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svenska respektive tyska bokmarknaden
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Abstract
Denna studie jämför förlagsstrategier på två europeiska bokmarknader med fasta respek-
tive fria bokpriser: Tyskland och Sverige. Fokus ligger på fenomenet vertikal integration. 
Ägandekoncentration är en central fråga i dagens förlagsbransch. Stora internationella med-
iekoncerner, där näthandelsjätten Amazon utmärker sig som det främsta exemplet, växer fram 
i snabb takt och tar över fler och fler led i det litterära systemet. Inledningsvis presenteras en 
översikt över de två bokmarknaderna. Därefter följer en komparativ intervjubaserad analys 
där ledande aktörer i de respektive bokbranscherna ger sina perspektiv på fenomenet vertikal 
integration och dess konsekvenser. Frågor som diskuteras är huruvida ägandekoncentration 
på bokmarknad är ett problem för oberoende förlag, vilka strategier olika förläggare nyttjar 
på sina nationella bokmarknader respektive globalt samt vilka åtgärder man från branschen 
föreslår i syfte att jämna ut konkurrensförhållanden på marknader som domineras av ett 
fåtal aktörer, exempelvis vad gäller prislagstiftning. Vidare diskuteras frågan om vertikal 
integration påverkar bredd i utgivningen, tillgänglighet på böcker och ”litterär kvalitet”.
Keywords: bokmarknad, vertikal integration, litteratursociologi, marknadsstrategier, bok-
priser, Amazon

Introduktion
En central fråga i dagens globala bokbransch är frågan om ägandekoncentration. Stora 
internationella mediekoncerner konsolideras med rask takt över hela världen och tar 
över allt fler led i bokens värdekedja.1 Processen brukar kallas vertikal integration. 
Som internationella exempel finns distributörer och återförsäljare som Amazon ‒ som 
dessutom tillverkar hårdvara och plattformar för läsning, försäljning och egenutgivning 
av e-böcker ‒ som nu ger sig in i den traditionella förlagsbranschen. Samtidigt ser vi 
tendenser till att även mindre aktörer integrerar sig vertikalt. Allt fler förlag, såväl stora 
som små, försöker börja sälja sina böcker direkt till konsument via onlineförsäljning 
och interaktion via sociala medier. 

I Sverige har vi några stora dominerande förlagsgrupper som ingår i mediegrupper 
som även bedriver återförsäljning och distribution: KF Media och Bonniers.2 Tillsam-
mans äger de en ansenlig del av den svenska bokmarknaden, medan ett smärre antal 
mellanstora förlag och ett stort antal småförlag delar på en betydligt mindre marknadsan-
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del. Metoden är kostnadseffektiv då den innebär ett minskat beroende av mellanhänder.3 
Situationen har eskalerat de senaste åren. Som Staffan Sundin uttrycker det har “den 
vertikala och horisontella integrationen [...] ökat och de största koncernerna har cen-
traliserat sina organisationer [...] De två stora aktörerna på den svenska bokmarknaden, 
Bonniers och KF Media, har genomgående varit drivande aktörer i dessa processer.”4 
Intressant är att Sundin alltså menar att svenska privata aktörer, på eget initiativ, tillåtits 
stärka landets ägandekoncentration. Vertikal integration existerar visserligen i de flesta 
andra länder i västvärlden, men kan sägas utmärka sig som särskilt stark i Sverige, där 
det kulturpolitiska intresset för frågan är relativt klent.

Här skiljer sig Sverige exempelvis åt från sina nordiska grannar, där en aktiv diskus-
sion om vertikal integration länge förts på politisk nivå och man arbetat med konkur-
renslagstiftning på olika sätt. I t.ex. Norge har man fortfarande kvar fasta bokpriser ‒ från 
branschhåll bl.a. med argumentet att minska riskerna för vertikal integration ‒ medan 
det i Danmark, som införde fria bokpriser 2011, uppstått en kraftig reaktion mot fripris-
systemet, främst från bokhandlarhåll.5 Även på EU-nivå diskuteras frågan om fenomenet 
aktivt, ofta med fokus på moms, prissättning och hur man genom lagstifting ska skydda 
“bokens värde” och en diversifierad bokmarknad där oberoende aktörer måste få plats.6 
De europeiska länderna har vitt skilda förutsättningar såväl vad gäller politiska och 
socioekonomiska villkor som kulturella traditioner och ideologiska uppfattningar om 
bokens värde, men diskussionen existerar likväl brett, inte sällan med europeiskt pro-
tektionistiska argument. I en rapport från forskningsinstitutet CMPF (som finansieras 
av EU-kommissionen) skräder man inte orden i sina förslag på åtgärder för målet: en 
pluralistisk europeisk bokmarknad där många aktörer ska få existera: 

Given the evolving social, political and economic framework, it is important to 
understand how and to what extent the European Union can intervene in matters 
of media pluralism and media freedom. Even if EU competencies sometimes 
appear to be scattered and residual in respect of the Member States, the European 
Union has not been, and cannot be, “neutral” on the issue of media pluralism and 
media freedom. [...] When appraising the impact of an anticompetitive deal on 
competition for content, not only economic arguments, but also non-economic 
and cultural arguments should be taken into account. [...] In particular, the EU 
should take into consideration the harmonisation of media ownership, ownership 
transparency and, especially in an online environment, libel and copyright.7 

På EU-nivå är frågan alltså högst närvarande och ståndpunkten tydlig: EU-länderna ska 
inte vara “neutrala” vad gäller de konsekvenser som ägandekoncentration i mediebran-
schen kan ge upphov till. 

I Sverige ser det dock annorlunda ut. Även om frågan om vertikal integration ofta 
lyfts internt i den svenska bokbranschen är den anmärkningsvärt frånvarande i den 
kulturpolitiska debatten.8 Talande är att avsnittet “Marknadens utveckling och vertikal 
integration” endast utgör 6 av totalt 627 sidor av den senaste svenska Litteraturut-
redningen.9 Här konstateras att “[d]en mest påtagliga utvecklingen under den senaste 
tioårsperioden är [...] en utveckling mot vertikal integration på marknaden. Flera av de 
stora förlagen och koncernerna har under perioden gått in i andra led på marknaden, 
främst distributions- och återförsäljarledet”, och att “det höjts röster för att situationen 
kan komma att hämma konkurrensen på marknaden och snedvrida prisbilden samt hindra 
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mindre aktörer från att nå ut med sina produkter till konsumenterna.”10 Parallellt fram-
hålls det, frånvaron av politisk diskussion till trots, att vertikal integration är ett problem: 

Tydligt är att ökad ägarkoncentration och vertikal integration riskerar att hämma 
innovationstakten i sektorn eftersom dominerande aktörer i många fall har svaga 
incitament att släppa fram nya affärsmodeller. Vidare är det viktigt att uppmärk-
samma risken att tekniska plattformar utvecklas som fungerar begränsande för 
mindre aktörer. Till detta ska även läggas det informationsövertag som kan uppstå 
genom att vissa aktörer kan få tillgång till sådant som köpbeteenden och försälj-
ningsstatistik även för konkurrenternas produkter. Det kan förväntas att frågor om 
informationstillgång kommer att bli allt viktigare i och med teknikutvecklingen.11

I branschorganet Svensk bokhandel, dagspress och magasin debatteras fenomenet 
ofta.12 Det kritiseras bland annat för skapande av privata monopol, ett omöjliggörande 
av konkurrens på liknande villkor, prisdumpning och “bästsäljerism”, minskad bredd 
i litteraturutbudet och därmed ‒ i förlängningen ‒ risk för försvagad litterär “kvalitet” 
och variation.13 Vidare förstärker ägandekoncentration på bokmarknaden kontrollen och 
insamlandet över det som kallas metadata. Metadata ‒ i korthet “data om data” ‒ är all 
den information som ett företag kan samla in om sina konsumenter och därefter, genom 
algoritmer, spetsa sin marknadsföring och öka försäljningen. De som sitter på flera ka-
naler i värdekedjan ‒ förlag, fysisk- och nätbokhandel, distribution, återförsäljning, bok-
klubbar och i vissa fall även TV-kanaler, tidskrifter och dagstidningar ‒ har här extremt 
stora fördelar. Konsumentkännedom har länge varit centralt i förlagsvärlden, men dess 
betydelse har ökat lavinartat i och med den digitala utvecklingen som lett till markant 
förändrade affärsmodeller och möjligheter till insamlande av konsumentinformation. 
Problemet med transparens i statistiken påpekas också av en svensk branschjournalist.14 

Samtidigt försvarar vissa vertikal integration. Man argumenterar för att en modell som 
väger samman produktion och återförsäljning (inte bara egen, utan även genom exklusiva 
avtal med andra återförsäljare, t.ex. kedjor som Rusta och Åhléns) gör boken billigare 
för konsumenten och stärker dess ställning generellt: all läsning är bra läsning. Genom 
en sammanvägd ekonomi har man också råd med icke-lönsam utgivning av exempelvis 
lyrik eller översatt litteratur från små språkområden.15 Få aktörer i branschen vill därtill 
reglera den fria marknadsekonomin. 

Många menar att mindre och mellanstora förlag på senare tid fått nya möjligheter och 
gynnats av de nya konsumtions- och distributionskanaler som internet medfört. Detta 
har inneburit lägre kostnader för alla förlag, men kanske mest märkbart för småförlagen, 
vars möjligheter att nå ut bredare än vad som tidigare var möjligt. Med Chris Ander-
sons begrepp ”the long tail” kan man tala om en lång svans av nischade, småsäljande 
produkter (i det här fallet ”smala” böcker efterfrågas i liten utsträckning), vars totala 
marknadsvärde är av en sådan omfattning att de trots allt är lönsamma.16 Och aldrig har 
det varit så lätt att som enskild individ bli sin egen förläggare som idag, även om det är 
svårt att bli upptäckt utan att ha ett traditionellt förlag i ryggen.17

”Producenternas” åsikter och det litterära systemet i stort
Statistiska undersökningar om ägande i mediebranschen och analyser från de sociologis-
ka och medie- och kommunikationsvetenskapliga fälten är förtjänstfullt representerade 
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inom svensk och internationell forskning.18 Litteraturvetenskapliga undersökningar av 
fenomenet lyser dock med sin frånvaro. En anledning är givetvis det snabbt skiftande 
medielandskapet som kräver en aktualitet som är svår att förena med traditionella lit-
teraturvetenskapliga metoder. Samtidigt är frågan central ur ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv och bör undersökas. Ägandekoncentration på bokmarknaden berör inte bara 
det litterära systemets marknadsmekanismer, utan påverkar också variation, utbud och 
tillgång till information: den litteratur som finns synlig och tillgänglig för konsumen-
terna. Detta kan i förlängningen sägas vara en demokratifråga som borde röna större 
kulturpolitiskt och vetenskapligt intresse. Måhända, som många i branschen argumente-
rar för, får ägarförhållanden i branschen därav t.o.m. konsekvenser för själva innehållet 
i den litteratur som produceras, konsumeras och blir läst. En viss typ av litteratur tillåts 
inte ta plats i ett litterärt kretslopp som domineras av ett fåtal koncerner, och författare 
och förläggare tvingas anpassa sin produktion därefter för att överleva ‒ den “litterära 
kvaliteten” hotas.19 

I det följande ämnar jag undersöka hur tongivande aktörer i bokbranschen i två olika 
europeiska länder, Sverige och Tyskland, ser på frågan om vertikal integration. Studien 
är komparativ och baserad på kvalitativa djupintervjuer med jämförbara aktörer från 
respektive land. De aktörer som intervjuats är alla inflytelserika i sina respektive länders 
litterära system, somliga främst genom ekonomiskt kapital, andra genom kulturellt, 
några genom både och. Fokus har lagts på “producenternas” syn på frågan. Mottagarnas, 
den bokköpande allmänhetens, perspektiv behandlas således inte. Tanken är att studien 
ska fungera som ett komplement till de statistiska mätningar om ägandekoncentration 
i mediebranschen som redan finns: min ambition är gå ner på individnivå och jämföra 
de enskilda aktörernas respektive perspektiv ‒ emellertid givetvis mot bakgrund av 
övergripande socioekonomiska och kulturella strukturer. Genom att intervjua ett fåtal 
personer snarare än att göra en enkätundersökning är målet att kunna få ta del av per-
sonliga erfarenheter och få mer utförliga svar på frågor som exempelvis huruvida man 
som producent anser att ägarförhållanden i bokbranschen får konsekvenser för “litterär 
kvalitet” och i förlängningen utformningen av litteratursamhället i stort.

Ett av huvudskälen till att det är intressant att studera icke-anglosaxiska marknader är 
att utvecklingen ännu ligger långt efter den i USA och Storbritannien. Därtill skiljer sig 
synen på boken som vara, traditioner kring bokhandel och läsning, e-bokens utbredning 
och förlagens storlek från den anglosaxiska marknaden.20 I jämförelse med den förenas 
Tyskland och Sverige. Å andra sidan kan man inte generalisera de europeiska länderna 
till rätt och slätt “Europa” ‒ världsdelen är mångfacetterad. De tyska och svenska bok-
marknaderna har skilda förutsättningar, såväl i fråga om kulturpolitik, ägandemönster, 
fria respektive fasta bokpriser samt Amazon, som är etablerade i Tyskland men ännu 
inte i Sverige. Ändock anser jag att det är möjligt och värdefullt att göra en komparativ 
undersökning just genom mitt angrepssätt. Jag analyserar individers uppfattningar, och 
dessa är inte endast avhängiga nationell tillhörighet och lagstiftning utan även faktorer 
som förlagsprofilering ‒ något som korsar landsgränserna och snarast har att göra med 
nischning och litterära genrer att göra.21 

Centrala frågor i studien är: anser man att vertikal integration är ett problem eller inte, 
och vad får den för konsekvenser för det litterära systemet generellt?22 Vilka strategier 
använder förlagen för att överleva och vilka politiska åtgärder föreslår man? Anser 
man att själva innehållet i litteraturen, den “litterära kvaliteten” påverkas av vertikal 
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integration?
I studien har 17 aktörer intervjuats, 8 från Tyskland, 8 från Sverige samt en repre-

sentant för den europeiska bokhandlareföreningen. Respondenterna har anonymiserats. 
Samtliga intervjuer genomfördes i februari-oktober 2012. Urvalet har skett efter princi-
pen att aktörerna ska vara representativa och jag har därför valt att intervjua jämförbara 
personer i respektive land. Aktörerna kommer från förlag av olika storlek, bransch-
organisationer och journalistik. Intervjumetodiken är semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer, eftersom jag är intresserad av de olika individernas personliga upplevelser 
och självsyn, något som är svårt att mäta via enkäter där frågorna lätt får karaktären 
av objektiva påståenden.23 Samma grundfrågor ställdes dock till samtliga. Förlagen 
jag fokuserat på ger ut allmänlitteratur; förlag som endast sysslar med till exempel 
läromedel har uteslutits. Undersökningen är efter en inledande bakgrundsbeskrivning 
tematiskt disponerad. Första avsnittet rör frågan om man anser att vertikal integration 
är ett problem eller inte. Därefter diskuteras aktörernas olika konkurrensstrategier och 
deras förslag på åtgärder för att minska snedvriden konkurrens. Slutligen ställs frågan 
huruvida ägandekoncentration är ett hot mot “litterär kvalitet”.

 När begreppet “oberoende förlag” här används betecknar det endast förlag som 
inte ingår i större ägargrupper eller konglomerat. Ofta används termen “oberoende” 
från såväl bransch- som politiskt håll för att beskriva mindre företag som är “kreativa”, 
“alternativa” och står utanför den kommersiella marknaden. Man ser dessa förlag som 
givare av mångfald vars kulturella kapital, för att tala med Bourdieu, överstiger deras 
ekonomiska värde.24 De kan alltså komma med ett relativt stort mervärde även om 
de bara står för en marginell del av den totala omsättningen på marknaden.25 Många 
bokförlag använder själva termen “oberoende” som en (positiv) positioneringsstrategi 
där man vill ge intryck av att förmedla produkter vars litterära kvalitativa värde sätts 
högre än det ekonomiska intresset. Jag vill dock understryka att jag inte lägger in någon 
värderande innebörd i termen “oberoende” i denna studie. 

Informanter
Tyskland
A. VD för ett mindre oberoende förlag med färre än 10 personer anställda. Tonvikt på 

populärlitterär utgivning. Förläggaren är även aktiv i Börsenvereins (den tyska För-
läggare- och Bokhandlareföreningen) arbetsgrupp för oberoende förlag.

B. VD för ett mindre oberoende förlag med färre än 10 personer anställda. Tonvikt på 
utgivning av lyrik och vetenskaplig litteratur. 

C. VD för ett mycket stort förlag som sedan ett antal år ingår i en internationell förlags-
grupp. Bred allmänlitterär utgivning av såväl prosa, lyrik, handböcker, populärlit-
teratur och facklitteratur. 

D. VD för ett mellanstort oberoende förlag med fler än 20 personer anställda med utgiv-
ning av klassiker, lyrik, vetenskaplig litteratur, barnböcker och tidningar.

E. Företrädare för Börsenverein, förlagens och bokhandelns intresseorganisation i 
Tyskland. 

F. Branschjournalist och bloggare.



14

Nordicom-Information 36 (2014) 1

G. Journalist, översättare, f.d. agent och anställd på stor internationell förlagsgrupp.

H. Förläggare på mellanstort oberoende förlag med fler än 20 personer anställda. Utgiv-
ningsprofil s.k. “kvalitetslitteratur”.

Sverige
I. VD för mindre oberoende förlag med färre än 10 personer anställda, inriktning på 

allmänlitteratur. Aktören är även aktiv inom branschorganisationen Nordiska obero-
ende förlagsföreningen. 

J. Förläggare från stort förlag inriktat på allmänlitteratur. Förlaget ingår i en större 
mediegrupp. Personen är därtill aktiv inom branschorganisationen Svenska Förläg-
gareföreningen.

K. VD för oberoende förlag med färre än 10 anställda, inriktade på “kvalitetslitteratur”. 

L. VD för mellanstort oberoende förlag med fler än 10 personer anställda, inriktade på 
facklitteratur.

M. Förläggare för mindre oberoende förlag med färre än 10 anställda, inriktade på po-
pulärlitteratur.

N. Aktiv medlem av Svenska bokhandlareföreningen. 

O. Branschjournalist.

P. Förläggare på stort förlag inriktat på allmänlitteratur. Förlaget ingår i en större med-
iegrupp och har hundratals anställda. 

Europa
Q. Företrädare för den europeiska bokhandlarföreningen.

Likheter och skillnader på den tyska respektive svenska bokmarknaden
Sverige har en liten bokmarknad, är ett litet språkområde med relativt stor andel över-
satt litteratur. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är 
två separata organisationer.26 Bokmarknaden domineras av svenska och nordiska för-
lagsgrupper snarare än globala medieföretag.27 Momsen på pappersböcker är låg (6 % 
år 2013, 25 % på eböcker) och konkurrenslagstiftningen är förhållandevis liberal. Fria 
bokpriser har tillämpats sedan 1970.28 Ofta anförs argumentet att de fria bokpriserna är 
en central förklaring till att allt fler svenska förlag och bokhandlar går på knäna. Denna 
uppfattning har exempelvis Författarförbundet givit uttryck för.29Samma argument, el-
ler kanske snarare farhågor, framfördes av bokbranschens parter redan 1970 då de fasta 
priserna hävdes.30 I Svenska Förläggareföreningens rapport Bokmarknaden 2012 hävdas 
vidare att det går sämre för förlag i friprisländer än i fastprisländer vilket kan förklaras 
med prispress.31 Man menar att fördelarna visserligen är lägre priser för konsumenterna, 
men nackdelarna stora ekonomiska förluster för förlagen och bokhandeln. 

Tyskland, däremot, är världens tredje största bokmarknad.32 Bokmomsen på pappers-
böcker är liksom i Sverige relativt låg (7 % år 2013, 19 % på eböcker).33 Landet tillhör 
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den hälft av EU-länderna som har fasta bokpriser, ett system som infördes redan 1816. 
Den nuvarande lastiftningen från 2002 stipulerar att all sorts litteratur, såväl skön- som 
facklitteratur, ska ha enhetspriser under en karenstid på 18 månader efter utgivning. 
Den tyska fastprislagen fastställer tydligt att den är till för att skydda boken som en 
produkt med ett värde utöver andra varor, bredd i utgivningen och tillgänglighet för 
konsumenterna.34 De tyska förlagen är generellt sett mindre vertikalt integrerade än i 
Sverige, samtidigt som det globala amerikanska jättekonglomeratet Amazon etablerat 
sig till skillnad från i Sverige.35 Amazon är dock på väg till Sverige och man planerar 
att börja sälja titlar på svenska under första kvartalet 2014.36

Den oberoende fysiska bokhandeln är trots Amazons inträde på den tyska marknaden 
starkare än i Sverige. De fasta bokpriserna pekas ofta ut som den huvudsakliga orsaken 
till detta. Böcker kostar detsamma på nätet som i bokhandeln.37 Ett antal riktigt stora 
kedjor, däribland Thalia och Hugendubel, finns, men i likhet med andra länder i väst-
världen går de allt sämre.38 Som intervjuade aktör H säger: 

It is [...] a question of variety. In Germany, we love the variety. That is also the idea 
of the traditional German physical bookstore. To go to the bookstore you know, 
meet a bookseller that can recommend something new to you which you haven’t 
heard of before to discover. That is a whole tradition for us, a different approach. 
The big chains have problems. They have to downsize and they start selling other 
products, sweets and so on. You can’t really fill a big, big shop with books.”39

De oberoende bokhandlarna är också ännu många, och det går snabbt att beställa tryckta 
böcker från dem: i regel levereras de inom 24 timmar. Aktör Q, från den europeiska 
bokhandlarföreningen European Booksellers Federation, anser att den tyska bokhan-
delsmodellen är mycket välfungerande och unik i sitt slag i Europa.40 

Branschorganisationen Börsenverein des Deutschen Buchhandels företräder både 
förlag och bokhandel. Fördelen med att ha en och samma lobbyorganisation är att 
man talar med en röst inför de inhemska politikerna, för EU o.s.v. Man representerar 
rätt och slätt “bokbranschen”. Politikerna sägs heller inte vara särskilt intresserade av 
branschens interna stridigheter enligt organisationen. Men enligt en central företrädare 
för Börsenverein finns alltfler konflikter inom sammanslutningen. Gapet mellan bok-
handlarnas och förlagens perspektiv ökar varje år: inte minst genom näthandeln vilket 
fört med sig att allt fler förlag vill börja sköta sin egen försäljning vilket upprör de 
fysiska bokhandlarna.41

Vertikal integration ‒ problem eller inte?
Majoriteten av de intervjuade svenska aktörerna anser att ägandekoncentration i bok-
branschen är ett stort problem. Ett par undantag finns, främst bland informanterna från 
de större förlagen, men även aktörer från mindre förlag ser vissa fördelar med ett system 
där återförsäljningsledet samägs med förlagsgrupper. De kritiska synpunkterna domi-
nerar dock. Grovt sett kan kritiken och oron sägas gälla problemen med tillgänglighet 
(att få in sina böcker i en bokhandel som ägs av konkurrenter), de vertikalt integrerade 
konkurrenternas tillgång till de oberoende förlagens metadata, jättarnas möjlighet att 
konkurrera genom prisdumpning, ett hämmat debattklimat genom en allmän rädsla för 
att stöta sig med konkurrenter som man står i beroendeställning till samt bristen på en 
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kulturpolitik som uppmärksammar dessa frågor. Samtliga problem menar man bidrar 
till ekonomisk osäkerhet, vilket gör att man t.ex. tvingas använda sig av frilansande 
personal istället för att anställa permanent ‒ detta är dock en taktik som även större 
vertikalt integrerade förlag nyttjar.42

Att sälja in sina böcker i bokhandeln upplever många av de svenska informanterna 
som ett stort problem, i synnerhet till de stora vertikalt integrerade bokhandlarna.43 Inköp 
till kedjorna sker centralt med allt färre personliga möten mellan förlag och lokal ked-
jefilial. Den oberoende fysiska bokhandeln, som unisont hyllas av samtliga intervjuade 
svenska aktörer och ses som något man vill slå vakt om, “snarast affektionsmässigt”, tar 
heller inte in tillräckligt stora kvantiteter för att det ska bli riktigt lönsamt. För de flesta 
är nätbokhandeln nu den största kunden.44 Undantaget är aktör P som företräder ett stort 
förlag som ingår i en förlagsgrupp som äger fysisk bokhandel ‒ vederbörandes förlag 
har just den fysiska bokhandeln som sin främsta kanal. P anser heller inte att vertikal 
integration är ett problem i Sverige och att det inte är sant att författare på hens förlag 
får större exponering i bokhandel trots att de ingår i samma ägargrupp. P tycker inte 
att det överhuvudtaget märks att hens förlag ingår i en ägargrupp som har bokhandel. I 
linje med detta menar P att minskad bredd i det litterära utbudet inte har att göra med 
ägandestrukturer. Den beror istället på den fysiska bokhandelns kris vilken har lett till 
ökad bästsäljerism: man måste satsa på säkra kort. Det stora problemet P ser är istället 
amerikanska Amazon snarare än nationell vertikal integration.45 

I linje med de svenska oberoende förläggarnas negativa syn på de stora nationella 
mediegrupperna är ett flertal kritiska mot debattklimatet i branschen som man anser 
vara dåligt. Det blir lätt en “svartvit” diskussion när man istället borde fundera på 
dynamiska lösningar och samarbeta mer, både stora och små aktörer.46 J menar att 
Förläggareföreningen inte har tillräckligt högt i tak när det kommer till diskussionen 
om ägandekoncentration.47 K, som företräder ett litet förlag, hävdar att “det är väldigt 
skadligt för branschen i sin helhet. Trovärdigheten försvinner. Det finns en känsla av 
maktlöshet. Det finns inget man kan göra egentligen. Det enda man skulle kunna göra 
är någon form av lobbyarbete för fasta priser eller reglering av marknaden.”48 Från po-
litiskt håll finns inget större intresse för frågan varken från höger- eller vänsterblocket 
enligt K.49 Branschjournalisten O och aktör N instämmer ‒ från kulturpolitiskt håll 
intresserar man sig mest för läsning och momsfrågor.50 En svensk småförläggare säger 
att hen är försiktig med att yttra sig kritiskt om konkurrerande storförlag eftersom att 
hen inte vill stöta sig med dem. Denna rädsla har också fått samma aktör att undvika att 
öppna en egen nätbokhandel och sälja böcker direkt från hemsidan. Man vill inte göra 
konkurrerande stora nätbokhandlar irriterade, “vi kämpar hela tiden med att föra en 
sorts diplomatisk verksamhet i bokbranschen för att behålla trovärdighet både gentemot 
kunderna och branschen. Det är hela tiden en balansgång”.51

Ett problem flera svenska aktörer lyfter är att en vertikalt integrerad bokmarknad 
innebär att de konkurrenter som även äger bokhandel får tillgång till övriga förlags 
metadata och säljstatistik. Samtidigt kan de oberoende förlagen inte ta del av konkur-
renternas statistik. Man betraktar detta som “orättvist” och påpekar därtill att bristen på 
transparent statistik är ett stort problem i branschen generellt.52 Denna synpunkt återfinns 
såväl hos förläggare från oberoende förlag som förläggare från större förlagsgrupper 
och branschjournalisten O.53 L tycker att det är ett problem att förlagskoncernerna har 
stärkt sitt grepp om nätbokhandeln och menar att det nog är lätt för dem att de frestas 
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att marknadsföra sina egna titlar.54 En mindre svensk förläggare, å andra sidan, känner 
stark lojalitet mot en stor näthandelskedja eftersom denna varit mycket behjälplig när 
förlaget startade.55

Vad gäller de tyska aktörerna, å andra sidan, anser en tydlig majoritet att nationell 
vertikal integration inte är något problem alls. A, till exempel, som driver ett litet obe-
roende förlag och dessutom är aktiv i Börsenvereins arbetsgrupp för oberoende förlag, 
tycker inte att ägandekoncentration är något som påverkar hen i särskilt hög utsträck-
ning ‒ det finns andra, större problem för de mindre förlagen. Aktör B, E och G ser 
det som helt otänkbart att bokhandel skulle ägas av förlag i Tyskland. B och G hänför 
bägge detta till en tradition i tysk bokbransch att förlag och bokhandel är separerade. 
Detta beror enligt dem inte på några ideologiska skäl, utan snarast på en lång tradition 
av specialiserad marknadsekonomi.56 

Aktörerna D och H, som båda är förläggare på mellanstora tyska förlag med inriktning 
mot “kvalitetslitteratur”, menar dock att vertikal integration är ett mycket stort problem 
i alla fria marknadsekonomier. Informant D:

[...] publishing in this capitalistic world is a question not only of quality, but 
mainly of marketing, money. So, if you have enough marketing money and you 
have enough bad books, it is of course easy to make a big campaign, sell a “100 
shades of gray” and so on, which means that we are facing really great risks now. 
First: who’s controlling the booksellers?57

D anser att det är den amerikanska jätten Amazon som är problemet. Hen tror liksom A, 
B och G att det är fullkomligt orealistiskt att tyska förlag skulle börja köpa upp bokhan-
del och att detta härrör från en tidig tradition av specialisering av bokmarknaden.58 H 
instämmer ‒ det är otänkbart på flera plan, dels av tradition, dels på grund av ideologi: “I 
can’t imagine having an agency, a publishing house, a distributor, a bookstore etc under 
the same roof. It is completely unthinkable. These are different sides of the game.”59

Aktör E, som företräder branschorganisationen Börsenverein, och C, som represen-
terar en stor förlagsgrupp, tycker att var och en ska göra det den är bäst på: förläggaren 
förlägga, bokhandlaren sälja.60 Dock behöver detta inte innebära att vertikal integration 
är ett problem ‒ C menar att även förlagsägda bokhandlar kan vara riktigt bra så tillvida 
de tillhandahåller ett utbud som ger ekonomisk vinst och bredd i det litterära utbudet:

I think that you shall always do what you are good at. So if you are a good book-
seller, you should always sell the books that have the best selling potential for 
good sales figures. So if there is a bookstore within an organization, whether 
with an organization such as a publisher or such as a perfume seller, such as 
Thalia in Germany, these bookshops should be accounted for their results. And 
they should have a broad variety of good books and bestsellers. And I don’t think 
that they all come from the ones owned by publishers, even if they are market 
leading with 45 or 50 % of market share, so I don’t see a problem with publishers 
owning bookstores.61 

Men C ser samtidigt inga rimliga ekonomiska skäl till att tyska förlag i nuläget skulle 
börja köpa bokhandlar eftersom den fysiska bokhandeln krisar. Det är inte någon idé, 
det är inte strategiskt. Det finns redan ett antal riktigt stora bokhandelskedjor ‒ som 
Thalia, Hugendubel och Amazon ‒ och det vore inte särskilt förnuftigt att köpa dem och 
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försöka konkurrera.62 Den tyska branschjournalisten F menar vidare att bokhandel och 
förlag, kedjor och oberoende boklådor samarbetar i högre utsträckning i Tyskland än i 
andra länder i västvärlden. De interna stridigheterna är inte särskilt många – huvudfien-
den är istället Amazon. F ser den kombinerade förläggare- och bokhandlarföreningen 
Börsenverein som en välskött organisation, effektiv, utan jämförelse med motsvarande 
organisationer i andra länder och bedömer att det är Börsenvereins förtjänst att den 
tyska bokmarknaden ännu är jämförelsevis välfungerande internationellt sett, även om 
den står inför utmaningar.63 

Det största hotet för majoriteten av de tyska aktörerna är alltså Amazon.64 Man anser 
att Amazons ankomst till Tyskland är huvudorsaken till den tidigare så livaktiga fysiska 
bokhandelns kris. Här märks följaktligen ett visst mått av tysk kritik mot vertikal inte-
gration i form av just Amazon mot den tyska bokbranschen i sin helhet. Aktör D: “In 
the future, you say that the books are coming from the net ‒ who controls the net?”65 E, 
som visserligen företräder branschorganisationen Börsenverein och i allra högsta grad 
kan sägas tala i egen sak, oroas över att de tyska bokkonsumenterna inte ens vet att 
priserna på tyska böcker är fasta. Det vill säga, en bok kostar lika mycket på Amazon 
som i den fysiska tyska bokhandeln: 

So Amazon is the real threat. The fascinating thing in comparison with other coun-
tries that have Amazon is that in Germany, it is all about convenience, because we 
do have the fixed bookprices. You don’t get the books for a cheaper price from 
Amazon in Germany. But it’s also because only about a half or a little less of the 
population know about the fixed prices. It’s not just in their mind. They think 
that Amazon is cheaper.66

Samtidigt har bokhandeln av tradition hög status i Tyskland, distributionsnätet är väl-
utvecklat och effektivt ‒ i regel kan konsumenten få en beställd bok inom 24 timmar 
levererad till sin lokala bokhandel. Amazons allt starkare ställning beror enligt E på att 
kunderna inte känner till fastprissystemet.67 Branschjournalisten G tror att ebokens tröga 
utveckling i Tyskland har att göra med att den fysiska bokhandeln ändå ännu är så effek-
tiv. Samma aktör tycker till skillnad från övriga tyska respondenter att Amazons inträde 
på den tyska bokmarknaden är positiv: företaget är en innovatör som förhoppningsvis 
sparkar igång eboksmarknaden.68 

Ingen av de tyska intervjuade aktörerna anser att debattklimatet i bokbranschen är 
dåligt ‒ däremot framkommer kritik från många håll att intresset är klent från politiskt 
håll.69 Politikerna intresserar sig främst för frågor om moms och upphovsrätt.70 C, som 
företräder en stor global förlagsgrupp, tror att anledningen till att politikerna främst 
intresserar sig för momsfrågor är för att man vill värna bredd och tillgänglighet, oavsett 
vem som äger vad i bokkedjan och om förlagen ingår i större mediegrupper eller ej.71 

Ser man då några fördelar med vertikal integration i de respektive länderna? En aktör 
från en av de större svenska förlagsgrupperna gör det: det skänker en trygghet för alla 
som arbetar inom förlagsgruppen, även för författarna. Ekonomin blir mer stabil. Man 
kan ha en långsiktighet i utgivningen och även ge ut icke-lönsamma titlar.72 Ytterligare 
en förläggare från ett stort vertikalt integrerat svenskt förlag påpekar att fenomenet 
kan vara ett sätt att hålla den fysiska bokhandeln vid liv, vilket gagnar alla parter på 
marknaden och inte bara de som arbetar inom de vertikalt integrerade förlagen.73 Men 
samma aktör framhåller också att vertikal integration innebär många hämmande aspek-
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ter för branschen. Förtroendegraden minskar generellt mellan olika förlag.74 Ett annat 
argument en representant för ett mindre oberoende förlag framhåller är att priset trots 
allt har blivit lägre för slutkund i Sverige genom den vertikala integrationen, vilket hen 
anser är positivt.75 Inga av de tyska aktörer som intervjuades såg några fördelar med 
ägandekoncentration på bokmarknaden. 

Sammanfattningsvis tycks den tydligaste skiljelinjen huruvida vertikal integration är 
ett problem eller inte vara nationell: de respektive förlagens inriktning och profilering 
spelar mindre roll än de länder de är baserade i. De tyska aktörerna, även från stora 
mediegrupper, har en negativ inställning till fenomenet samtidigt som man knappt ser 
det som ett existerande problem: istället är det internationell ägandekoncentration i 
form av Amazon som oroar. Några av de svenska informanterna, å andra sidan, pekar 
på vissa fördelar med nationell ägandekoncentration ‒ detta gäller intressant nog t.o.m. 
representanter för små oberoende förlag. En klar majoritet av de intervjuade svenskarna 
hade dock en negativ grundsyn på vertikal integration.

Strategier och åtgärder
Det kan alltså konstateras att såväl de svenska som tyska aktörerna ser ägandekoncen-
tration som ett problem, om än på olika plan: svenskarna är generellt kritiska till de 
nationella stora mediegrupperna medan tyskarnas huvudvärk är amerikanska Amazon. 

Flera av de svenska aktörerna tror att fasta bokpriser kan vara en lösning, även om 
man ser det som orealistiskt: “I de länder som har fasta bokpriser har man inte vertikal 
integration på samma uttalade sätt, men de länder som har fria priser har en liknande 
situation som vi. Men det går inte att skruva tillbaka klockan.”76 Fria bokpriser har fun-
nits länge i Sverige, och det finns inget intresse vare sig från politiskt håll eller bransch-
organisationerna att gå tillbaka till fastprissystemet.77 Åsikten att marknaden kan reglera 
sig själv är dominerande. J och P, från större svenska förlagsgrupper, drar paralleller till 
grannlandet Norge, vars fastprissystem i deras ögon lett till för höga priser vilket drabbar 
konsumenterna.78 L från ett mindre svenskt oberoende förlag menar å andra sidan att 
synen att böcker ska vara billiga är “olycklig” och att förlagen generellt, istället för att 
plädera för en återgång till fasta bokpriser, borde arbeta mer med dynamisk prissättning 
utifrån olika utgivningskategorier och materiell kvalitet. “En fin bok” som kostar mycket 
att tillverka men som kan gå i arv och har ett värde även som materiell artefakt bör kosta 
mer än en e-bok.79 Även P, från en stor vertikalt integrerad förlagsgrupp, tycker trots allt 
att friprissystemet lett till att böcker är alldeles för billiga i Sverige och att prispressen 
ökat i och med näthandeln.80

I Tyskland finns som bekant fasta bokpriser och samtliga tyska informanter är ense 
om att de bör bevaras. Aktör A ser de fasta bokpriserna som något oerhört viktigt, utan 
dem skulle förlagen inte kunna överleva. Om fria priser skulle införas skulle dessutom 
Amazon bli ett mycket större problem för alla på marknaden, menar flera, eftersom det 
med stor säkerhet skulle leda till prisdumpning.81 D och G hävdar att fasta bokpriser är 
en garant för “litterär kvalitet”, och deras uppfattning är att såväl stora som små förlag i 
Tyskland här är överens82: [...] if you get books in the supermarkets for 10 euro cheaper, 
the problem is that the bookseller is not living on high quality literature, it’s living on 
pornography, crime, romance.83 I linje med detta uppskattar även aktör C, som företräder 
en mycket stor internationell förlagsgrupp, fasta bokpriser. Det som hen sett på större 
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friprismarknader är att bokens kulturella värde utarmats genom att återförsäljare som 
Amazon använder böcker som billigt lockbete:

...they try to use books like sweets. “Come to our shop, come to our platform, 
our business model. You can buy Dan Brown or Harry Potter for just 10 dollars, 
and if we have you as a customer, we can offer you a tv, a washing machine or 
whatever.” They have great margins on electronics, for instance. [...] So they buy 
books for 10 dollars from the publishing house and sell them for 8. It’s a loss, but 
it’s a marketing loss. Why should we waste our culture?84

Fasta priser främjar alltså kvalitet och kulturellt värde enligt C. Svenska L och M in-
stämmer och hänvisar till Frankrike och Tyskland där litteraturens värde enligt dem inte 
urholkats i lika hög grad som i Sverige och USA.85 Tyska E, som företräder Börsenver-
ein, hävdar att såväl förlag, bokhandel som en politisk majoritet vill behålla de fasta 
priserna i Tyskland för att skydda marknaden, bibehålla en bredd i utbudet och undvika 
bästsäljerism.86 Förläggaren H ser de fasta priserna som ett “skydd” för både förlag och 
bokhandel gentemot stora globala återförsäljare:

The fixed bookprices protect us and is more secure. It helps us to conserve variety, 
both for the publishing houses and for the variety of titles. We can publish books 
that we know won’t sell more than 3 000 copies. So we know that when people 
buy that book, they don’t care if the book costs them 21 or 22 euros, so, it kind 
of compensates for the smaller amount of books being sold. So then if the big 
bookstores move in and destroy our model of calculation by selling it for less, 
that would be very hard.87 

Om man bortser från stora åtgärder som konkurrenslagstiftning och fasta bokpriser, 
vilka strategier står till buds för oberoende aktörer för att överhuvudtaget komma fram 
på marknaden? Ett par av de svenska informanterna uppger att de ‒ åtminstone för att ta 
sig in på marknaden och bli upptäckta ‒ använt sin identitet som oberoende uppstickare 
som en central strategi.88 I synnerhet aktör K, som företräder ett litet förlag inriktat på 
s.k. “kvalitetslitteratur” företräder den här synen, som inte sällan även innehåller en 
annan strategi ‒ en vilja att få sitt förlag förknippat med just “kvalitet”:

...nischningen har varit en bra inledande positioneringsstrategi. Vi vill göra kva-
litetslitteratur. Första åren hade vi väldigt idealistiska ambitioner ‒ vi ville ge ut 
böcker som vi tyckte förtjänade att ges ut i Sverige och bli stora, det fanns inga 
som helst kvalitetskompromisser. Litteraturen skulle vara bra, en käftsmäll, även 
formmässigt, vi gjorde väldigt radikala omslag som ett slags protest mot rådande 
situation på marknaden. Det här fick ut oss bland recensenterna. Vi var kaxiga.”89

L, som företräder ett oberoende svenskt förlag med längre historia än K:s, satsar mer 
på långsiktighet och ett stabilt men inte “kaxigt” varumärke.90 

Men det handlar inte bara om “kvalitet” utan också de titlar man lyckas få kontrakt på. 
Tyska A, från ett mindre oberoende förlag, upplever att det finns två separata kretslopp 
för småförlagen och de större. De små har sin egen marknad och de stora sin.91 Samma 
sak vittnar svenska L från ett mellanstort förlag om:”vi slåss inte om jättekontrakten, 
men vill hitta sidospåren utgivningsmässigt”.92 Här kan man se hur digitaliseringen av 
marknaden underlättat och dra tydliga paralleller till Chris Andersons resonemang om 
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“the long tail” där en lång svans av nischade, småsäljande produkter (i det här fallet 
”smala” böcker som efterfrågas mindre än bästsäljare), har ett totalt marknadsvärde av 
en sådan omfattning att de trots allt är lönsamma.93 Svenska P från en stor mediegrupp 
tycker att nischning och ett ökat antal småförlag är väldigt positivt för bokmarknaden i 
sin helhet ‒ hen vill inte ha en marknad där bara ett fåtal jätteförlag finns.94

Flera av aktörerna från svenska oberoende förlag säger sig använda strategin att 
bygga upp ett etablerat varumärke och en trogen kundkrets som känner till det väl och 
förknippar det med en viss sorts litteratur.95 Förlagsprofilen blir väldigt fundamental. 
Nischningen kan också ske genom samarbeten, genom att man förknippas med förlag 
som ger ut liknande litteratur och deltar i “rätt” sammanhang.96 Svenska O, som i egen-
skap av branschjournalist har en bred utblick både mot Sverige och internationellt, ser 
nischning och positionering som en allt tydligare trend på bokmarknaden globalt.97 Även 
P från en stor svensk förlagsgrupp förutspår att förlagsnamnet som varumärke kommer 
att bli allt viktigare i framtiden för samtliga aktörer på marknaden, inte minst på grund 
av trenden med ökad egenutgivning där de etablerade förlagen har en tydlig konkurrens-
fördel med sitt starka varumärke gentemot författare som ger ut böcker på eget förlag.98

Förlagssamarbeten är generellt en strategi som förenar de intervjuade tyska och 
svenska oberoende förläggarna. Dessa samarbeten är antingen formaliserade, tillkomna 
av ekonomiska och/eller praktiska skäl, eller mer informella samarbeten som främst 
går ut på att utbyta erfarenheter. I båda länderna finns i linje med det också större or-
ganisationer för oberoende förlag: i Sverige NOFF, i Tyskland Arbeitskreis kleinerer 
unabhängiger Verlage (AkV), en underavdelning till Börsenverein. Dessa sysslar med 
kunskapsutbyte och lobbyarbete.

På sätt och vis tycks småförlagen själva vara på väg att bli vertikalt integrerade genom 
dessa utökade samarbeten och digitaliseringens möjligheter att kunna sköta allt fler led i 
bokkedjan själva.99 Svenska aktör K: “Hos oss börjar tanken väckas att vi ändå inte kan 
påverka de storas vertikala integration, men vi kanske kan göra en egen ‒ tyvärr, men 
det är så man börjar tänka.”100 Parallellt pekar P, som företräder ett förlag som ingår i en 
stor mediegrupp, på att samarbeten mellan hens och andra förlag försämrats: 

“...nu så är det väl kanske så att det är ett skarpare konkurrensförhållande mellan 
förlagen än vad det var när jag började. Det har förändrats väldigt mycket över tid. 
Tidigare så var det så att man betraktade varandra väldigt mycket som kolleger 
och då kunde man ju kanske samarbeta enklare. Nu betraktar sig många mera som 
konkurrenter och det har väl också att göra med att tidigare så konkurrerade inte 
vi om upphovsmännen med varandra, utan det var en annan tid med ramavtal [...] 
det fanns inga agenter på marknaden och hade en författare ett förlag som den 
trivdes med skulle det till väldigt mycket att man bytte, det var ett ‘gentlemen’s 
agreement’.”101

Här syns en stor skillnad mellan större förlag, som påverkats mer av det framväxande 
systemet med litterära agenter än mindre och mellanstora svenska förlag som oftast agerar 
agenter själva. P tycker inte bara att författarna blivit mer otrogna, utan även medarbetarna 
som tenderar att byta arbetsplats oftare ‒ det är faktorer som dessa som har försämrat 
hens förlags samarbete med andra. Det blir en konkurrens om attraktiva medarbetare.102 

Det kan konstateras att de nationella skiljelinjerna vad gäller syn på åtgärder mot 
vertikal integration är mindre än i frågan om huruvida fenomenet är ett problem eller 
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ej. Här förenas mindre oberoende förlag i de olika länderna i långt högre utsträckning. 
Detsamma gäller idéer kring taktik och strategi, där mindre oberoende förlag i båda 
länder nyttjar liknande metoder för att nå ut och överleva: däribland arbete med ett 
starkt varumärke, en tydlig förlagsprofilering och samarbeten med andra mindre förlag. 

Särskilt anmärkningsvärt är att överraskande många svenska informanter är över-
tygade om att en återgång till fasta bokpriser skulle vara en effektiv åtgärd i syfte att 
minska den vertikala integrationens konsekvenser. Detta är i mitt tycke högintressant, 
eftersom frågan om fasta bokpriser är totalt frånvarande i svensk kulturpolitik till skill-
nad från i Tyskland. De tyska informanterna, såväl från större som mindre förlag, var 
unisont för fortsatta fasta bokpriser just som en metod att motverka negativa effekter 
av ägandekoncentration. 

Ägandekoncentration som ett hot mot “litterär kvalitet”?
En svensk aktör menar att det är en tydlig tendens att storförlagen “skurit ned på kost-
nadssidan [...] och organisationsmässigt” istället för att “satsa på intäktssidan” som 
ekonomisk strategi, vilket i förlängningen hotar “kvalitetsutgivning” och redaktionell 
kompetens.103 En annan svensk förläggare pekar på att man lägger mer pengar på mark-
nadsföring än redaktionellt arbete nuförtiden, och att denna utveckling i USA lett till 
en kraftig ökning av populärlitteratur och minskning av det hen kallar “kvalitetslittera-
tur”.104 Samma argument framförs av tyska H för situationen på den tyska marknaden.105

Allmänhetens och statsmaktens syn på “litterär kvalitet” i Sverige är något som flera 
av de svenska informanterna tar upp. En person från en större svensk förlagsgrupp menar 
att flera aspekter av den nationella bokbranschen inte följer en unison affärslogik eller 
påverkan från politiskt håll, utan att inhemska traditioner, kultursyn och konsumentva-
nor spelar stor roll. Personen anser att detta även kan vara en central anledning till att 
man har fasta bokpriser i vissa länder: det är inte för att skydda förlagen och slå vakt 
om mångfald utan beror rätt och slätt på nationella sedvänjor, köpvanor och synen på 
litteratur som vara.106 P, som också företräder en stor svensk förlagsgrupp, håller dock 
inte med om att man kan urskilja konsumenters attityder gentemot läsning och menar 
att det i vilket fall inte spelar så stor roll vad man läser, det viktiga är att folk läser: det 
må vara populärlitteratur eller smalare genrer, det spelar ingen roll.107

Flera av de tyska aktörerna menar att man i Tyskland ser boken som något extra 
värdefullt och inte som en vara vilken som helst.108 Tyska C, från en stor global för-
lagsgrupp, håller dock inte riktigt med om denna kultursyn utan menar att skillnaderna 
mellan Tyskland och Sverige i det här avseendet snarast beror på att Sverige är en väldigt 
liten marknad med färre aktörer.109 Svenska P från en svensk större förlagsgrupp har 
samma åsikt.110

På den tyska förläggare- och bokhandelsföreningen Börsenvereins hemsida framgår 
tydligt dess syn på de oberoende förlagens roll som kulturbärare och en garant för 
mångfald i bokbranschen: 

Die kulturelle Vielfalt wird in Deutschland maßgeblich von der Existenz und dem 
Wirken der vielen kleineren unabhängigen Verlage geprägt. Sie wäre ohne die 
Kreativität und Innovation dieser Verlage nicht denkbar. Gerade diese Verlage 
setzen Trends, reagieren flexibel auf Veränderungen und entdecken neue Themen 
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und/oder Autoren. Sie wagen außergewöhnliche Projekte und setzen diese mit viel 
Engagement, Enthusiasmus und Risikobereitschaft auch um. Der Erhalt dieser 
Vielfalt – wie auch der im Sortimentsbuchhandel – ist die Voraussetzung für die 
Preisbindung von Verlagserzeugnissen.111 

Men A, som själv är aktiv i AkV, tycker inte att denna syn riktigt stämmer. Litterär kva-
litet hänger inte per definition ihop med huruvida förlaget i fråga är stort eller litet. Litet 
behöver inte med självklarhet innebära “bra”, och vice versa med stora förlag.112 Aktör 
B, även denne tysk oberoende småförläggare, instämmer. B tycker att att småförlag ofta 
är förmätna och anser sig vara förmer än andra.113

De svenska oberoende aktörerna argumenterar dock ofta genom att hänvisa till sig 
själva som utgivare av mer “kvalitativ litteratur”. K ser dock ett problem i detta, efter-
som efterfrågan inte är så stor på den sortens litteratur och hävdar att “i Sverige har vi 
verkligen ett djupt kulturförakt. Jag vill verkligen hävda att det är så. Förakt mot kul-
turen, jag vet inte vad det kommer av.114 Men svenska L håller inte med utan “vill tro” 
att “svensken är bildad och att det finns ett sug efter den allmänbildande litteraturen”.115 
P från en stor svensk mediegrupp instämmer.116 L menar att man trots allt kan vända 
småförlagens svåra ekonomiska situation genom att satsa just på “kvalitet”, inte bara 
vad gäller innehållet i böckerna utan hela processen. Genom att man inte har råd att 
anställa en stor personalstyrka kan man istället skräddarsy projekt i högre utsträckning: 

“[d]et är en styrka, både vad gäller formgivningen men också marknadsföringen. 
Man har inte den här stora gigantiska basen som allting ska gå igenom utan man 
kan ta hänsyn till projektets unika egenskaper. [...] Här handlar det också om 
kvalitet. Vår strategi är kvalitet i utförandet från topp till tå. Vi åtnjuter stort 
förtroende hos de enskilda recensenterna och bokhandlarna. Vertikal integration 
stärker bestsellerismen.”117 

Även här framkommer alltså synpunkten att småförlag står för kvalitet medan större 
förlag står för bästsäljare. Men är detta frivilligt? L anser inte det. “Vi letar efter en 
bestseller, vi måste stärka de titlar vi satsar på. Även vi måste ha bestsellers.”118 K pekar 
också på riskerna en allt för kvalitetsinriktad nischning kan innebära: “Folk förstår inte, 
vem vill läsa den här typen av litteratur? Varför vill ni göra böcker som ser ut som de 
gör? Som är obehagliga? Som när vi gjorde vår första bok, till exempel, och presenterade 
den för ett antal kedjor så tyckte de att omslaget var för svårt.”119 

Framtiden: global snarare än nationell vertikal integration?
I den svenska statliga Litteraturutredningen från 2012 konstateras det att “den största 
förändringen [vertikal integration medför] är dock att de stora förlagskoncernerna 
flyttat fram sina positioner i återförsäljarledet.” Detta betraktas som ett problem.120 
Majoriteten av de svenska aktörerna är av samma åsikt. Respondenterna från den tyska 
bokbranschen ser dock inte fenomenet som något större problem överhuvudtaget. En 
tydlig slutsats som studien visar är att anledningen till dessa skilda uppfattningar är att 
Sverige domineras av nationella vertikalt integrerade förlags- och bokhandelsgrupper, 
medan den tyska bokbranschen upplever sig hotad av den transnationella vertikalt in-
tegrerade jätten Amazon. 
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Företaget har ännu inte etablerat sig i Sverige, men det är ytterst troligt att det snart 
sker. Om Amazon som internationell återförsäljare och distributör med oslagbart starka 
muskler som flyttar fram sina positioner på den svenska bokmarknaden är det sannolikt 
att den svenska bokbranschen omdanas i tysk riktning: det blir “alla mot Amazon”. Den 
fysiska bokhandeln går på knäna såväl i Sverige, Tyskland som globalt, och ett tydligt 
resultat av denna studie är följaktligen att aktörerna i Tyskland ‒ där Amazon redan 
etablerat sig ‒ inte är särskilt oroliga över att förlagsgrupper ska köpa upp återförsäljare. 
Varför skulle man göra det, när det troligtvis ändå är en förlustaffär och möjligheterna 
att konkurrera med jätten är obefintliga, trots att man har fasta bokpriser i landet och 
böcker inte kostar mer från Amazon än från annan bokhandel? 

Det senaste årets utveckling, med ett Amazon i svenskt antågande gör också att flera 
av de svenska aktörerna drar liknande slutsatser: det är ingen idé att ens försöka genom 
att konkurrera mot Amazon om de kommer till Sverige. Värt att bära i åtanke är också 
det svenska friprissystemet, som innebär att Amazons påverkan på den svenska bokmark-
naden förmodligen blir långt mer kännbar än den blivit i fastprislandet Tyskland ‒ just 
fasta bokpriser är vidare något som de tyska respondenterna framhåller som det sista 
“skyddet” mot Amazon, bästsäljerism, prisdumpning och urholkad “litterär kvalitet”. 
Vidare tror ett antal av de svenska aktörerna att införandet av fria bokpriser banade väg 
för en starkare ägandekoncentration på marknaden. I teorin vill man som åtgärd återgå 
till ett fastprissystem även om man håller det för orimligt. 

Samtidigt som ett enda gigantiskt internationellt företag tar ett allt starkare grepp om 
den globala bokmarknaden kan man se en parallellrörelse både i Sverige och Tyskland 
att samarbeten ökar mellan olika förlag oavsett storlek. En strategi som tillämpas är att 
gå ihop och samarbeta kring försäljning, till exempel gällande e-böcker men också vad 
gäller distribution, insäljning, lobbyarbete och erfarenhetsutbyten. En slutsats som här 
kan dras är alltså att en central strategi för mellanstora och mindre förlag i en vertikalt 
integrerad global bokmarknad är att själva bli vertikalt integrerade. En annan förlags-
strategi som omnämns är direkt kopplad till digitaliseringen av bokbranschen: den har 
gjort det möjligt även för mindre företag att hoppa över allt fler mellanled i bokkedjan 
och istället sköta det mesta på egen hand, från produktion, distribution, marknadsföring 
och återförsäljning. 

Frågan huruvida vertikal integration hotar “litterär kvalitet” besvaras på olika sätt ‒ 
det är svårt att generalisera kring detta, i synnerhet eftersom kvalitetsbegreppet i sig är 
subjektivt. Emellertid visar studien att en strategi som många oberoende förlag nyttjar 
är att lansera sitt varumärke som starkt kvalitetsnischat. Man har insett att det inte går 
att konkurrera med de stora jättarna utan att den enda möjligheten till överlevnad är en 
renodlad profilering. 

Men denna strategi kan delvis sägas vara framtvingad av marknadens ökade polari-
sering. Och frågan som följer blir: är detta i förlängningen verkligen en hållbar strategi? 
Eller finns det en risk att, som den danska litteraturvetaren Hans Hertel påpekat, att de 
mindre och mellanstora förlagen blir subkulturer som oskadliggörs i de speciallitterära 
kretsloppen medan de stora förlagen dominerar de masslitterära och intermediala 
kretsloppen? Leder en kvalitets- och integritetsorienterad profilering rent av till ökad 
isolering och polarisering på bokmarknaden eller är den en styrka retoriskt och mark-
nadsmässigt?121 Till syvende och sist behöver alla förlag, oavsett storlek och ägande, 
intäkter för att överleva.
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