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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
 
Keywords: animal names, bynames, cattle names, commercial names, dialect-
logy, field-names, folklore, given names, good place-name practice, hydronyms, 
literary onomastics, name planning, name usage, nature names, onomastics, per-
sonal names, place-name advisory board, place-names, runology, settlement 
names, ship names, surnames, urban names. 
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Från P. A. Norstedt & Söner till Storytel 
Om namn på bokförlag i Sverige 

Av Johan Svedjedal 

Förlagsnamn som företagsnamn 
I Sverige fick det moderna bokförlagssystemet sitt genombrott under 1800-
talets första decennier. Under denna period grundades ett par av de förlag som 
fortfarande är tongivande, P. A. Norstedt & söner (grundat 1823) och Albert 
Bonniers förlag (grundat 1837). Särskilt strukturen i det senare förlagsnamnet 
var typisk: ibland ett förnamn eller initialer, nästan alltid ett familjenamn och 
så en benämning som sade något om affärsverksamhetens art (bokförlag, för-
lagsaktiebolag, el. dyl.).  

Under de formativa åren tidigt under 1800-talet betydde ordet förlag »eko-
nomisk risk», snarare än en särskild form av affärsrörelse (jfr Peterson 1993 
s. 44–57). Därför kunde dåtidens böcker publiceras med beteckningar som kan 
te sig främmande för eftervärlden, t.ex. »På S.J. Laserons förlag är upplagan 
av dessa exemplar utgifven» (Almqvist 1839 [opag. titelsida]). Laseron hade 
visserligen ett »förlag» i den meningen att han stod bakom utgivningen av ett 
antal böcker (Svedjedal 1987 s. 314–318). Men formuleringens innebörd är 
snarast: »S.J. Laseron har tagit den ekonomiska risken [förlag] för att publi-
cera [utgifven] ett antal [upplagan] ej sammanbundna tryckark [exemplar].» 
Först senare »stelnade» termen förlag till att distinkt avse en typ av företag, 
snarare än en aktivitet (finansiering). 

Förlagsnamnen formeras 
De första svenska förlagen var oftast enmansfirmor (eller familjeföretag) och 
det var därför naturligt att de namngavs efter ägaren/grundaren – precis på 
samma sätt som tryckerier och bokhandlar (företag som förlag ofta har ägt 
eller växt fram ur). När Svenska Bokförläggareföreningen började sin verk-
samhet kring årsskiftet 1843/1844 fick den snart ett tjugotal medlemmar. För-
utom P. A. Norstedt & Söner hade de alla förlagsnamn som bestod av initia-
ler/förnamn och efternamn (jfr Rinman 1951 s. 67–114).  

Tyngden i sådana äldre förlagsnamn finns nu i regel hos familjenamnet – 
t.ex. Bonnier eller Norstedt. Bestämningar som Förlag, Bokförlag m.m. slopas 
oftast i dagligt tal. Varumärkesarbete, grafiska hänsyn och ägarförändringar 
påverkar också ibland förlagsnamnet. Efter att ha inordnats i olika koncerner 
och skilda ägarförhållanden har vårt äldsta fortfarande levande bokförlag nu-
mera fått sitt namn reducerat till just Norstedts. 

Paula Sjöblom har noterat en rörelse över tid som innebär att företag när en 
bransch formeras i regel döps efter sin grundare eller ägare, men att namnen 
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gradvis separeras från personen och tenderar att bli mer associativa, avsedda 
att skapa olika slags positiva föreställningar hos kunderna (Sjöblom 2002 s. 
269–272). Samma mönster har präglat namngivningen på förlag. 

Förlagsverksamheten i Sverige är sedan länge så omfattande att den i prak-
tiken är oöverskådlig. Att mängden bokförlag är så stor beror på att verksam-
heten rymmer tillfälliga bolagsbildningar – ofta författarens eget förlag – men 
också på att det finns många utgivare som kan kallas institutionella: myndig-
heter, universitet, museer, lärda sällskap, religiösa samfund, politiska organi-
sationer, etc. Förlagsnamnen får därför lämpligen belysas utifrån ett urval av 
olika slags förlag och då företrädesvis de mest kulturellt betydelsefulla, sett 
till utgivning och genomslag. 

I 1948 års bokutredning konstaterades att »den ojämförligt största delen av 
bokproduktionen faller på ett förhållandevis litet antal bokförlag» (Bokutred-
ningen s. 72). Utredningen presenterade själv en lista på förlag med fler än 30 
titlar utgivna år 1948. Listan omfattar 27 förlag. Av dem var 15 namngivna 
efter grundaren eller grundarna (Fahlcrantz & Gumælius, Gleerup, Harrier, 
Åhlén & Åkerlund, etc.), medan sju kan betraktas som institutionella (Filadel-
fia, Generalstabens litografiska anstalt, Nordiska bokhandeln, etc.). De reste-
rande fem namnen är av varierande slag (Forum, Ljus, Natur och Kultur, 
Svenska bokförlaget och Tiden) men kan med ett undantag betraktas som as-
sociativa. I några fall är namngivningsgrunden känd, i andra kan den göras 
sannolik.  

Förlaget Natur och Kultur (numera: Natur & Kultur) grundades 1922 av 
Johan Hansson, tidigare vd i Svenska Andelsförlaget, som 1921 började utge 
den populärvetenskapliga serien Natur och kultur. Serien fick han med sig till 
sitt nygrundade förlag, som alltså namngavs efter vad som kan betecknas som 
hans intellektuella startkapital. Ett tag övervägde han dock att namnge det 
traditionellt efter sig själv och hustrun/kompanjonen Jenny Bergqvist, Berg-
qvist & Hansson (Österberg 1987 s. 65). 

Tiden var förlagshistoriskt sett ett logiskt val för arbetarrörelsens stora för-
lag som kom till 1911. Förlaget döptes förmodligen efter tidskriften Tiden 
(grundad 1908), men det fanns också en annan logik i namnvalet, nämligen 
att arbetarrörelsen tidigare hade haft förlagen Fram och Framtiden (Svedjedal 
1993 s. 703–704). 

Samma bildningsoptimism som de senare namnen associerar till syns också 
i namnet Ljus. Förlaget växte fram ur en folkbildande tidskrift med samma 
namn, nära förknippad med ljussymboliken inom folkrörelserna (jfr Svedjedal 
1993 s. 275). Förlaget ville bokstavligen sprida ljus över landet. 

Svenska bokförlaget var ett kompromissförlag, vilket kan förklara det rela-
tivt intetsägande namnet. Förlagets egentliga namn var Svenska Bokförlaget. 
P. A. Norstedt & Söner – Albert Bonnier och det grundades sedan en skolre-
form hade tvingat de bägge rivalerna att samarbeta gällande läroböcker (Sved-
jedal 1993 s. 639–640). Namnet Allhem bildades efter de första bokstäverna i 
Allas Veckotidning och Hemmets Veckotidning, som förlaget utgav (Allhems 
förlag s. 7). 

Grunden för namnet Forum är inte känd, men namnet igenkänns utan svå-
righet som ett typiskt förlagsnamn. Många förlagsnamn ger associationer till 
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fritt tänkande och talande, möjligheter till diskussioner, debatt och kunskaps-
inhämtande ur olika infallsvinklar. Till den gruppen av namn hör trettiotalets 
Spektrum och senare Prisma. 

Harriers är ett av ytterst få förnamnsbaserade förlagsnamn. Detta religiösa 
förlag grundades i slutet av 1920-talet av Harry Lindquist. Allt tyder på att 
namnet var en avledning av hans förnamn. Den första titeln på förlaget (Lind-
quist 1980 s. 41), Charles M. Sheldons I hans fotspår eller »vad skulle Jesus 
göra?» (1929) – liksom en del andra småskrifter – var nämligen utgiven på 
Harrys bokförlag. Namnet ändrades dock efter en kort tid till Harriers. 

Ett liknande mönster som i 1948 års bokutredning syns i den fortfarande vär-
defulla inventering av förlagsarkiv som utfördes 1981 av bl.a. Katharina 
Leibring i samarbete med Avdelningen för litteratursociologi. Förteckningen 
omfattar uppgifter om arkivmaterial från förlag med mer omfattande utgivning 
av fiktionsprosa för vuxna från 1916 till 1970 (Hemmander m.fl. 1981 s. I–III). 

Totalt omfattar inventeringen 121 förlagsnamn. De kan för enkelhetens 
skull som ovan indelas i tre stora grupper: (1) Förlagsnamn bildade utifrån 
personnamn; (2) Institutionella namn; (3) Associativa namn. Till den första 
gruppen kan föras 66 namn (55 %), till den andra 20 (17 %) och till den tredje 
35 (29 %). 

De flesta av namnen som är bildade utifrån personnamn har nog större in-
tresse för en förlagshistoriker än för en namnforskare. Därför finns ingen an-
ledning att lista dem. Två kommentarer kan räcka, dels att endast två namn är 
förnamnsbaserade (Harriers, Tomas), dels att bara ett av de personnamnsba-
serade namnen är en förkortning (Wezäta, grundat av Waldemar Zachrisson). 
Resten utgår från efternamn. 

Namnen i de bägge andra grupperna kan däremot vara av intresse att an-
föra: 

 
2) Institutionella namn 
a) Organisationer och företag 

Birkagården, Diakonistyrelsen, Filadelfiaförlaget, Nordisk rotogravyr, Svenska 
kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Vuxenskolan.  

Förkortningar:  
EFS Förlaget [Evangeliska fosterlandsstiftelsen], Esselte Rotogravyr [se nedan], 
FA-press [Frälsningsarmén], KF:s bokförlag [Kooperativa förbundet], AM-för-
laget [Svenska Alliansmissionen], SKEAB [Svenska kyrkans ekonomiska aktie-
bolag], ÖM [Örebromissionens] förlag. 

b) Tidskrifter 
Folket i Bild, Hemmets Journal, LT:s förlag [Lantbruksförbundets Tidskriftsaktie-
bolag], Smålänningen, Såningsmannen, Vårt Hems förlag. 

Förkortningar: Allhem. 
 
3) Associativa namn 

Atlantic, Bok och bild, Bra böcker, Dalaförlaget, Evangeliipress, Fabel, Federa-
tiv, Forum, Framtiden, Hembygdsförlaget, Iduna, Kulturförlaget, Liberförlag, 
Libris, Litteraturförlaget, Ljus, Natur och Kultur, Norden, Nordiska bokförlaget, 
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Nordiska förlaget, Nutiden, Oktoberförlaget, Ordfront, Partisan, Prisma, Ro-
manförlaget, Spektra, Svenska Allmogeförlaget, Svenska Andelsförlaget, 
Svenska förlaget, Tiden, Wasatryck, Verbum, Vingförlaget, Västra Sverige. 

 
De institutionella namnen hämtas främst från kyrkans värld, utbildningssek-
torn och tidskrifter: i samtliga fall har bokförlagsverksamheten växt fram ur 
annan pågående verksamhet utan direkt anknytning till bokproduktion. En 
tredjedel av dessa namn (7 av 20) rymmer någon form av förkortning – hur 
genomskinlig den är beror naturligtvis i hög grad på användarens bekantskap 
med sektorn. Namnet Esselte är bildat efter akronymen SLT, Sveriges litogra-
fiska tryckerier, en firma som bildades 1913. Namnet Esselte användes först 
för ett underbolag i SLT-gruppen, men blev från 1970 namn på hela koncer-
nen. 

De associativa namnen har stor spännvidd, men några huvudgrupper är 
skönjbara. Redan nämnd är den där namnet syftar på fri debatt och perspek-
tivrikedom (Prisma m.fl.), liksom den där namnet associerar till upplysning 
och framsteg (Framtiden m.fl.). Några syftar på själva bokmediet (Bok och 
bild, Liberförlag, Libris), åtskilliga på utgivningens inriktning (t.ex. Evangelii-
press, Kulturförlaget, Romanförlaget, det folkliga Svenska Allmogeförlaget; 
även det reklamstinna namnet Bra böcker kan räknas dit). Påfallande många 
av förlagen har namngivits utifrån sin geografiska belägenhet (Dalaförlaget, 
Nordiska förlaget, Västra Sverige m.fl.). En särskild namnfantasi har inom de 
associativa namnen ägnats de politiskt inriktade förlagen. Ofta namngavs de 
efter inslag i den bakomliggande ideologin: den ryska oktoberrevolutionen för 
det marxistisk-leninistiska Oktoberförlaget, det syndikalistiska Federativ, de 
mer allmänt vänsterpolitiska Ordfront och Partisan. 

Endast ett av förlagen i denna grupp har namngivits efter ägarstrukturen, 
Svenska Andelsförlaget (där författarna köpte motsvarande en aktieandel för 
att bli utgivna). En senare efterföljare i denna namntyp var det författarägda 
Författarförlaget. 

Traditioner och trender 
Ett särdrag för förlagsnamnen är att de inte tycks ha undergått den starka ten-
dens till intimisering som Katharina Leibring har noterat i en studie av före-
tagsnamn i Sverige (Leibring 2012) och som innebär att företagen namnges 
efter ägarens förnamn, snarare än efter dennas efternamn.  

Däremot finns en ökande tendens att välja engelskspråkiga namn av det 
slag som Leibring noterar i sitt material (Need for Speed Malmö etc.). Skälen 
är skiftande. Visserligen är svenska förlag starkt förbundna med det svenska 
språket, men det finns också svenska förlag som helt eller delvis vänder sig 
till en engelskspråkig marknad. Ett är det nyligen grundade Nordic Academic 
Press, med utgivning både på svenska och engelska. (En föregångare fanns i 
det Bonnierägda Continental Book Company, utgivaren av serien Zephyr 
Books: förlaget grundades 1942 för att under kriget publicera engelskspråkiga 
böcker för Sverige och kontinenten.) I andra fall beror namngivningen på 
ägarförhållandena. Det transnationella Harlequin Enterprises utgav de första 
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åren sina böcker i Sverige under namnet Harlekin, men vid början av 1990-
talet ändrades namnet till Harlequin. En annan och nutida utländsk inbrytning 
på den svenska marknaden är HarperCollins Nordic, ett dotterbolag till Har-
perCollins LLC (som för övrigt äger Harlequin). HarperCollins Nordic har 
kontor runtom i Skandinavien och publicerar sina böcker på respektive språk.  

Också själva bokmediets förändringar påverkar namngivningen på eng-
elska. Ljudboksförlaget Storytel grundades 2005 under namnet Bokilur, men 
bytte efter ett par år namn till det nuvarande (bägge namnen utgår från förhål-
landet att ljudböckerna kan avlyssnas via mobiltelefoner). Möjligen ligger det 
faktum att ljudboksförlag är teknikorienterade – och därmed transnationella i 
sina affärslösningar – bakom tendensen till anglosaxiskt orienterad namngiv-
ning. Bland andra svenska ljudboksförlag kan nämnas Storyside och Earbooks 
(bägge numera uppköpta av Storytel) och det Bonnierägda BookBeat. Ur fö-
retagets synvinkel är teknikplattformen den centrala affärsidén, medan själva 
innehållet (ljudböckerna) inte sällan köps in från annat håll. Samtidigt saknas 
den traditionella kopplingen till en enskild förläggare, vilket gör en traditionell 
efternamnsbaserad namngivning än mindre intressant. Ljudboksförlagen kon-
kurrerar inte med förlag som Bonniers, utan med tjänster som Youtube eller 
Spotify. 

Slutligen kan vara värt att notera att det finns tecken på att namnvariationen 
hos svenska förlag håller på att öka, helt enligt det mönster som Paula Sjöblom 
har urskilt. I facktidskriften Svensk Bokhandel annonserar svenska bokförlag 
sin utgivning säsongsvis. Det senaste nummer som föreligger när detta skrivs 
är vårboknumret 2017 (Svensk Bokhandel 2016:20). Annonsregistret i det 
omfattar 140 förlag, alltifrån de breda allmänutgivande förlagen till små nisch-
förlag med olika specialiteter.  

Av samtliga de annonserade förlagen har bara 34 (alltså en knapp fjärdedel) 
traditionella efternamnsbaserade namn, en grupp som av naturliga skäl inklu-
derar gamla inarbetade förlag som Bonniers m.fl., men också nyare som Eli-
sabeth Grate, ellerströms, Hjalmarson & Högberg, Roos & Tegnér (stav-
ningen på ellerströms ska särskilt noteras: för den införstådde markerar av-
saknaden av inledande versal förlagets starka intresse för modernistisk littera-
tur). Här finns också ett par förlag med helt svenskspråkig utgivning men 
engelsklingande namn: Bladh by Bladh (grundare: Annika Bladh) och Printz 
Publishing (Pia Printz).  

Ingen av annonsörerna har valt ett förnamnsbaserat förlagsnamn. 
Det som kanske kan kallas en onomastisk domänförlust till engelskan präg-

lar också den övriga namngivningen. Här finns ljudboksförlaget A Nice Noise, 
självpubliceringstjänsten Type & Tell och småförlag som Bucket List Books, 
Constant Reader, Magic Wonders och Whip Media. Totalt har sjutton förlag 
tydligt engelskklingande namn, motsvarande 12 % av namnen. (Även om ur-
valen inte är jämförbara, kan noteras att urvalet hos Hemmander m.fl. bara 
rymde ett enda engelsklingande namn, Atlantic, vilket motsvarade mindre än 
1 % av den populationen.) 

Som förväntat finns också åtskilliga namn som anknyter till språk, bokme-
diet, litteratur och den publicistiska offentligheten, exempelvis Alfabeta, Orda-
laget, Ordberoende, Pagina, Verbal. Ett femtontal namn kan räknas till den 
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gruppen – däribland det lika enkla som fräcka Förlaget. I övrigt rymmer an-
nonsregistret prov på en bred namnfantasi, inkluderande den som avser olika 
former av specialinriktningar (Pocketförlaget, Stockholmia, Swedish Zombie). 

De associativa namnen spretar i olika riktningar. Ofta krävs besök på för-
lagens nätplatser för att förstå vad namnen syftar på. Mirando uppger att nam-
net betyder ’titta’ eller ’se’ (eller ’undra’ och ’förundras’), Salikon är namngi-
vet efter en fantasiteckning som Astrid Lindgrens bror gjorde i barndomen.  

Förlaget Parus tycks vara namngivet efter blåmesen (tidigare Parus cae-
ruleus; numera Cyanistes caeruleus), som avbildas på förlagets logotyp. 
Koppling till fågelvärlden har också Calidris, Siljans måsar och Tukan. Det 
är inte orimligt att här räkna med ett visst inflytande från förlagsnamnet Pen-
guin, även om Siljans måsar på sin nätplats anger att Siljans står för »naturens 
kraft & skönhet» och måsar för »det inre, subtila perspektivet samt den and-
liga resursen». Till bilden hör att djurarter numera allt oftare används i för-
lagsnamn: i listan över annonsörer finns Hippo, Känguru, Leopard och Vom-
bat. Dock syns ingen tendens att välja faktiska djurnamn som namngivnings-
grund (med tänkbara exempel som Nusse & Co, Förlaget Holly m.fl.). 

Namn i förändring 
Namngivningen för bokförlag tycks alltså vara i förändring. Den gamla hu-
vudprincipen att förlagen namnges efter grundaren kan möjligen vara i lång-
sam upplösning, även om denna typ av namn fortfarande dominerar bland de 
ledande skönlitterära förlagen. En andra huvudgrupp är fortfarande institutio-
nella namn. En tredje och växande grupp rymmer olika former av associativa 
namn, ofta sådana som har att göra med boken som medium, den publicistiska 
offentligheten, den genre eller litteraturart som förlaget specialiserar sig på – 
men också benämningar på djurarter.  

Samtidigt blir de engelskklingande namnen fler, i takt med teknikutveck-
lingen. Därför finns det en både förlagshistorisk och onomastisk symbolik i 
att den nya ljudboksplattformen Storytel nyligen köpte Sveriges äldsta bok-
förlag Norstedts. 

Källor och litteratur 
Anmärkning. Upplysningar om förlag och deras namngivning i relation till grunda-
ren/grundarna har inhämtats ur källor som NE, förlagshistoriska översikter och speci-
alundersökningar m.m. När sambandet är klart belagt har jag inte ansett det menings-
fullt att göra distinkta hänvisningar. Jag har inte heller gjort det till förlagens nätplat-
ser, där uppgifter om namngivningen ibland förekommer under rubriker som »Om 
oss». 
 
Allhems förlag. En presentation. Bibliografi. Sammanställning och redaktion Jarl Hel-

lichius. 1986. Stockholm: Atlantis. 
[Almqvist, Carl Jonas Love] 1839, Törnrosens Bok. Imperial Octav Upplaga [1]. 

Stockholm. 
Bokutredningen. Betänkande avgivet av särskilda sakkunniga inom ecklesiastikdepar-

tementet. (SOU 1952:23.) 



 J o h a n  S v e d j e d a l  |  1 9 1  

 

 

Hemmander, Eva, Karlsson, Maria & Leibring, Katharina, 1981: Förlagt? En förteck-
ning över bokförlagsarkiv. Specialarbete. Institutionen bibliotekshögskolan, Hög-
skolan i Borås 1981:137. dspace.hb.se/bitstream/2320/13776/1/1981%20nr% 
20137.pdf. 

Leibring, Katharina, 2012: “From Backmans Blommor to Hairstyle by Lena – the use 
of personal names in the names of small companies in Sweden”. I: Names as lan-
guage and capital. Proceedings Names in the economy 3. Amsterdam, 11–13 June 
2009. Ed. by Reina Boerrigter & Harm Nijboer. Amsterdam: Meertens Instituut. 
S. 48–57. www.meertens.knaw.nl/nite/images/pdf/Proceedings_NitE_III.pdf. 

Lindquist, Harry, 1980: Rikare liv. En bok om Harry Lindquist. Red. av Ivar Lund-
gren. Vällingby: Harrier. 

Peterson, Bo, 1993: Boktryckaren som förläggare. Förlagsfunktion och utgivningspo-
litik hos P.A. Norstedt & Söner 1879–1910. Stockholm. 

Rinman, Sven, 1951: Svenska Bokförläggareföreningen 1843–1887. En historisk 
översikt utarbetad med anledning av föreningens 100-årsjubileum. Stockholm: 
Svenska bokförläggareföreningen.  

Sjöblom, Paula, 2002: The problem of meaning and function related to company 
names. I: Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences 1. 
Uppsala 19–24 Aug. 2002. Eds.: Eva Brylla & Mats Wahlberg. Uppsala: Språk- 
och folkminnesinstitutet. S. 264–276. 

Svedjedal, Johan, 1987: Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska 
och litteratursociologiska studier i C. J. L. Almqvists prosafiktion kring 1840. 
Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi. (Skrifter utgivna av Avdelningen 
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 21.) 

— 1993: Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmark-
nad 1887–1943. 1–2. Stockholm: Svenska bokförläggareföreningen. 

Svensk bokhandel 2016:20: Vårens böcker 2017. 
Österberg, Carin, 1987: Natur och Kultur. En förlagskrönika. Stockholm: Natur och 

kultur.


	för särtryck_titelsida_Katharina och namnen
	Johan



