på det kontextuellt unika och på meningen hos den aspekt som 
studeras” (Bryman 2002 s.260). Det vill säga man undersöker mer på djupet än på bredden 
och kvalitativ forskning genererar fylliga redogörelser. 

Den här studien har som syfte att fånga ett fåtal förläggares uppfattningar och skapa ett 
helhetsperspektiv kring konsten att driva ett  litet bokförlag. Min önskan är att få detaljerade 
och nyansrika svar  och då är den kvalitativa intervjun det bästa alternativet. Det är viktigt att 
vara medveten om att i kvalitativ forskning är det svårt att generalisera. Den information jag 
får från förläggarna i min studie kan inte vara representativ för alla förläggare. (Bryman 2002 
s.270). Jag önskar skapa en trovärdighet av just dessa förläggares bild av sin verklighet. 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuteknik som Repstad (2007) förklarar som en 
intervjuguide med några huvudsakliga frågeställningar och några förberedda 
uppföljningsfrågor. Meningen är att intervjuguiden ska fungera som en minneslista och den 
ska ge utrymme för flexibilitet och improvisation. Det kan bli aktuellt att förändra och kasta 
om ordningen i intervjuguiden under intervjun, för att det bättre ska passa in i den aktuella 
intervjusituationen (s.86). Jag använde mig av semistrukturerade telefonintervjuer för att få 
möjlighet att intervjua förläggare från hela landet. Min tanke var att förläggare är sociala, 
eftersom de har så mycket människokontakt i yrket, och därför inte skulle misstycka till lite 
längre telefonintervjuer. 

                         

4.3 Urval 

Förläggarna valdes ut genom att jag studerade NOFFs hemsida. NOFF är en nordisk förening 
för oberoende förlag. Jag utförde ett bekvämlighetsurval och slumpmässigt valde jag ut förlag, 
som jag sedan undersökte om de hade en omsättning mellan en och nio miljoner kronor per år 
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och startade år 2002 och framåt. Dessa uppgifter fick jag genom att använda mig av hemsidan 
http://www.allabolag.se/. När jag valde försökte jag välja förlag som var så olika varandra som 
möjligt vad gäller omsättning, utgivning och startår. Repstad skriver att intervjupersonerna bör 
vara så olika som möjligt, på det viset kan man få en bred och generell bild utifrån 
intervjuerna (2007 s.89). Det var svårt att hitta förlag med en omsättning över en miljon så det 
slutade med att jag använde mig av ett förlag som startade år 2001. 

När jag valt ut fem förlag ringde jag till dem och frågade om de var intresserade av att delta i 
min uppsats  och svara på mina frågor. Alla förläggare ställde upp och vi bestämde datum för 
telefonintervju eller genomförde intervjuen direkt. Jag ringde även till NOFF och bad att få en 
intervju med en representant därifrån och det gick också bra. 

4.4 Etiska hänsynstagande 

Jag talade om för respondenterna syftet med min uppsats och att intervjuerna var frivilliga. 
Dessutom försäkrade jag mig om att respondenterna godkände inspelningen, vilket alla gjorde. 
Jag frågade om jag fick använda mig av förlagsnamnet i min uppsats, men att jag inte skulle 
använda mig av några personnamn. 

4.5 Utformning av intervjuguide och intervjuernas genomförande 

När jag utformade min intervjuguide tog jag hjälp av de svar jag fått från mina första 
intervjuer. Jag återanvände de frågor som gett mest detaljerade svar och sedan formulerade jag 
ytterligare frågor med hjälp utav mina forskningsfrågor, litteraturstudier och teori. Jag försökte 
skriva om forskningsfrågorna och göra dem så konkreta som möjligt utan några akademiska 
termer.  

Intervjuerna genomfördes med högtalartelefon och spelades samtidigt in med Iphone. 
Intervjuguiden fungerade bra. Ibland kom respondenterna in på saker som jag tänkt fråga om 
senare, då fick jag vara flexibel och anpassa mig efter den intervjuades svar. Jag märkte att det 
var bra att ha tilläggsfrågor som Hur menar du nu? och Kan du ge exempel? Efter den första 
intervjuen tyckte jag inte att jag fått tillräckligt specifika svar om Internet som jag önskade, så 
då skrev jag till ytterligare några frågor som rörde Internet. Sedan ringde jag upp respondenten 
igen och ställde de frågorna.  Intervjuerna avslutades med frågan om de hade något att 
tillägga, innan jag tackade dem för att de ställt upp och avslutade samtalet. Intervjuerna varade 
cirka en halvtimme. 

4.6 Analysmetod 

Jag genomförde en innehållsanalys av mina intervjusvar med utgångspunkt i mina forskningsfrågor. 
Teorin hjälpte mig att hitta relevanta kategorier. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
�19

http://www.allabolag.se/


I detta kapitel presenteras resultat och analys av samtliga fem intervjuer med förläggare och en 
representant från NOFF.  Sammanställningen bygger på Andersons teori den långa svansen och 
egna identifierade kategorier. 

5.1 Presentation av bokförlagen: 

Respondent 1 Elisabeth Grate Bokförlag 
Startår: 2002 
Omsättning: 7542 TK=tusen kronor 
Upplagor: 1200-2000 ex 
Nisch: franskspråkiga författare 

Respondent 2 Novellix 
Startår: 2011 
Omsättning: 1598 TK=tusen kronor 
Upplagor: 5000 ex 
Nisch: noveller styckvis i fickformat 

Respondent 3 Olika förlag 
Startår: 2007 
Omsättning: 2028 TK=tusen kronor 
Upplagor: 2000 ex 
Nisch: barnböcker med moderna könsroller 

Respondent 4 Kabusa 
Startår: 2002 
Omsättning: 8683TK=tusen kronor 
Upplagor: 500-15000 ex 
Nisch: allmänutgivning 

Respondent 5 Sanatorium 
Startår: 2001 
Omsättning: 1672TK=tusen kronor 
Upplagor: 300-3000 ex  
Nisch: bilderböcker för vuxna 

Respondent 6 NOFF representant 

Uppgifterna om omsättning är hämtade från http://www.allabolag.se/ år 2014 
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5.2 Vilka förutsättningar finns för att starta bokförlag hos förläggarna? 

Den empiriska undersökningen visar att det går att identifiera följande kategorier med hjälp av den 
långa svansen: 

5.2.1 Nischkulturer 

Med nischkulturer avses marknader som identifieras av många små olikartade fördjupningar. I 
teoriavsnittet i kapitel 3.2.1 finns de teoretiska utgångspunkter som varit centrala för följande 
resultat och analys. 

Tidigare forskning av Dimova och Ljungsten (2007) nämner just specialiserade bokförlag som ett 
exempel på företag som kommer gynnas av den långa svansen genom att deras nischorienterade 
titlar blir synliga och tillgängliggörs för en större marknad. Laing och Royle (2013) har kommit 
fram till att köpare i Internetbokhandlar undersöker ett litet ämne mer på djupet än i den vanliga 
bokhandeln. 

Alla förläggare anser att den typ av litteratur de ger ut inte fanns på marknaden innan de bildade sitt 
förlag. De tyckte sig se ett behov som de kunde fylla. En respondent förklarar att de stora förlagen 
inte vågar satsa på nya saker. Liedberg (2012) skriver att orsaken till att små förlag bildats är att 
förlagen sett vad som inte funnits på den svenska marknaden och gett ut det som fattats. Alla 
förlagen utom respondent 4 har en tydlig smal utgivning och har hittat sin egen nisch på marknaden. 
En förläggare säger att: 

 …ett litet förlag kan vara mer stringent att hålla sig till sin profil (R3) 

Hur viktigt det är för ett litet förlag att ha ett genomtänkt koncept med en definierad målgrupp 
beskriver Larsdotter & Larsson; Sahlin (2007; 2012). De menar att om förlaget hittat sin nisch 
fungerar förlagsnamnet som en magnet som drar till sig läsare och författare. Nischtänkande lyfter 
även Gedin (1997) fram när han skriver att stark nischning är ett måste för små förlags överlevnad. 
Herther (2010) skriver hur nischad litteratur har möjlighet att nå ut till nya läsare genom Internets 
marknadsplatser.  

Respondent 4 skiljer sig åt genom att ägna sig åt allmänutgivning och det tror jag är för att de är ett 
mycket större förlag, som gränsar till medelstort förlag när det gäller omsättning. Tidigare år har 
deras omsättning legat över 9 miljoner och alltså definierats som ett mellanstort förlag. Man kan se 
respondent 4 som ett medelstort förlag, trots att deras omsättning för närvarande är under 9 
miljoner. Men de gynnas ändå av den långa svansen, för deras backlistförsäljning har ökat, enligt 
deras förläggare: 
  
 …en bok som kom 2006 säljer ändå 10 ex/år (R4) 

En respondent uttrycker att efterfrågan på udda böcker har nog funnits hela tiden men näthandeln 
ger fler förlag en chans att nå ut. Persson i Dimova & Ljungsten (2007) påpekar att allt eftersom 
konsumenterna blir bättre på att hitta med hjälp av olika sökord kommer det att ske mer 
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beställningar i den långa svansen. Hen exemplifierar med bokbranschen som skiftat från 
nyutgivningar till att kunna leverera det som någon gång publicerats. 

5.2.2 Lättare och billigare att göra böcker 

I teoriavsnittet i kapitel 3.2.2 finns de teoretiska utgångspunkter som varit centrala för följande 
resultat och analys. 

Fyra respondenter talar om att det blivit billigare att trycka. En förläggare förklarar att år 2001 låg 
priserna på tryckning på det dubbla jämfört med nu. Samma förläggare påtalar att det underlättat 
ekonomiskt i produktionen för det är samma moms för tryckningen som när man säljer böcker, det 
blir en mindre summa som ska fram. Två respondenter uttrycker sig som så att det blivit lättare att 
trycka böcker. En respondent: 

 …det är enkelt att producera dem [böckerna min anmärkning] (R5) 

5.2.3 Internet som distributör 

I teoriavsnittet i kapitel 3.2.3 finns de teoretiska utgångspunkter som varit centrala för följande 
resultat och analys. 

Alla respondenter uttrycker att Internet hjälper dem att  nå ut till slutkund till exempel genom 
nätbokhandlar, hemsida. Alla respondenterna anser att Internet hjälper till med tillgänglighet, 
försäljning och distribution. Respondenter uppskattar att nätförsäljningen står för 25% -50% av den 
totala försäljningen. En förläggare har en författare som säljer 90 % av sin försäljning  via nätet. 

5.2.4 Skrivs mer böcker och egenutgivning 

I teoriavsnittet i kapitel 3.2.4 finns de teoretiska utgångspunkter som varit centrala för följande 
resultat och analys. 

Thompson (2010) skriver att de små förlagen inte har som mål att tjäna mycket pengar på 
utgivningen, utan resonerar i termer att man vill att böckerna ska bli lästa. Den här icke 
kommersiella inställningen leder till att de små förlagen experimenterar mer än de stora förlagen 
med att ge ut lite udda böcker. 

Tre respondenter nämner egenutginvningen som en förutsättning till att bilda förlag. Respondent 6 
säger att den största tillväxten av förlag är bland egenutgivare, de blir i regel förlag så småningom. 
Respondent 4 förklarar att: 
  
 Många egenutgivare har gjort egna förlag och ger ut sina egna böcker och efter hand  
 fyller man på med andras böcker många har ett förlagsnamn för att komma in i ett 
 förlagssammanhang som NOFF och det är väl klokt (R4) 

�22



Tre respondenter nämner att det faktiskt skrivs mer nu än det gjorts tidigare. En respondent säger att 
alla förlag får allt mer manus skickade till sig. En annan förläggare beskriver att man varit tvungen 
att införa manusstopp på förlaget för att stoppa det enorma manusflödet. Ytterligare en annan 
respondent menar att det definitivt skrivs mer och pekar på tidningar som Skriva, fler författarkurser 
och en önskan bland människor att berätta sin historia, samt en önskan om en författarlivsstil. 

Utöver den långa svansen har följande kategorier identifierats: 

Genom att genomföra en innehållsanalys av mina intervjusvar har jag identifierat kategorier som 
inte har sin utgångspunkt i teorin den långa svansen 

5.2.5 Litteraturintresse 

Alla respondenter har ett stort litteraturintresse och vill sprida det de tycker är god litteratur i 
samhället. En respondent uttrycker att hen är helt övertygad om att samhället behöver både en 
språklig utveckling och en innehållslig utveckling där skönlitteraturen spelar en stor roll för att det 
ska bli ett bra samhälle. En respondent säger att: 
  
 …visst har det blivit billigare att trycka men framförallt vill man sprida en författare man  
 gillar (R1) 

En respondent påstår att bokutgivning är vårt stora intresse och en annan respondent säger att man 
tror jättemycket på sitt affärskoncept. Ytterligare en förklaring från en respondent är att förlag 
bildas utifrån en stark idé hos förläggareldsjälen. Tidigare forskning av Hertel (1997) lyfter fram de 
små förlagens engagemang som en orsak till deras överlevnad. Min forskning visar att alla 
respondenter har ett stort intresse och engagemang för den litteratur de ger ut. 

5.2.6 Bakgrund i bokbranschen 

Tre respondenter har en bakgrund i bokbranschen. De har varit förläggare, arbetat med formgivning 
av böcker, arbetat på ett stort förlag som dragit ner på personal och så startar man eget istället 

5.2.7 Bokmomssänkning 

Ingen av respondenterna tycker att den sänkta bokmomsen år 2002 är en orsak till att förlaget 
bildats. Däremot uttrycker 4 respondenter att bokmomssänkningen har betydelse för 
bokförsäljningen. En av dessa fyra invänder dock att priset på böcker sjunkit överlag, men mer på 
grund av konkurrens från nätbokhandeln än momssänkningen. 

5.2.8 Övrigt 

Tre respondenter nämner att det är ett bra klimat för de små förlagen nu. En respondent berättar att 
ett förlag fick inspiration och startade sitt förlag för att de sett hur hen jobbade och att det gick att 
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starta ett litet förlag. En respondent beskriver den ökade förlagsbildningen som en samhällstrend, 
ungefär som det bildades skivbolag och tidningar förr,  där människor vill ha inflytande i flera 
formationer, att det handlar om identitetssökande grupper som söker uttryck och villl nå 
likasinnade. En annan respondent talar om att tidigare hörde man av sig till förlagen och sa de nej 
blev det ingen bok. Nu ger man ut boken själv. Vi är mer fokuserade på oss själva, människor tycker 
att de är viktiga, det är en entrepenörsanda i kombination med individualism som går hand i hand 
enligt samma respondent. En respondent förklarar att  förlagsverksamhet också kan vara en 
biverksamhet till konsultföretag som behöver profilera sig för att sticka ut bland nya företag. 

Respondent 6 förklarar att föreningen NOFF har professionaliserats och kan hjälpa små förlag. 
NOFF menar att de små förlagen fått bättre status, till exempel har NOFF fått bokhandelskedjorna 
att förstå att det inte är något konstigt med att det finns små bokförlag, att synen på små förlag 
normaliserats: 

 Det är inte säkert att du är tusen gånger mer professionell för att du omsätter en miljard 
 jämfört med de som omsätter en miljon i Torsby (R6) 

5.3 Vilka krafter kan sägas påverka utvecklingen av bokförlagens verksamhet? 

Den empiriska undersökningen visar att det går att identifiera följande kategorier med hjälp av den 
långa svansen: 

5.3.1 Internet  

I teoriavsnittet i kapitel 3.2.5 finns de teoretiska utgångspunkter som varit centrala för följande 
resultat och analys. 

Alla respondenterna har en hemsida och är aktiva på Facebook: 

 Utan en hemsida på Internet vet jag inte om man skulle existera den uppdateras  
 dagligen …det är absolut nödvändigt för att man ska kunna synas (R1)  

Respondent 3 är det största barnboksförlaget på Facebook och de bloggar även på 
barnbokshemsidor. Två respondenter är också aktiva på Twitter. En respondent funderar på att bli 
aktiv på Twitter och Instagram, men tvekar för att allt ska skötas och hen tycker man ska vara noga 
med vad man ska göra med det innan man drar igång. En förläggare säger att de skickar sina böcker 
till bokbloggare för och få böckerna recenserade där. Två respondenter skriver regelbundet 
nyhetsbrev på nätet. Internets betydelse för de små förlagen är dramatisk, och hela den sociala 
medieexplosionen likaså, säger respondent 6.  

Steiner (2009) beskriver hur de åsikter, kommentarer och recensioner som sprids på Internet är 
av personlig karaktär, samtidigt som de läggs ut i offentligheten precis som den professionella 
litteraturkritiken. När amatörer skriver på Internet kan de vara anonyma och mer öppna med 
sin smak, eftersom det inte får sociala konsekvenser. Digital marknadsföring och användning 
av sociala medier har blivit en överlevnadsfaktor för de små förlagen, enligt Forss (2014). 
Forss skriver att det är de små förlagen som kommit längst på det här området, eftersom de 
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inte har pengar till stora reklamkampanjer. Herther (2012) lyfter fram att förläggare har tagit 
till sig sociala medier som Twitter och Facebook och ser dem som en ny kanal att nå ut till 
läsare, uppfatta trender och göra marknadsföring. Hon menar att möjligheten att kunna prata 
direkt med läsarna är mäktigt och nytt. Alla webplatscommunities som handlar om litteratur 
där läsarna kan utveckla sin smak, få rekommendationer och recensioner av böcker som inte 
finns i en bokhandel gynnar i synnerhet den nischade litteraturen, enligt Hether. 

Utöver den långa svansen har följande kategorier identifierats: 

Genom att genomföra en innehållsanalys av mina intervjusvar har jag identifierat kategorier som 
inte har sin utgångspunkt i teorin den långa svansen 

5.3.2 Politiska beslut 

Två respondenter har fått stöd från Kulturrådet i form av Litteraturstödet. Båda respondenterna 
värderar stödet högt, den ena säger att de är väldigt beroende av Kulturrådets stöd och den andra 
menar: 

 …de pengarna är väldigt viktiga för om vi inte hade fått det hade den boken blivit mycket 
 tyngre [ekonomiskt min anmärkning] (R5) 

En respondent har sökt Litteraturstödet men hitintills inte fått det, hen menar att det är mest de stora 
förlagen som får stödet. 

Steiner (2009) förklarar att Litteraturstödet är ett efterhandsstöd som förlagen ansöker om efter att 
boken kommit ut. Bidraget ska täcka tryckkostnaderna. Boken får också ett distrubitionsstöd, vilket 
innebär att titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek. Syftet med Litteraturstödet är att främja 
kvalitet och mångsidighet i bokutgivningen. 

Fyra respondenter nämner bokmomssänkningen från 24% till 6% år 2002 som en förklaring till att 
bokförsäljningen ökat och en förläggare uttalar en önskan om att momsen får fortsätta vara låg. En 
respondent talar om att hur man värderar aktörer i kulturbranschen har betydelse för de små 
förlagen och där kanske kulturpolitiska insatser kunde hjälpa de små förlagens situation. 

5.3.3 Relation med stora förlag 

Tre respondenter säger att de har en bra relation med de stora förlagen. En av dem förklarar att de 
ser sig som ett komplement till de stora förlagen, därför att de ger ut noveller av författare som 
vanligtvis ligger på de stora förlagen. Det lilla förlagets utgivning av författarens novell kan fungera 
som en bonus för det författarskapet, eftersom novellen kan nå nya målgrupper mellan författarens 
ordinarie utgivningar på stort förlag. Det jag kommit fram till stödjer påståendet att mindre förlag 
ser sig som ett komplement till de stora förlagen och inte som konkurrent (Larsdotter & Larsson 
2007 ; Sahlin 2012). Två respondenter säger att de haft utbyte och samarbete med de stora förlagen. 
Den ena menar att: 
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 …det är alltid intressant att diskutera med dem man vill ju prata med alla för att se  
 hur branschen utvecklas och hur folk tänker och så där (R4) 

En respondent lyfter fram att det är en stor omsättning på folk i bokbranschen. Hen förklarar att folk 
har olika roller och bokvärlden i Sverige hänger ihop på massa olika sätt. Hen exemplifierar med de 
som recenserar böcker kanske nästa dag har skrivit en bok, den som innan var redaktör kanske nästa 
dag är förläggare eller frilansare. Det är en utmaning att man hela tiden ska vara medveten om den 
här dynamiken, enligt respondenten. 

En respondent påpekar att de stora bokförlagen behöver de små förlagen för att hitta framtida 
boksuccéer. De små förlagen fungerar som en plantskola till de stora förlagen. En förläggare 
berättar hur deras framgångsrika utgivning av franskspråkig litteratur spridit sig till de stora 
förlagen, som också börjat ge ut franskspråkigt. Samma förläggare säger att hen övertagit författare 
från de stora förlagen när de inte sålt tillräckligt bra för att få vara kvar där. 

5.3.4 Lilla förlagets specifika situation 

Tre respondenter lyfter fram det lilla förlagets engagemang och  ambition, att förlaget brinner för 
sina titlar och författare och att det leder till att man lägger ner det lilla extra som behövs för att 
boken ska komma ut. En förläggare menar att på stora förlag är det mer tjänstemannatänk. En 
respondent anser att om man inte har några anställda har man inte så mycket utgifter och då blir det 
lättare att vara idealistisk och klara dåliga tider. Tre respondenter nämner att små organisationer är 
flexibla, de vågar prova nya vägar, har kontroll över alla leden och arbetar snabbare. I synnerhet att 
nå läsare direkt, utan återförsäljarleden, är de små förlagen bättre på än de stora förlagen säger en 
förläggare. En annan respondent berättar hur deras förlag gör mycket specialproduktioner, ordnar 
igång kreativa projekt som tar tid men är roliga och lönsamma: 

 …vi samarbetar till exempel nu gör vi fotbollsböcker och då är det fotbollsklubbar eller  
 när vi gjorde böcker med romska barn var det med Nyköpings kommun vi samarbetade  
 med (R3) 

Det lilla förlagets styrka är att de kan ändra saker ganska snabbt: 
  
 Vi kan komma på idéer och testa dem utan att behöva omorganisera 200 stycken  
 anställda. Det är en väldig skillnad (R4) 

En förläggare menar att stora förlag måste planera långt i förväg , de kanske har planer på två år i 
förväg och då kan man låsa upp massa kapital.  

Hertel (1997) skriver i sin forskning att låga omkostnader och överskådlighet är styrkor hos de små 
förlagen. I forskning från Gedin (2010) går det att läsa att det lilla förlagets överlevnad hänger 
bland annat på snabba beslut. 
          
Det som alla respondenter lyfter fram som negativt med ett litet förlag är svårigheterna med att nå 
ut och nå lönsamhet. Det är en tuff bransch och bokförsäljningen minskar just nu, säger två 
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resondenter. En förläggare nämner att ekonomin alltid är ett bekymmer, man har ofta för lite kapital 
i början. Två respondenter menar att det är svårt när man inte äger distributionskanaler som Adlibris 
eller tio bokklubbar. 

5.3.5 Biblioteken 

Alla fem förlag är positiva till biblioteken. En respondent uttrycker att biblioteken är en 
läsförmedlare som är ovärderlig på att sprida kunskap om böcker till låntagarna och hen anser att 
biblioteken har mest kontakt med läsarna nu. Hen tror även att biblioteken är en samarbetspartner  
man kan jobba mycket mer ihop med därför:  
  
…de har läsarna, kunskap och intresse för böcker (R4) 

Två respondenter säger att de varit på biblioteken och pratat om sina böcker. En respondent 
uttrycker sig som så att biblioteken är ytterligare en kanal att nå ut till läsarna. En respondent säger 
att biblioteken är dem som köper in mest böcker av förlaget och har påverkat förlaget mest 
ekonomiskt. Respondent 5 förklarar att biblioteken visar ett ökat intresse för illustrerade böcker och 
tecknade serier. De har blivit en större acceptans för serier, än för 10-15 år sedan, på biblioteken 
säger samma respondent. 

5.3.6 Förläggarens personliga egenskaper 

Två respondenter uttrycker att en förläggare måste vara modig och våga chansa. Ingen av dem två 
respondenterna hade någon erfarenhet av bokbranschen när de startade sina förlag och har fått lära 
sig branschen allt eftersom. En annan förläggare menar att man måste vara driven och tro på sin idé 
samt envis, tålmodig och ha en känsla för vad som funkar. Två respondenter lyfter fram förmågan 
att kommunicera, eftersom det är mycket relationer som ska skötas i yrket till exempel 
författarrelationer, översättarrelationer, men också när man ska ge ut böckerna. Man måste gilla att 
ha med många olika typer av människor att göra. Den ena respondenten säger: 

 I samarbete med författare måste du vara lyhörd och ha fingertoppskänsla man får ta emot 
 något som står skaparen nära och vill inte förstöra kreativiteten (R3).  

5.3.7 Läsarrelationer 

De flesta små förlag har svårt att sälja in sina böcker i de stora bokhandelskedjorna. Tre av mina 
respondenter har dock lyckats med det och då får böckerna reklam bara genom att exponeras i 
bokhandeln. De två förlag som inte arbetar aktivt med de stora bokhandelskedjorna arbetar istället 
med att delta på mässor, i TV-debatter och föreläser. Den ena förläggaren säger att de har byggt upp 
sin kundbas själva genom att åka på mässor, festivaler, nyhetsbrev, utskick till tidigare kunder och 
sociala medier. Hen säger: 

 …seriefestival den försäljningen är väldigt viktig för många kommer för att köpa våra  
 böcker sen spelar det inte så stor roll vad det är (R5) 
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Gedin (2010) förklarar att de små förlagen överlevnad hänger på personliga relationer. Liedberg 
(2012) understryker att de små förlagens kundgrupp är trogen. 

Recensioner är ett annat sätt att nå läsare, fyra respondenter har fått recensioner i tidningar och får 
man en bra recension märks det direkt på försäljningen, säger en respondent. Att bli omskriven i 
tidningen för sitt förlags böcker är den bästa reklamen tycker respondent 3. Två respondenter har 
medvetet gett sina böcker ett speciellt utséende för att stärka sitt varumärke: 
  
 En del säger att de känner igen våra böcker på grund av utseendet och säger att nu 
 har det kommit ut något nytt va spännande och det är bland det roligaste man kan  
 höra (R1) 

Ett annat förlag har satsat på andra medier till exempel mp3format, ljudbok, e-bok, app ,spotify. Tre 
respondenter säljer på andra köpställen än bokhandlarna såsom barnaffär, klädbutiker, 
museumbutiker, Ica, Coop, Pressbyrån, tågstationer och flygplatser. Slutligen arbetar två förlag med 
att skicka ut pressmeddelande till tidningar, TV, radio och två förlag annonserar i några utvalda 
magasin och sparsamt i dagstidningar. Tidigare forskning av Liedberg (2012) har kommit fram till 
att det finns mer kunskap och engagemang hos de mindre förlagen, som kan utnyttjas när böckerna 
ska marknadsföras och distribueras i rätt kanaler. 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Bokbranschen genomgår stora förändringar just nu. Den här studien fokuserar på de små förlagens 
situation i den här förändringsprocessen. Mitt intresse för de små förlagen grundar sig på att de små 
förlagen ökat kraftigt i antal sedan år 2002, samt att de är kommersiella aktörer som förmedlar 
litteratur. Det är relevant för biblioteks-och informationsvetenskap att studera hur litteratur skapas. 
De är förlagen som skapar den litteratur som biblioteken förmedlar och det är intressant att 
undersöka i vilket sammanhang litteratur uppstår. 

1. Vilka gemensamma förutsättningar finns för att starta bokförlag hos förläggarna?
2. Vilka krafter kan sägas påverka utvecklingen av bokförlagens verksamhet?

Små förlag har funnits på marknaden förut. Men varför denna explosion just nu? En representant 
från NOFF förklarar att deras medlemsantal ständigt ökat sedan tio år tillbaka. Det går inte att 
ignorera Internets  explosiva utveckling under den här perioden. Den forskning jag funnit om 
Internet och små förlag är att små förlag använder sig av sociala medier som marknadsföring. Sen 
finns det forskning om hur vårt sätt att köpa böcker har ändrats på grund av Internet.

Den långa svansen, av Anderson, är en teori som är användbar på grund av dess koppling till 
Internet och jag beslutade mig för att undersöka teorins möjligheter i min studie. Jag fann att det 
som är bra med teorin är att den knyter samman flera olika fenomen på nätet som billigare 
produktionsverktyg, billigare distribution och bra filter till en helhet som tillsammans ger en del 
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intressanta påståenden. Den långa svansen menar att när det blir lättare och billigare att trycka och 
publicera böcker, kommer det att skrivas mer böcker än tidigare. Det kommer att skrivas böcker 
som inte har som syfte att tjäna pengar och därmed kommer skribenterna våga ta mer chanser och 
kreativiteten kommer att blomstra. Min forskning visar att det stämmer. Alla respondenter säger att 
det blivit billigare och enklare att trycka böcker. Förläggarna berättar också att de får in mer manus, 
vilket tyder på att det skrivs mer, och att det är bland egenutgivarna de flesta förlag bildas nu.  

Den långa svansen lägger samman att det totala innehållet ökar med den billiga distributionen och 
konstaterar att det leder till att det blir billigare att nå fler och större åtkomst till nischer och ökad 
försäljning. Alla respondenterna i min studie lyfter fram Internets förtjänster när det gäller att nå ut, 
distribution och försäljning.  

Slutligen lyfter den långa svansen  fram att det är nödvändigt med bra filter på Internet för att det 
ska bli lätt att hitta. När det blir lätt att hitta blir effekten att man uppmuntras att söka sig till något 
nytt. Alla mina respondenter  har en hemsida och är aktiva på Facebook.  

Sammantaget leder den långa svansen till att människor efterfrågar i nischer man aldrig tänkt på och 
dessutom tränger djupare in i sina nischer, eftersom det är möjligt, på grund av överflödet av 
valmöjligheter. Alla förläggare, utom en, har hittat en egen nisch på sin bokutgivning. En 
respondent uttrycker att efterfrågan på udda böcker har nog funnits hela tiden, men näthandeln ger 
fler förlag en chans att nå ut. Anderson menar att människor är olika och Internet ger oss 
möjligheter att tillgodose alla våra behov. Det finns forskning som säger att försäljningen av 
nischad litteratur ökat tack vare Internet till exempel Thompson (2010) och Dimova & Ljungsten 
(2007), men de ger inte en förklaring till hur det har gått till eller utför en egen studie på olika 
förlag. 

Internets sätt att fungera tillsammans med billigare och enklare tryckteknik, skulle kunna vara en 
förklaring till att de bildats mycket små förlag sedan år 2002 och samma förklaring fungerar som en 
stark kraft när det gäller förlagens utveckling. 

Begränsningen i den här teorin är att den är specifikt inriktad på Internet och det finns andra 
faktorer som också påverkar förlagsbildningen och utvecklingen av förlagsverksamheten. Hade jag 
använt en teori som kunde analysera allt mitt material skulle resultatet blivit av mer allmän karaktär, 
och inte med det fokus på Internet som jag eftersträvade. När kategorier inte gått att analysera med 
hjälp av den långa svansen har jag istället relaterat till tidigare forskning, i den mån det har funnits 
någon. 

Studien lyfter fram hur samhällsförändringar som digitalisering och tekniska förändringar som 
billigare tryckteknik förändrar villkoren på bokmarknaden. Det går att se hur förlagsverksamhet och 
bokutgivningen ingår i en större samhällelig kontext, som påverkar vilken sorts böcker som ges ut 
och vilka/hur många förlag som bildas. I den historiska översikten tidigare i arbetet, se s.10, ställs 
frågan om vilka konsekvenserna av digitaliserigen kommer att bli. Min forskning beskriver, från ett 
litteratursociologiskt perspektiv, hur små förlag påverkas av digitalisering och hur det resulterar i att 
antalet små förlag ökar och att förlagens utgivning är nischad. Kanske den här perioden, mellan år 
2002-2015, i framtiden ses som tiden då de små förlagen på allvar började bli en betydelsefull aktör 
på den svenska bokmarknaden. 
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Övriga resultat som är är värdefulla att rapportera är att förläggarens litteraturintresse och lust att 
sprida litteratur måste finnas för att kunna starta och orka driva ett litet förlag. Det är något alla 
respondenter betonar i min forskning. Tidigare forskning av Hertel (1997) säger detsamma, att små 
förlag överlever på grund av sitt engagemang, som även attraherar författare. Tidigare forskning av 
Gedin (2010) nämner att personliga relationer och snabba beslut är en förklaring till de små 
förlagens överlevnad. Min forskning beskriver hur förläggare deltar i mässor, ger föreläsningar, 
uppdaterar Facebooksidor för att bygga bra relationer med sina läsare, vilket också belönas med 
mycket trogna läsare. Till saken hör att det är relativt enkelt att nå nyckelpersoner i ett litet ämne, 
man kan lätt delta i alla konferenser i det ämnet och kontakta alla nyckelpersoner flera gånger om 
året. Liedberg (2012) lyfter fram att det finns mer kunskap och engagemang hos de mindre 
förlagen, som kan utnyttjas när böckerna ska marknadsföras och distribueras i rätt kanaler. 
Förläggarna lyfter fram sina små och flexibla organisationer som något positivt, eftersom det är 
enkelt och går snabbt att genomdriva förändringar. 

Alla respondenterna uttrycker sig positivt om biblioteken. De pratar om sina böcker där och 
upplever att biblioteken är dem som har kunskap om böcker och mest kontakt med läsarna. Som 
framtida bibliotekarie bör man uppmärksamma de små förlagens utgivning, särskilt som det bildas 
fler och fler förlag, vars utgivning fungerar som ett komplement till de stora förlagen. 

Relationen mellan små och stora förlag är bra enligt förläggarna, framförallt behöver de stora 
förlagen de små för att hitta nya författarskap, enligt en respondent. Förlagen i min studie ser sig 
som ett komplement till de stora förlagen, inte konkurrent. Larsdotter & Larsson 2007 ; Sahlin 2012 
bekräftar att små förlag inte ser sig som konkurrenter utan komplement till de stora förlagen. 
Politiska beslut som berör de små förlagen är Litteraturstödet och bokmomssänkningen. 
Litteraturstödet betyder mycket ekonomiskt för de två förlag som fått det. Bokmomssänkningen år 
2002 från 24% till 6% tror respondenterna resulterat i ökad bokförsäljning.  

En förläggare bör vara intresserad av relationer, eftersom de kommer i kontakt med mycket 
människor i sin vardag. Förutom litteraturintresserad är egenskaper som envis, tålmodig och driven 
också bra att besitta. Alla respondenter är medlemmar i NOFF. NOFF arbetar för de små förlagen 
intressen och föreningen har, enligt den representant jag intervjuade, stärkt de små förlagens 
ställning i branschen, i synnerhet bland bokhandlarna.   

6.1 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka ett litet förlag i mer detalj. Man skulle kunna 
göra en fallstudie där drivkrafter, marknadsföring, samarbeten, utgivning och utveckling studeras. 
Tidigare nämnda relationen mellan små förlag och bibliotek kunde också vara intressant att studera 
i framtida forskning. Man kan till exempel analysera vilket inflytande små förlag kan utöva över 
bibliotekens bestånd.  
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BILAGA 1 

intervjufrågor till förläggare 

1. Hur skapades förlagstanken? Vad är era drivkrafter? 
2. Behövs det speciella personliga egenskaper för att arbeta som förläggare? 
3. Vad styr utgivningen? Har ni någon nisch? 
4. Var kan man köpa era böcker? 
5. Hur hittar ni författarna? 
6. Hur når ni läsarna? Från första gången fram till nu? 
7. Kan du beskriva hur förlaget utvecklats? 
8. Vilka krafter har påverkat utvecklingen av förlaget? tex teknik,internet,pol.beslut,stora 

förlag,andra medier,bibliotek 
9. Hur använder ni er av Internet? 
10. Hur stor del av försäljningen kommer från Internet? 
11. Hur har Internet påverkat de små bokförlagens tillblivelse och utveckling? 
12. Det har bildats mycket små förlag de sista 15 åren. Vad tror ni det beror på?  
13. Vad har den sänkta bokmomsen för betydelse för försäljningen? 
14. Vad är de små bokförlagens styrka/svaghet? 
15. Vad tror ni skulle öka de små bokförlagens möjligheter att överleva på sikt? 
11. Vad anser ni vara den största utmaningen för små bokförlag idag? 
12. Vad har ni för relation till biblioteken? 
13. Hur ser relationen ut till stora förlag? 
14. Något  att tillägga? 
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BILAGA 2 

intervjufrågor till NOFF 

1. När märkte ni att det började bildas fler små bokförlag? 
2. Bildas det fortfarande mycket små bokförlag? 
3. Varför tror du att det bildats så mycket små bokförlag?  
4. Hur skulle du beskriva ett typiskt litet bokförlag (tex utgivning, upplaga, utveckling av 

verksamheten,kontakt med författare, läsare) 
5. Vad skiljer dagens små bokförlag jämfört med för 15 år sedan? 
6. Hur har Internet påverkat de små bokförlagens tillblivelse och utveckling?  
7. Har ni märkt om det skrivs mer böcker? 
8. Hur stor del av försäljningen kommer från Internet? 
9. Vad är de små bokförlagens styrka/svaghet? anknyt till förläggarnas svar 
10. Vad anser ni vara den största utmaningen för små bokförlag idag? anknyt till förläggarnas svar 
11. Hur ser relationen mellan små och stora förlag ut?
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