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1. Inledning med disposition 

Fenomenet print-on-demand (pod)  har de senaste åren presenterat sig på den svenska och den 

internationella bokmarknaden. Längre fram i uppsatsen kommer en mer ingående förklaring 

av vad print-on-demand är, men för att läsaren redan nu ska förstå vad uppsatsen handlar om 

vill jag nu ge en kort introduktion i ämnet. Traditionellt har böcker tryckts i en viss volym 

beräknad på antalet böcker som antas gå till försäljning och annan spridning. Med print-on-

demand går upplagorna att begränsas till att inte trycka fler böcker än vad som för tillfället 

behövs. När en beställning på en bok kommer in, trycks den. Fördelarna är bland andra att 

ekonomiska förluster minimeras, lagren blir mindre och antalet böcker som går till makulatur 

minskas. Pod-teknik presenterar utsikter att i nya former kunna överföra information. Med en 

vederhäftig svensk översättning kan begreppet print-on-demand definieras som ”tryck på 

begäran” eller ”tryck efter behov”.1  

Uppsatsens grund finns i delarna teknik, ekonomi och aktörer på den svenska 

bokmarknaden. Mitt angreppssätt och syfte har varit att göra en ingående kartläggning av 

print-on-demand inom ramarna för en magisteruppsats. Det är svårt att separera den 

samverkan aktörerna och tekniken fungerar i, men för att undersökningen skall bli så 

genomarbetad och vederhäftig som möjligt är denna indelning nödvändig. Delarna kommer 

att behandla aspekter på fakta, forskning och debatt om print-on-demand inom: 1) Bakgrund 

med forskningsöversikt, 2) Teknik, ekonomi och handel, 3) Bokmarknadens aktörer och nya 

aktörer. 

Uppsatsen byggs upp kring denna åtskillnad i form av en tematisk studie där print-on-

demand undersöks och uppdelas i sina beståndsdelar. De för uppsatsen intressanta aspekterna 

redovisas under respektive avdelning varefter en analys överblickar och sammanfattar. 

Internationella utblickar kommer även att göras, dels för att de projekt som pågår i stor 

utsträckning är internationella och dels för att den nya bokmarknad som öppnar sig genom det 

nya och synnerligen internationella mediet Internet - runt vilket mycket av print-on-demand 

och elektronisk publicering kretsar.  

Jag kommer även att betona och belysa de många delar den klassiska bokmarknaden 

består av och de processer som här pågår tillsammans med de förändringar som kan väntas 

komma genom print-on-demand. För att ge undersökningen ett djupare perspektiv kommer 

                                                 
1 I den löpande texten kommer ordet print-on-demand att skrivas på just det sättet. Användningen av 

bindestreck, versaler och mellanslag varierar mellan forskare, företag och övriga som använder begreppet i 
skriven form. Jag har valt att följa denna linje för att slippa versaler mitt i meningar, alltså mest av språkligt 
utseendemässiga skäl. 
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jag att anknyta till den i sammanhanget viktiga historia som bokproduktion vilar på; vad 

gäller tryckning, formgivning och ekonomi. I uppsatsen kommer förutom huvudtemat ett antal 

andra frågor att dyka upp. Detta är nödvändigt eftersom området har så pass många delar som 

är beroende av varandra och sinsemellan samverkande, så uppsatsen blir även en inblick i hur 

dagens bokmarknad ser ut. Med detta menar jag att print-on-demand inte kan ses som en 

enskild företeelse, utan som en ny, viktig del av alla delar i de komplicerade processer som 

bokmarknaden  visar upp. På flera håll har området, både bokmarknaden i allmänhet och 

print-on-demand i synnerhet, utvecklats under uppsatsens gång. I uppsatsen kommer detta att 

märkas på så sätt att de uppgifter jag använt mig av är synnerligen färska. Detta har fungerat 

som en påminnelse om hur expansiv bokmarknaden just nu är och som ett tecken på eller en 

vägvisare i färdriktningen mot de kommande förändringar som nu börjar ta form. För 

uppsatsen kan ämnets färskhet ses på två sätt, dels negativt genom att den kan få karaktären 

av ett snart inaktuellt tidsdokument, dels kan det ses positivt av samma anledning, eftersom 

analyser av det samtida och den pågående utvecklingen ofta gör det möjligt att för att en stund 

stanna upp och betrakta det som händer. 

Även de kända ”farorna” med print-on-demand skall förstås redovisas. En farhåga som 

kommit fram är den att texter med låg kvalité kan komma att ges ut, vilket kan göra att dåliga 

upplagor kommer ut till försäljning som därmed sänker trovärdigheten och ger pod-böcker ett 

dåligt rykte. Problemen som hittills påtalats är: dåliga översättningar, dålig korrekturläsning, 

undermålig typografi, layout och papperskvalité.2 Ett sekundärt problem, om det ens är ett 

problem, är att det så kallade ”bruset” ökar, området blir mer svåröverskådligt och därigenom 

försvåras möjligheten att finna det man söker, på samma gång som konkurrensen mellan 

texter gör att vissa texter kanske försvinner obemärkta förbi. Hoppet står då dels till att 

texterna är tillräckligt bra och på så sätt kommer fram av ”egen kraft”, utan den publicitet ett 

förlag kan välsigna dem med, dels till att nya, förbättrade sökmotorer utvecklas.  

Min avsikt har varit att inte dras med i sensationsmakeriet utan kritiskt granska vad print-

on-demand egentligen handlar om. I studiet av tre nya aktörer kommer jag att försöka se med 

vilka skillnader de närmar sig och försöker etablera sig på bokmarknaden med print-on-

demand som grund. Vad skiljer dem åt i affärsidé, målgrupp, teknik och visioner? Uppsatsen 

behandlar också bokens ställning på den nya elektroniska handelsmarknaden. Hur står sig 

boken, hur kommer den att klara sig i den framtid vi går mot med nya marknader som växer 

fram genom ny teknologi? En vanligt förekommande fråga som ställs i dessa dagar är: 

                                                 
2 Mossberg, Maja-Brita (1998), En bok i sänder - Print on Demand. (Stockholm), s 53-55. 
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”Kommer boken att överleva?” ”Ja!” säger förläggarna, ”Nej”, säger utvecklarna av nya 

format och teknik för läsning. 

Anledningen till att jag valt att skriva om print-on-demand är jag funnit ämnet vara ett 

dagsaktuellt och för mig väldigt intressant ämne som har beröringspunkter i ett antal skilda 

discipliner. Min förhoppning är att uppsatsen ska ge en vederhäftig introduktion till och skapa 

ett intresse för print-on-demand. 
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2. Källmaterial och metod 

I arbetet har jag använt litteratur från området såsom konferensmaterial, forskningsrapporter, 

tidnings- och tidskriftsartiklar. En stor del av materialet är av förklarliga skäl hämtat från 

elektroniska källor och dessutom har jag samlat in uppgifter genom samtal, telefonsamtal, e-

postkontakter samt studiebesök. Upplägget för undersökningen är tematiskt. Mitt 

tillvägagångssätt har varit att genom materialet närma mig de olika delar som undersöks 

separat varefter en sammanfattande analys avslutar. Metoden för undersökningen har 

inkluderat några studiebesök och studieresor för att få kunskap i ämnet och uppslag till 

uppsatsarbetet. Dessa har varit: Almqvist & Wiksells tryckeri i Uppsala 24 november 1999, 

pod-konferensen i Strasbourg 20-21 januari 2000, on-Demandmässan 9-11 februari 2000 och 

Stockholms bokmässa 13-16 april 2000, de två sistnämnda i Sollentuna.  

Särskilt viktig bland dessa studiebesök var resan till Strasbourg. Under två dagar i januari 

2000 deltog jag där i ”First European Workshop on Print-on-Demand: A Technological 

revolution at the Service of Cultural Diversity”. Att den av Europarådet anordnade 

konferensen hölls i Strasbourg var till viss del symboliskt. Hundratals år efter Gutenbergs död 

samlades, i dennes födelsestad, efterföljare för att i ett första internationellt avstamp på detta 

just nu mycket expansiva område utveckla det tryckta ordets framtid. Deltagarna kom från 

större delen av Europa samt Japan, USA var dock inte representerat. Programmet pågick 

under den 20-21 januari och behandlade i både teori och praktik fenomenet print-on-demand. 

Samtliga delar avhandlades: ekonomi, teknik, litteratur och bokens framtid bland annat. 

Denna studieresa var för mig synnerligen viktig i insamlandet av material till uppsatsen då 

ämnet är relativt färskt och litteraturen i det närmaste obefintlig. Löpande i texten kommer jag 

att använda mig av det material och kunskaper jag genom denna konferens fick tag på. 

Istället för intervjuer har jag under arbetets gång nöjt mig med kortare kontakter med 

informanter från ett flertal olika delar av bokmarknaden. På detta sätt har jag snabbt fått 

klarläggande svar på både övergripande och detaljerade frågor från respektive områdes 

företrädare. Anledningen till att jag valt bort intervjun som metod för materialinsamling är att 

jag, för att göra delarna rättvisa, mer eller mindre skulle varit tvungen att göra ett stort antal 

intervjuer för att låta så många av fältets aktörer som möjligt komma till tals. Valet har sina 

för- och nackdelar. Fördelar har varit att jag själv haft uppgiften att försöka hålla det stora 

perspektivet, och på samma gång försökt göra djupdykningar i detaljstudier av delar. Dock 

tror jag att även intervjumetoden är en utmärkt metod att komma till kunskap om print-on-
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demand. Mångfalden av discipliner (ekonomi, teknik, juridik, handel) kräver att en helhetsbild 

tillämpas i studier av fältet.  

Detta brokiga material har varit nödvändigt för att kunna skapa en bild av området 

eftersom det ännu så länge inte finns några raka vägar in i ämnet genom vare sig handböcker 

eller översikter. Av detta skäl har upplägget för uppsatsen och genomförandet av denna 

undersökning ibland varit svåra att få struktur på. Viktigt har varit att följa med i 

dagsnyheterna då viktiga aktualiteter relaterade till ämnet med jämna mellanrum omtalats. 

2.1. Avgränsningar 

Undersökningsområdet är vidsträckt, därför har vissa avgränsningar gjorts. Print-on-demand 

studeras mer utifrån ett producent- och marknadsperspektiv än från ett läsarperspektiv, just för 

att det först och främst är de verksamma i bokmarknadens producerande och distribuerande 

led som berörs av förändringarna. Ofrånkomligt blir dock att rikta uppmärksamheten mer mot 

författare och förläggare, på grund av den centrala plats de har i branschen. Visst berörs 

läsarna, och hur deras situation påverkas avhandlar jag i avsnittet Konsumenter. För att 

förtydliga vill jag påpeka att konsumenten kan köpa en bok framställd genom pod-teknik utan 

att veta om det. Detta kommer det att resoneras mer kring senare då frågan vem print-on-

demand i första hand är till för behandlas. 

En annan avgränsning är att de undersökningar som gjorts enligt den tematiska 

uppdelningen inte har blivit så uttömmande som de skulle kunna bli. Detta med tanke på att få 

undersökningen tillräckligt bred för att sammanhanget och samspelet mellan delarna skall 

kunna förstås, men ändå så pass djup att undersökningen blir vederhäftig. Det finns en lång 

rad förändringar som ny teknik medfört inom handel och ekonomi. Jag kommer endast att ta 

upp de mest intressanta för mitt ämne, annars blir detta alltför mycket av en uppsats kring 

ekonomi istället för den mer litteratursociologiska väg jag eftersträvat. Ytterligare 

avgränsningar är att hålla undersökningen så nära den skönlitterära bokmarknaden som 

möjligt, detta för att inte blanda in det stora flöde av varor och tjänster som erbjuds av företag 

med print-on-demand som specialitet. Sådana företag producerar företagsdokumentation, 

stenciler, reklam, handlingar eller liknande som inte kan räknas till avsett område. Här vill jag 

göra läsaren uppmärksam på att jag inte på något sätt förringar den potential print-on-demand 

har, tvärtom är chanserna stora för pod-teknik att kunna etableras inom alla områden som i 

någon form framställer tryckt material. Jag vill dessutom klargöra att ingen samlad 

forskningsöversikt finns i uppsatsen. Detta för att jag ser vissa problem med att teoretisera ett 



 8 

så pass färskt ämne varför jag istället valt att löpande lägga in nya fakta, nya rön och projekt. 

Därmed låter jag delar av uppsatsen fungera som ett slags forskningsöversikt.   

Utanför ramen och omfånget faller likaså mer ingående resonemang kring elektroniska 

publiceringsformat.3 Något om de juridiska aspekterna kommer att tas upp, nämligen 

upphovsrätt samt pliktleveranslagen. E-pliktutredningen har i sitt betänkande utrett bland 

annat frågan om hur print-on-demand och pliktleverans står i förhållande till varandra. Detta 

återkommer jag till i avsnittet Tryckerier/teknikföretag. 

                                                 
3 Erikols, Åsa (1997), På begäran. En studie i formatvals- och upphovsrättsfrågor vid fyra brittiska on-

demand publishing-projekt. Kandidatuppsats vid Institutionen för Kultur- och Biblioteksstudier, Uppsala, 
vårterminen 1997. Läsare intresserade av detta område hänvisas därför till denna uppsats.  
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3. Bakgrund, teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

3.1. Bakgrund 

Historiskt sett är ursprunget till print-on-demand inte något som är helt lätt att fastställa. Vissa 

säger 1974, andra 1986, och några 90-talets mitt som startpunkten för tillämpningen av denna 

nya teknik. Initiativet från författarna Peter Curman, Lars Forssell och Jan Myrdal brukar ses 

som det officiella startskottet för print-on-demand i Sverige. Den 20 januari 1997 höll de en 

uppmärksammad presskonferens där pod-tekniken och dess möjligheter visades upp.4 

För att print-on-demand ska kunna etablera sig på bokmarknaden gäller det att det finner  

sin form och blir fördelaktigt för så många som möjligt på bokmarknaden – det räcker inte 

med att författarna gynnas eller att förlagen gynnas. Säkert kommer yrkesgrupper att 

förstärkas eller försvagas, som det fungerar i ett marknadssamhälle. Fenomenet print-on-

demand har slagits upp mer eller mindre som en sensation, något som totalt skulle 

revolutionera marknaden.  

Det talas om den svenska bokmarknaden som en färskvarumarknad, där äldre och ”smal” 

litteratur är svår att få tag på genom att den sålts ut eller tryckts i en för liten upplaga som 

förlaget inte är berett att satsa på att ge ut ännu en gång. Ett argument som framförs till  

fördel för print-on-demand är att det hot mot yttrandefriheten som skulle uppstå genom de 

ideologiska, ekonomiska och kulturella ställningstaganden som bokförlag gör under 

bedömningen av om en text förtjänar att ges ut på just det förlaget skulle undanröjas. En fråga 

som ständigt aktualiseras är den att förlagen inte vågar göra tillräckliga satsningar på 

debutanter och unga författare för att de ännu räknas som osäkra kort och därför inte blir 

lönsamma i en utgivning. Det är här print-on-demand kommer in. Möjligheterna att få en text 

publicerad ökar; även om så inte är fallet i den klassiska tryckta formen, så finns möjligheten 

till elektronisk publicering till hands. Angående utgångna böcker och böcker som både är 

kulturhistoriskt intressanta och värdefulla, kan texter genom ny teknik göras tillgängliga med 

hjälp av elektroniska hjälpmedel. Detta återkommer jag till senare i uppsatsen. 

                                                 
4 På URL: http://www.books-on-demand.com/old/pressmedd01.htm går det att läsa det pressmeddelande 

som skickades ut från de tre författarna inför presskonferensen. 
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3.2. Begreppsdefinitioner 

Området sträcker sig över annan produktion än skönlitterära böcker och fackböcker avsedda 

för bokhandlar, bibliotek och läsare. Definitioner, historia och aktörer varierar alltså beroende 

på vilken gren som behandlas. Jag kommer nu att presentera några definitioner av print-on-

demand och närliggande begrepp som är viktiga och aktuella för denna uppsats. Meningen är 

att definitionerna skall fungera som en kortare introduktion till det område jag valt att inrikta 

mig mot, nämligen böcker producerade för kommersiella ändamål. Med detta sagt vill jag inte 

klassa viss litteratur som ”kommersiell”, utan avser de böcker som går till försäljning i 

bokhandel och liknande.  

3.2.1. Just-in-time 

Print-on-demand kan sägas ha sin grund i varuproduktionens motsvarighet, just-in-time. En 

fungerande form av just-in-time innebär att processen där en produkt tas fram står i direkt 

förbindelse med behovet av produkten. När en produkt efterfrågas, tillverkas den. Fördelarna 

med detta är att inga lagerutrymmen tas upp i onödan, slöseriet reduceras och inga varor blir 

över i den effektiva kedjan från tillverkning till leverans. Målet med detta är att undvika lager 

i alla delar av processen, skapa system som hittar fel och problem och därmed få 

produktionen att bli så kostnadseffektiv som möjligt.5 Bilindustrin är ett bra exempel framför 

andra där detta tillämpas. Här produceras några av de varor som omsätter mest pengar i 

världsekonomin. I slutet av 1980-talet, då just-in-time etablerades som produktionsmodell, var 

författaren David Hutchins övertygad om att när det blickas tillbaka på denna tidsperiod, 

kommer just-in-time att betraktas som grunden till en ny era av industrialismen. Hutchins ser 

just-in-time som lika viktig som utbyggandet av fabriker på 1800-talet och den vetenskapliga 

forskningens utveckling till fördel för industrin under början av 1900-talet.6 Jag vill betona att 

jag inte gör några jämförelser mellan bilindustrin och bokproduktionen i andra frågor än de 

som gäller produktionsidéer och -sätt. 

Om just-in-time-filosofin har varit revolutionerande i så hög grad kan jag inte bedöma, 

men klart är att den verkar ha kommit för att stanna. 

3.2.2. Print-on-demand 

Det finns flera sätt att se på print-on-demand. Jag tänker här redogöra för de olika 

inriktningar, modeller och processer som print-on-demand visar upp. I stora drag kan print-

                                                 
5 Hutchins, David (1988), Just in Time (Hants), s. xv, s. 1. 
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on-demand delas upp i två huvudinriktningar: 1) Som ett fenomen som förändrar 

förutsättningar och spelregler för aktörer på bokmarknaden, vilket gör plats för nya aktörer. 2) 

Som en tolkning av det ordagranna begreppet, då handlar det endast om ny teknik för att 

framställa tryckt material. Jag kommer att beröra båda sidorna av betraktelsesätten, men fokus 

ligger på den förstnämnda. Efter de följande definitionerna presenteras två modeller över hur 

print-on-demand tillämpas i olika former. 

Maja-Brita Mossberg skriver att print-on-demand inte har någon vedertagen svensk 

översättning och är: ”en snabbt framväxande flora av möjligheter att framställa, lagra och 

distribuera olika typer av trycksaker via digitala tekniker och processer.”7 Mossberg skriver 

vidare att begreppet, enligt hennes informanter, snarare bör tolkas som ”tryck efter behov” än 

som ”tryck på begäran”.8 Behov kan här ställas i jämförelse med de inom företagsekonomi 

vedertagna begreppen supply och demand, alltså tillgång och efterfrågan. Att försöka skapa 

ett svenskt uttryck för print-on-demand känns som en onödig och svår uppgift. Onödigt, 

därför att uttrycket vunnit stort genomslag och mer eller mindre har blivit svensk och 

internationell standard för fenomenet. Svårt, på grund av att det inte verkar finnas något bra 

uttryck att skapa i svenskan. Möjliga lösningar kan vara ”tryck på begäran” eller 

”efterfrågetryckning”. Jag ser nyttan med att uttrycket fungerar internationellt, men skulle 

gärna se ett svenskt uttryck för användning på hemmamarknaden. 

Den polske förläggaren Grzegorz Boguta ser print-on-demand som en ny tryckteknik och 

ett nytt sätt att distribuera texters innehåll,  vilka medför möjligheten att framställa mindre 

upplagor. Boguta tror att tekniken kommer att revolutionera åtminstone distributionen av 

böcker och ser ett antal fördelar med detta, vilka jag kommer att ta upp senare.9 

Helene Juhola, forskningsansvarig på finska VTT Information Technology, som arbetar 

med forskning och utveckling inom bland annat print-on-demand, definierar print-on-demand 

som ett produktionssystem där hela den önskade volymen trycks just-in-time. Det förnämliga 

med print-on-demand är produktionen av en bok i taget, som enligt Juhola endast är möjlig 

med hjälp av digital tryckning.10 

                                                                                                                                                         
6 Hutchins, s. 1. 
7 Mossberg,  (1998), s. 11.  
8 Ibid. Informanterna är förläggare, författare, formgivare, producenter, bokhandlare. 
9 Boguta, Grzegorz (2000), ”A Strategy for the Promotion of Print-on-Demand in Central and Eastern 

Europe” i Compilation of speeches received in advance (18.1.00): First European Workshop on Print-on-
Demand: A Technological Revolution at the Service of Cultural Diversity. Council of Europe Workshop, s.3 

10 Juhola, Helene (2000), ”Print-on-Demand: Technologies at Work” i Compilation of speeches received in 
advance (18.1.00): First European Workshop on Print-on-Demand: A Technological Revolution at the Service of 
Cultural Diversity. Council of Europe Workshop, s. 19. VTT Information Technology kan besökas på URL: 
http://www.vtt.fi  
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Erik Peurell, anställd vid Kulturrådet, som arbetat inom projektet Nya vägar för boken vid 

Kungliga Biblioteket ser kortfattat print-on-demand som hur ett ”bokmanus kan lagras digitalt 

och tryckas snabbt och billigt med ny, avancerad kopieringsteknik, så kallad print-on-

demand.”11 

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala 

Universitet, ser print-on-demand som ett sätt att billigare och snabbare framställa tryckta 

texter. Han ser affärsidén som en väg för nutidens moderna tryckpressar att tillverka enkla 

böcker i små upplagor till ett lågt pris, förutsatt att kostnaden för textsättningen är låg genom 

att texten kommer färdigformaterad till trycket. Det finns tre typer av text som denna teknik 

kan tillämpas på: Den första är att skanna in, spara och omvandla redan befintliga böcker till 

textformat, den andra att använda sig av datorstödd texthantering och formatering, den tredje 

att hämta information från databaser, interna såväl som externa. Från detta binds texterna in i 

önskad form. Grundtanken är att ej tidigare publicerade eller äldre och utgångna texter 

framställs och sprids till kunder när kunden så önskar. Texterna är i allmänhet elektroniskt 

lagrade och därför lätt tillgängliga att tryckas vid behov.12  

För att lämna definitionerna vill jag nu gå igenom olika typer av tillämpning av print-on-

demand. Print-on-demand innebär alltid att en bok trycks i taget; nästa exemplar börjar inte 

tryckas förrän det pågående exemplaret är färdigt. Skillnader i tryckteknik återkommer jag till 

i kapitlet Tryckteknik och ny teknik. Variationerna ligger i hur många exemplar i taget som 

tryckeriet/tryckaren väljer att trycka vid ett visst tillfälle. Den första modellen kallas short-

run-publishing och är både en publiceringsmodell och tryckmodell. Vad gäller 

publiceringsdelen innebär den att möjligheten finns att ge ut mindre upplagor om cirka 25-50 

exemplar till en överkomlig kostnad. Hur stor denna kostnad är kommer jag inte att presentera 

några siffror på, jag nöjer mig med att konstatera att det är billigare än att trycka traditionellt. 

Således kan litteraturen på den svenska och internationella bokmarknaden komma att breddas 

genom att allt fler titlar erbjuds. Tryckerier och förlag har tidigare inte valt att ge ut texter 

med så små upplagor som nu är möjligt. När en bok finns utgiven och en nytryckning blir 

aktuell fungerar short-run på samma sätt, cirka 25-50 exemplar trycks upp när utgivaren så 

önskar. Den andra modellen är en strikt tillämpning av pod-begreppet. Möjligheten att trycka 

                                                 
11 Peurell, Erik, (1999) Elektronisk publicering av litteratur och print-on-demand. En inventeringsrapport 

från projektet Nya vägar för boken, Statens kulturråd (Stockholm). Uppgiften tagen 2000-03-01 från: URL: 
http://www.kb.se/Nvb/tablazatos/el11.htm 

12 Svedjedal, Johan (1999), Busy Being Born or Busy Dying. The Internet and new combinations of 
traditional professional functions in the book trade.  

Uppgifterna hämtade från URL: http://www.kb.se/Nvb/Svedjedal/busy11.htm ,1999-12-15. 
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ett exemplar i taget används till att tillfredsställa behovet av enstaka böcker. Finns det ett 

behov av en bok, trycks den, och utgivaren behöver inte vänta med att nå ett större behov än 

så för att få ut sin bok. 

Ur ovanstående modeller går det att se att demand är ett något svävande begrepp. Demand 

är både beroende av lönsamhet och hur tryckeriföretagets strategi ser ut. Vissa tryckeriföretag 

hanterar tryckningar av enstaka exemplar, andra inte. Nackdelar med att trycka enstaka 

exemplar är att det kan vara besvärligt och kanske olönsamt med en så pass småskalig 

hantering. En fördel med pod-böcker är att första bokens första sida kostar lika mycket som 

sista bokens sista, vilket är synnerligen viktigt att notera. I offsetalternativet kostar första 

exemplaret runt 80 % av den totala kostnaden.13 

Kostnaden för det arbete som utförts innan en bok kommit i tryck är individuell. Det kan 

vara så att bakgrundsarbetet för två likartade verk tryckt med traditionell offsetteknik 

respektive pod-teknik har lika höga kostnader - om ambitionerna att göra en bok av hög 

kvalité finns där. Emellertid har det visat sig att pod-producerade böcker genomsnittligt har 

lägre kostnader för arbetet innan tryckning.14  

Print-on-demand är inte bara något som rör skönlitteratur, drama eller poesi, trots att det 

vid första påseendet kan verka så. För de företag som erbjuder print-on-demand är 

skönlitteratur en av många produkter som framställs. Tryckerier tillhandahåller en rad olika 

tjänster inom print-on-demand, kanske som ett sätt att marknadsföra sig själva som ett företag 

som håller sig framme och tillämpar ny teknik och har något nytt att erbjuda. Att inrikta sig 

mot print-on-demand är också ett sätt att kunna ta sig vidare på en konkurrerande marknad. 

Detta faktum har blivit allt tydligare ju närmare ämnet jag kommit; först trodde jag att detta 

var något specifikt för den skönlitterära bokmarknaden. Inriktningen kommer dock här, som 

tidigare nämndes, att ligga mot print-on-demand på just denna marknad. Jag ser inte detta som 

att pod-begreppet på något sätt skulle urvattnas, snarare att en breddning sker. Begrepp som 

ligger s.a.s. i tiden är behändiga att använda. Tillfällen att visa det egna företagets framåtanda 

och rida på en våg av andra framgångsrika och därför ta marknadsandelar kan vara ett sätt att 

nå framgång. 

3.2.3. Elektronisk publicering och självpublicering 

Liksom print-on-demand kan sägas ha sin ena grund i just-in-time, kan en andra grund 

även spåras i elektronisk (även kallad digital) publicering. Hur en bok trycks är en sak, men 

                                                 
13 Background Papers, s. 2, Vitiello 



 14 

för att boken skall kunna tryckas behöver den finnas lagrad, och i dagsläget då helst i 

elektronisk form. Att därmed säga att elektronisk lagring är viktigare än pod-tryck/offsettryck 

vill jag inte påstå, de är av varandra beroende. Dock är det så att elektronisk lagring är en 

förutsättning för en senare elektronisk publicering. För att ett material skall bli tillgängligt för 

en användare räcker det med elektronisk publicering vilket skapar en valfrihet att antingen 

läsa materialet på skärm eller i utskriven form. Görs material tillgängligt i elektronisk form 

utan att behöva tryckas ut kan det ändå göra stor nytta för till exempel bibliotek. Biblioteken 

kan då erbjuda en bättre service till användare av ömtåligt material eller material som hittills 

inte gått att låna från avlägsna bibliotek. Jag vill också här passa på att betona att några 

likhetstecken mellan print-on-demand och Internet inte finns, dock finns ett visst slags 

beroendeförhållande. Internet är en ”Information Highway”, en motorväg för elektroniska 

dokument, där dessa kan färdas snabbt från plats till plats. Detta är något av en 

sidodiskussion, men jag vill ändå här fästa läsarens uppmärksamhet på förhållandet. 

När en text skrivs in i en dator sparas den i ett visst/vissa format. Det absolut vanligaste är 

Word-formatet. I fallande grad av användande och i stigande grad av svårighet kommer PDF 

(Portable Document Format), HTML (Hyper Text Markup Language), SGML (Standard 

Generalized Markup Language) och XML (Extensible Markup Language). Fördelen med 

dessa format är att de (förutom Word) är portabla och därför kan användas oberoende av 

operativsystem eller dator. Det inskrivna dokumentet har nu blivit ett digitalt/elektroniskt 

dokument. Detta dokument kan nu göras tillgängligt för andra genom elektronisk publicering 

på webben. En stor del av de dokument som produceras i vår tid finns i digital form. 

Det är möjligt, och kanske troligt, att fördelarna med elektronisk publicering och även  

print-on-demand kommer att göra fler skrivande till utgivna författare. I Stockholm finns 

Författares bokmaskin, en tjänst som ger författare hjälp att få ut texter. I mars 2000 blev jag 

än en gång varse hur expansivt området är; när jag gick för att titta till Författares bokmaskins 

hemsida såg jag att de nu inför print-on-demand som tjänst till författarna.15 

Författare kan ge ut, och har genom historien av olika anledningar givit ut, sina egna verk  

på eget förlag med en större eller mindre inblandning från förläggare och tryckare. Författarna 

har då fungerat som egna förläggare och har i vissa fall även själva tryckt böckerna på egen 

hand. Möjligheten att ge ut texten i den traditionella bokformen har nu kompletterats med det 

elektroniska alternativet. Här ges författaren möjlighet att direkt kunna göra texten tillgänglig 

                                                                                                                                                         
14 Freedom to publish [on demand] our cultural diversity. Council of Europe, Strasbourg 2000, s. 5. 
15 URL: http://www.bokmaskinen.se Författares bokmaskin tillhandahåller tjänsten genom samarbete med 

Podium. 
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för läsare. Detta genom så kallad självpublicering, eller som Johan Svedjedal även kallar det, 

vanity publishing (ung. det egenkäras eller den egna fåfängans publicering) som nämns i 

citatet nedan. 

För att ge ett exempel på egen utgivning vill jag strax även visa det på området mest 

kända exemplet. Johan Svedjedal skriver nedan om hur situationen sett ut under delar av 

1900-talet: 

Self-publishing has a long tradition in Sweden. Before modern publishing houses, many authors 
had to pay for the printing of their own books and arrange the distribution. But even during the 
period of the modern publishing industry, self-publishing has formed a substantial part of the 
output of literature. Some figures showing this are available for fiction publishing in the original, 
i.e. the output of new titles (not counting reprints and new editions). 

At least 6.8 percent of new prose fiction by Swedish authors in 1916-1940 was published by the 
author. The actual percentage was probably larger, since many of the remaining titles were 
published under imprints which published just one single title during this period – there is 
obviously good reason to suspect that these imprints were just fancy names for the author’s own 
publishing venture. In poetry, the percentage of self-published titles is traditionally much higher. 
In the 1930s, roughly one third of new poetry books by Swedish authors were self-published! In 
the period 1965-1970, roughly three percent of all fiction titles (including translations) were self-
published. The corresponding figure for poetry was roughly somewhere between ten and twenty 
percent.16 

Som Svedjedal här klargör är det alltså inte frågan om något nytt fenomen, snarare relativt 

etablerat och användbart. I den ovanstående textens följande stycke tar Svedjedal exemplet 

med den redan på 1940-talet framstående författaren Erik Lindegren som själv gav ut mannen 

utan väg, en svensk klassiker från modernismen. Podium-projektet har, säkert med verkets 

utgivningshistoria i åtanke, nyligen utgivit mannen utan väg på nytt. På Podium:s hemsida 

nämns inte att Lindegren gav ut den i förstaupplaga på egen hand, dock har jag sett att detta 

nämns på tryckortssidan i boken.17 

Svedjedals term vanity publishing är en aning krass. Traditionellt utgivna böcker på 

etablerade förlag är om några gjorda i fåfängans anda. Förlagen vill vanligen ha en viss 

karaktär och kvalité i sin utgivning. Vad några av de nya aktörerna erbjuder är långt ifrån 

egenkärt. För att exemplifiera gör inte vare sig Books-on-Demand eller Instant book några 

bedömningar av kvalitén på de böcker som ges ut, vilket är på gott och ont. Det är författarens 

ensak vad som står i den bok som denne valt att ge ut genom print-on-demand. Jag finner 

anledning att ytterligare en gång citera Svedjedal:  

Woody Allen once defined masturbation as sex with somebody you love. By the same token, self-
publishing may be said to be publishing somebody you love.18  

                                                 
16 Svedjedal (1999) 
17 URL: http://www.podium.nu 
18 Svedjedal (1999). 
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Visst kan författare göra detta för att de gillar att se sin text inom pärmar i bokform, men 

fördelen jag ser med detta är att konstnärlig frihet från förläggarna uppstår när texten inte 

behöver anpassas till hur förläggaren vill att den ska se ut av en eller annan anledning. Arbetet 

med korrekturläsning och liknande kan förstås göras av andra än redaktörer. Att förläggaren 

inte bryr sig om innehållet i en utgiven text är förstås inte endast av godo. Inte heller kan 

inställningen att ge ut vad som helst, så länge som man får betalt, alltid sägas vara någon 

önskvärd inställning från förläggarhåll.19 

I anslutning till denna diskussion vill jag ta upp frågan om upphovsrätträttigheter för 

litterära verk producerade traditionellt och elektroniskt. Upphovsrätten för litterära och 

konstnärliga verk delas in i ideella och ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna är 

knutna till upphovsmannen som person. Lagstiftningen bygger nämligen på att 

upphovsmannen har lagt ner personliga känslor, erfarenheter och upplevelser i verket. 

Upphovsmannen har i korthet följande ideella rättigheter: När ett verk framförs, eller på annat 

sätt används, ska upphovsmannen anges ”i den omfattning och på det sätt som god sed 

kräver.”20 Vidare har upphovsmannen skydd för ändringar samt att övrig respekt råder för 

verket; exempelvis får inte verket användas i sammanhang som kan vara kränkande för 

upphovsmannen. På grund av den synnerligen personliga karaktär ett konstnärligt eller 

litterärt verk besitter kan den ideella rätten inte överlåtas.21 

De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas. Till exempel kan ett bokförlag 

förvärva rättigheterna till ett litterärt verk. Genom förvärvet får de rättigheterna att framställa 

exemplar och göra verket tillgängligt för allmänheten genom framförande, spridning och 

visning. Innan sådan överlåtelse skett är de ekonomiska rättigheterna förbehållna 

upphovsmannen.  

För att få reda på hur den dagsaktuella situationen gällande upphovsrätt kring print-on-

demand såg ut skickade jag några frågor till Lars Grönquist, förbundsjurist på Sveriges 

Författarförbund. Det jag även undrade var bland annat om situationen förändrats sedan Sara 

Pers-Krause, en annan jurist från Författarförbundet för några år sedan uttalat sig i frågan. I 

svaret stod att läsa:   

Förhandlingarna mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen pågår  
fortfarande. PoD är en aktuell fråga i förhandlingarna, men läget vad gäller  

                                                 
19 Om det i det tysta existerande förhållandet mellan författare och förläggare, se: Svedjedal, Johan (1994), 

Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier, (Stockholm), kapitel 1. 
20 Olsson, Henry (1994), Copyright: svensk och internationell upphovsrätt (Stockholm), s. 67. 
21 Olsson (1994), s. 66-76. 
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färdiga avtal har inte förändrats sedan Sara Pers-Krause skrev sin artikel i  
Författaren.22 

Det som kan konstateras är att det nu, liksom för några år sedan, ännu så länge till stora delar 

är oreglerat. De avtal som sluts kommer genom praxis och individuella uppgörelser mellan 

upphovsmannen och den som förvärvat rättigheterna. Grunden till dessa avtal ligger i avtal 

liknande de traditionella förlagskontrakten. När kan då en lösning för visning och spridning 

av litteratur i elektroniska miljöer komma? I EU-kommissonens direktiv Proposal for a 

European Parliament and Council Directive on the harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the Information Society finns ett förslag på hur upphovsrätten 

ska lösas, men förslaget har blivit kritiserat av bland annat Kungliga biblioteket (KB).23 Inom 

överskådlig framtid kommer förhoppningsvis en lösning, men när beslut fattas är oklart. 

För att avrunda bakgrunden till uppsatsen vill jag återigen referera till David Hutchins, 

som nyktert betraktar nya typer av fenomen inom produktionsindustrin:  

Conferences are hastily arranged to inform (or sometimes misinform) an eager public. ’Experts’ 
appear from nowhere and for a while the media are filled with accounts from both advocates and 
sceptics alike.24  

För mig som undersökt området och varit konferens- och mässdeltagare är detta ett påpekande 

som verkligen är på pricken, och blir nästan skrattretande träffsäkert.  

3.3. Allmänna frågeställningar  

De frågor jag ställt upp för undersökningen kommer till stor del att framgå under respektive 

kapitel. De mer övergripande frågor som är av relevans för helhetsintrycket presenteras i detta 

avsnitt.  

Vem står bakom lanseringen och marknadsföringen av print-on-demand? Hos vem/vilka 

ligger intresset i att print-on-demand etablerar sig på marknaden? Kan det vara så att denna 

utveckling är mer eller mindre oundviklig, en sorts naturlig utveckling genom den potential 

som print-on-demand har? Är detta en utbrytarbransch som de stora förlagen så småningom 

kommer att följa genom att själva skaffa den utrustning och kunskap som de nya aktörerna 

har? Vilka strukturförändringar står då förlagen inför, växer eller krymper de? Det är ett känt 

                                                 
22 E-post från Lars Grönquist 2000-04-11. Artikeln där Sara Pers-Krause uttalade sig stod att läsa i:  
Rodikova, Maria (1997) ”Print-on-demand genom bokhandeln.” Författaren 1997:6, s. 14-15.  
23 EU-kommissionens direktiv: URL: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/intprop/1100.htm , KB:s yttrande går att läsa på URL: 
http://www.kb.se/bibsam/upphovsr/dirsynp.htm 

24 Hutchins, s.2-3 
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faktum att man bör följa efter när innovationer dyker upp för att inte tappa mark i den rådande 

konkurrensen. Det kortsiktigt ineffektiva kan vara det långsiktigt innovativa.  

Hur ser situationen ut i andra länder, hur långt har utvecklingen gått där? Den svenska 

bokmarknaden verkar vara väldigt ”nationell” och sluten; debatten om bokmarknaden har 

sällan, vare sig när det gäller litteratur eller ekonomiska frågor, haft ett internationellt 

perspektiv. Något som tydligt märktes under Strasbourgkonferensen var att situationen i de 

olika länderna på många sätt skiljer sig dem emellan. Frågan om att få publicera sina verk 

under inskränkt yttrandefrihet är inte särskilt aktuell för svenska författare, eftersom Sverige 

har en stark yttrandefrihetslagstiftning. På konferensen talade en algerisk författare, Hamid 

Skif, som gått i landsflykt på grund av sin politiska ”obekvämhet”. Han hyllade pod-tekniken 

som gör det möjligt för bland annat honom själv att sprida texter till hemlandet och därmed 

fortsätta att bedriva sin kamp. En representant från det före detta Jugoslavien berättade om 

den stora tillväxten av små utgivare, även detta säkerligen som en reaktion mot censur och 

problem med att i allmänhet komma ut med kritik mot statsledningen. 

3.4. Modeller över de litterära kretsloppen 

Traditionellt har den vanligaste formen för utgivning av böcker kortfattat gått till enligt 

följande: manuskript skrivs, antas och efter uppskattning av hur många exemplar som behövs, 

trycks boken varefter boken går ut till försäljning. Säljer inte boken slut, går de exemplar som 

inte försåldes till makulering. Om nu boken blir efterfrågad igen är problemet att en 

nytryckning blir kostsam och kanske inte anses lönsam.  

Någon etablerad teori har jag inte applicerat på ämnet, men jag ställer nedan upp två 

modeller för hur litteratur går från författare till läsare, med feedback tillbaka genom hela 

kretsloppet. Förutom den teoretiska bakgrund dessa modeller ger, är min förhoppning att de 

ska användas som referens under läsandet av denna uppsats. Utifrån de förutsättningar som 

redan nu (och förstås även i framtiden) förändras, växer ett nytt kretslopp fram. Lars Furuland 

har ställt upp en modell över litteraturens kommunikativa processer på bokmarknaden.25 

 

⇒   ⇒   ⇒   ⇒  

                                                 
25 Furuland, Lars (1997) ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält” i 

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (1997), Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (Lund), s. 16-
49. Jag väljer här att endast använda mig av Furulands modell, för att inte gå in alltför djupt i det litterära 
kretsloppet. För ytterligare sådana modeller hänvisar jag till verk av Hans Hertel och Pierre Bourdieu.  
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 ⇐   ⇐   ⇐  
Figur 1. Förenklad modell över det litterära kretsloppet efter Lars Furuland. Bokens väg börjar i 

vänsterkanten och når till sist läsaren varefter feedback ständigt utvecklar processen mot bättre produkter.26 

 ⇒   ⇒   ⇒   
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Figur 2. Modell över litteraturens kretslopp i det elektroniska tidevarvet. Lägg noga märke till hur print-on-

demand nu ändrar ordningen i processen. 

 

De två modellerna visar två just nu parallellt pågående litterära kretslopp, inte skilda från 

varandra, snarare kommer de allt närmre varann för att så småningom återigen bli ett 

kretslopp där print-on-demand bakats in och tagit en större eller mindre marknadsandel. Det 

som nu sker är att nya aktörer kommer in med ny teknik och försöker ta marknadsdelar. 

Funktioner och arbetsuppgifter flyttas och tas över av nya aktörer, några exempel är 

nätbokhandeln, som är på väg att överta vissa av bokklubbarnas funktioner. Ett annat är de 
kopieringsfirmor som ger sig in på print-on-demandmarknaden och tar på sig vissa av tryckeriets 
funktioner. Ett tredje är universitetsbibliotek som blir förläggare av vetenskapliga publikationer.27 

                                                 
26 Furuland (1997), s. 40-41. 
27 Almerud, Peter (1999b), Elektronisk publicering och distribution – nya möjligheter för boken , s. 5, URL: 

http://www.dik.se/www/dik/textarkiv.nsf/UNID/F0489AF3852FBD64C1256792004E8CF4, Texten även 
publicerad i DIK-forum nr 3/99 
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4. Undersökning av print-on-demand i Sverige 

4.1. Inledning 

Ett antal projekt pågår på området; den inriktning de har, den forskning de producerar och det 

material jag använt mig av från dessa projekt kommer här senare att presenteras under 

respektive del.  

Är print-on-demand bokmarknadens räddare, den frälsningslära som den ibland framställs 

som? Titeln på Strasbourgkonferensen talar om en revolution och Curman m.fl. talade i 

liknande termer i sitt första utspel på den svenska marknaden.  

Hur kommer det sig att print-on-demand har vuxit till den ställning det har idag? Grzegorz 

Boguta menar att den nuvarande produktionskedjan författare-förläggare-tryckare-distributör-

grossist-bokhandlar-konsument är alltför långsam för att tillfredsställa: 1) Författarens vilja att 

hålla verken tillgängliga och i senaste upplaga i bokhandeln 2) Konsumentens behov att 

kunna få tag på de senast uppdaterade verk som efterfrågas vid en viss plats och ett visst 

tillfälle. Print-on-demand kan här erbjuda möjligheter att skapa kortare och mindre 

tidskrävande produktionskedjor.28 

Ordningen i hur den nu följande undersökningen presenteras bygger på en uppfattning om 

en svag, men ändå närvarande hierarki på området. En av flera frågor man kan ställa sig är om 

författarna klarar sig utan ny teknik? Som jag ser det är det en ständig och nära samverkan 

mellan aktörer på marknaden med tekniken som grund: Ny teknik utvecklas, sätt att tillverka, 

marknadsföra och sprida varorna förbättras. Marknader breddas, fler varor erbjuds och 

ekonomin tar fart. Konsumenterna köper eller låter bli att köpa det som erbjuds, och i båda 

fallen tar nya idéer form i teknikledet där det ständiga strävandet efter bättre och fler sålda 

produkter fortsätter i vad som verkar vara en oändlig utveckling. Undersökningen, vill jag 

mena, är inriktad mot bokmarknadens grunder, med ett visst förbehåll. Att kalla de undersökta 

delarna för grunder blir en aning motsägelsefullt, då bokmarknaden såväl i grund som i helhet 

är just undersökningsområdet och inget annat, varken mer eller mindre; ett nätverk där alla 

delar är viktiga. 

                                                 
28 Boguta, Grzegorz (2000), s. 3. 
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4.2. Tryckteknik och ny teknik 

I Den digitala mutationen förklaras de nya villkor handel och teknik står inför och som även 

rör bokmarknaden genom den elektroniska revolutionen.29 Den tidsålder vi nu befinner oss i, 

runt millennieskiftet, kallas där övergångstiden från maskinell industrialism till digital 

industrialism.30 Undertiteln på det nyss refererade verket är  – en organism som inte utvecklas 

i takt med sin omgivning dör, en tanke lånad från Charles Darwin. Författarnas tanke är att 

alla former av produktion som genom tiderna förekommit har gått under om de inte gjort 

nödvändiga anpassningar efter nya krav och förutsättningar. Samma sak gäller för 

bokbranschen, det gäller att anpassa och utveckla sig för att kunna överleva. I 

inledningskapitlet avslutade jag med att ställa frågan om boken kommer att överleva. I linje 

med denna diskussion kan därför slutsatsen dras att boken kommer att överleva om, och 

endast om, branschen som producerar böcker överlever. Det ny teknik mycket handlar om, 

och så är fallet även här, är att ta sig förbi mellanhänder utan att tillverka en sämre produkt. 

Under 1400-talet kom det som kan kallas den första revolutionen för textproduktion. En 

övergång görs nu från handskrifter till tryckta böcker, från mångfaldigande för hand till 

mångfaldigande genom tryckning. I slutet av 1400-talet blev västeuropa ett expansivt centrum 

där ett stort antal tryckerier etablerades.31 

Från 1400-talets träpress över 1800-talets stabilare järnpress dök så den första 

cylinderpressen upp i mitten av 1800-talet. Cylinderpressen drevs till en början för hand, men 

snart även med hjälp av ångkraft. Papperet trycks nu genom att cylindern pressar papperet 

mot den underliggande tryckformen. Vår tids härskande tryckmetod, offsettrycket, började 

tillämpas under andra halvan av samma århundrade i och med rotationspressen. Metoden är 

ett invecklat system snillrikt uppbyggt med ett antal färgvalsar, fuktvalsar och cylindrar med 

olika funktioner. I sådana system kan tryckning ske på både papper på rulle (vanligast vid 

tidningstryckning) och i ark (vanligt vid bokproduktion).32 Med avancerade laserskrivare går 

det idag att trycka böcker. Utskrifterna görs då på lösa blad som senare sätts inom pärmar 

genom limbindning. Vid en tryckning av pod-producerade böcker går det att välja mellan att 

                                                 
29 Kärrbrink, Jesper m.fl.; Den digitala mutationen: en organism som inte utvecklas i takt med sin 

omgivning dör. Stockholm, 1998 
30 Kärrbrink (1998), s. 10. 
31 Eisenstein, Elizabeth L. (1998), ”Från scriptorier till tryckerier. Evolution i boktryckarkonstens tidiga 

historia” i Björkman, Margareta (red.) (1998), Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter (Lund), s. 133-135 
32 Nationalencyklopedin (1995), band 18, uppslagsorden tryckning och tryckpress, (Höganäs), s. 453-454. 
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tillämpa offsettryck och utskrifter med laserskrivare. Kvalitén på offsettrycksaker är i 

allmänhet högre än laserutskriftens resultat, men den sistnämnda är ett billigare alternativ.  

Parallellt med teknikens utveckling har utvecklingen inom den grafiska formgivningen 

gått. Tidigare användes papper, penna och andra verktyg och tekniker för att framställa 

original för mångfaldigande. I och med persondatorns intåg har dtp, desktop publishing, tagit 

platsen som den mest vanliga formen för framställning av original. 

Texten skrivs in och illustrationerna ritas i särskilt anpassade datorprogram och sammanförs 
därefter på datorskärmen i ett sidombrytningsprogram där typograferingen och layouten görs. De 
formgivna sidorna överförs som elektroniska signaler till en skrivare. Utskriften används som 
original för mångfaldigande.33 

För den elektroniska överföringen av sidlayouten till skrivaren utvecklade Adobe under 1980-

talet språket Post Script.34 Alla moment kan här utföras av en och samma person, förutsatt att 

denne behärskar datorn och program som används. Utvecklingen har därför spridit kunskaper 

och allmänt höjt standarden vad gäller grafik och typografi.  

Det stora problemet med pod-framställning av böcker är att det fortfarande är svårt att 

producera böcker med hårda pärmar. Denna typ av tryckning kräver tungt maskineri vilket 

ännu inte är utvecklat. Bokproduktion, och då särskilt produktion av böcker med hårda 

pärmar, är den i särklass mest avancerade formen av print-on-demand.35 

Det nya med print-on-demand är att texterna kan spridas innan de trycks, eller sprids och 

trycks samtidigt. Bokmarknaden och informationen står alltså inför en distributiv revolution, 

där distribution går före tryckning. Hur går då detta till? Ett exempel som visades upp under 

Strasbourgkonferensen fungerar bra: En kund kan från Europarådet beställa exempelvis varje 

ny publikation och kopplar då upp sin skrivare och tar emot beställd skrift i samma ögonblick 

som den skickas till andra kunder på andra ställen i världen. Texten limmas, binds in och en 

färdig produkt finns blixtsnabbt till hands (detta förstås beroende på hur avancerad skrivare 

kunden har). För de som har olika typer av vinstintressen i en text (spridning och försäljning) 

är detta viktigt, de ser naturligtvis positivt på en förkortning av produktions-, distributions- 

och tryckningskedjan. Beroende på vilken utrustning och affärsidé tryckaren har görs olika 

stora upplagor i taget. Vissa trycker bok för bok allteftersom beställningarna kommer in. Den 

uppmärksamme läsaren märker här ett något komplicerat förhållande. Tryckaren kan alltså 

vara den som trycker boken för att sälja den vidare, men kan även vara kunden som med 

tillräckligt avancerad utrustning själv trycker ut boken för eget bruk.  

                                                 
33 Nationalencyklopedin (1990), band 4, uppslagsordet desktop publishing, (Höganäs), s. 519-520. 
34 a.a. , s. 519-520 
35 Juhola (2000), s. 19-28, Strasbourg. 



 23 

Under arbetet har jag ständigt blivit påmind om att print-on-demand endast lämpar sig för 

små upplagor upp till 500 eller 1000 exemplar beroende på vilken pappersmatning 

(ark/lösblad) som används. Hur kommer det då sig att print-on-demand inte sägs fungera för 

stora upplagor? Är maskinerna som trycker pod-böcker för svaga, liknande vanliga 

kopieringsmaskiner som vanligen kräver service alltför ofta? Det är inte frågan om att den nya 

tekniken inte klarar av att trycka större volymer, det handlar mer om affärsidé och inriktning 

hos företag. 

Företaget Books-on-Demand erbjuder pod-tjänster enligt principen att trycka en bok i 

taget och trycker varje exemplar on-demand.36. När en beställning kommer in, och inte 

tidigare än så, går boken till produktion. Genom att använda ett plastomslag till alla böcker 

behöver de endast trycka upp bokens inlaga och använder ett standardiserat genomskinligt 

plastomslag. Det som egentligen är titelbladet fungerar alltså istället som framsida genom att 

omslaget är genomskinligt. Metoden är säkerligen smidig, men resultatet av detta blir en föga 

estetisk bokprodukt. 

Andra håller en större framförhållning och gör färre men större tryckningar, om 25-50 

exemplar, med det tidigare nämnda tryckförfarandet kallat short-run-publishing. Företaget 

Parajett kan sägas vara ett sådant exempel. De trycker en viss förstaupplaga om kanske 200 

exemplar. När och om upplagan säljer så pass bra att inte mer än 50 exemplar finns kvar, 

frågar tryckeriet författaren om en nytryckning skall göras och i så fall hur stor denna ska 

vara.37 Båda typerna är trots denna olikhet tillämpningar av idén med print-on-demand. De 

båda tillämpningarna har förstås sina fördelar. Den förstnämnda är förstås ekonomiskt relativt 

säker, inget trycks innan det finns någon som vill betala för texten. I det andra alternativet kan 

nämnas fördelar som att det blir lättare att överskåda; hanteringen av enskilda böcker minskas 

och istället finns ett mindre lager tillhanda. I båda fallen drar kunden fördelar av print-on-

demand, boken är tillgänglig när och var kunden vill, detta vill jag betona som en av pod:s 

främsta fördelar.  

Pappersboken är ett medium för att överföra information, ett verktyg för att förflytta text. 

Olika nya format för olika typer av överföringar kommer ständigt; CD istället för LP, DVD 

istället för VHS o.s.v. Av denna anledning är det ingen omöjlighet att boken i pappersform 

kan komma att bytas ut mot en bättre form. Än så länge är papperet oöverträffat vad gäller 

                                                 
36 Dessa uppgifter tagna från samtal mellan uppsatsförfattaren och Mart Marend under On-Demandmässan i 

Sollentuna 10 februari 2000. 
37 Enligt uppgift av Anders Alfredsson från Parajett under On-Demandmässan i Sollentuna 10 februari 

2000. 
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smidighet, hållbarhet, kostnad, upplösning och invanda användarbeteenden genom 

generationer av bokläsare. Under utveckling står det elektroniska papperet, som ser ut ungefär 

som ett vanligt papper, med den stora skillnaden att elektriska impulser skickas genom 

papperet och tecken bildas.38 Uttrycket ”the medium is the message” har här 

beröringspunkter. Betydelsen är ungefär att verk tillgodogörs och har en viss trovärdighet 

beroende på i vilken form det presenteras. En uppgift bedöms och upplevs på olika sätt 

beroende på om den läses i en dagstidning eller hörs på radio. Olika medier har olika styrkor 

och svagheter. När nya läsformat dyker upp, uppstår ett nytt förhållningssätt hos läsaren till 

texten.  

Kommer något program motsvarande musikens mp3-spelare utvecklad för att ladda hem 

texter via Internet att få fotfäste? Det kan antas att program eller utrustning av typen SoftBook 

och elektroniskt papper kan komma att utvecklas till att erbjuda textvisning med samma 

läsvänlighet som en traditionell bok där texter laddas hem och läses när och var man så vill. 

Microsoft har börjat intressera sig för området och under sommaren 2000 väntas ny teknik för 

läsning på skärm och därtill hörande nya produkter presenteras från dem. Produkter som 

hittills utvecklats är bland andra Rocket eBook och SoftBook, och andra antas snart dyka upp. 

Möjligheten att skanna in gamla böcker och skrifter för att göra dem tillgängliga för 

allmänheten är en säkerhets- och kulturarvsfråga som gör dem mindre oersättliga vid brand, 

stöld eller liknande. Tekniken som här används kallas OCR (Optical Character Recognition) 

och fungerar genom att programmet ”känner igen” tecken varefter den inskannade bildfilen 

omvandlas till en textfil, med en igenkänningsgrad på uppemot 98 %. Den nya texten kan 

formateras som man vill ha den och utgångna böcker kan åter bli tillgängliga. Detta spar 

förstås tid då arbetet med att återigen skriva in texten inte behöver göras, där faran även finns 

med att inskrivaren gör fel.39 Alternativen är i detta fall manuell inskrivning och skanning 

med OCR-program. Inget av alternativen fungerar så bra att en sista behandling manuellt inte 

måste göras av den seriöse utgivaren.40 

Den 9 mars 2000 presenterade den nätbaserade versionen av Svensk Bokhandel nyheten: 

”För första gången finns en samtida roman både i bokhandeln och på nätet.” Boken det 

handlar om är Torkel Wächters Samson, utgiven i förstautgåva 1997. Wächter skrev redan då 

                                                 
38 a.a., s. 116-121. 
39 Guaraldi, (2000), s. 6. 
40 Erikols, (1997), s. 5-7. 
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att han ville ha rättigheterna till nätpublicering, vilket alltså nu genomförts.41 För att testa 

tekniken laddade jag ner denna roman och läste texten genom Adobes Acrobat Reader. Den 

139-sidiga romanen är inte paginerad (vilket jag inte kan förstå anledningen till) vilket gör att 

man själv får hålla reda på sidorna. Läsaren möts på sidan två av författarens gratulation till 

att ha sluppit betala moms för att läsa texten. Vidare uppmanas det till att tipsa bekanta om 

sidan samt att inte göra kopior. Min (förstås subjektiva) bedömning är inte baserad på hur jag 

tycker den litterära framställningen är (kvalité, form och innehåll främst) utan istället på 

läsvänlighet, på skärm och framför dator.  

Visst är det trevligt att kunna ladda hem en roman över nätet, och läsvänligheten är vid 

första ögonkastet inte något att klaga på. Det går att förstora texten upp till 1600 % och i detta 

ser jag några fördelar; dels genom att sidorna kan anpassas till den storlek man själv önskar 

och dels i ett större perspektiv där detta kan komma läshandikappade till stor nytta och glädje. 

En annan fördel är att sökning i dokumentet är möjlig, vilket kanske kan vara bra att kunna 

utnyttja om ett visst stycke, ord eller händelse eftersöks. I jämförelse med att läsa ett vanligt 

Word-dokument på skärm anser jag detta vara ett sämre alternativ, texten är emellanåt suddig 

och svår att läsa utan att ständigt hålla sig koncentrerad på att uppfatta rätt tecken. Här kan 

dock mitt egna invanda läsbeteende spela in. Det kan tänkas att yngre, mer vana 

datoranvändare trivs bättre och har lättare att läsa från skärm än mer inpräglade läsare av 

pappersboken som jag själv. 

4.3. Ekonomi och handel 

Flitigt förekommande begrepp i uppsatsen är marknad och bokmarknad. På sin plats är därför 

att ge en bakgrund till dessa begrepp i några allmänna ordalag. Från marknadernas utveckling 

går undersökningen vidare mot en specialisering mot de nutida elektroniska 

marknadsplatserna och hur print-on-demand kommer in i bilden.  

En marknad är en plats där handel och varor och tjänster säljs, köps och utbyts. I äldre 

tider har marknader varit mer bundna till vissa platser och tider; en marknad pågick kanske 

under en vecka på hösten. Ju närmare nutiden vi kommer, har denna innebörd av marknaden 

blivit mer utsuddad och marknader pågår numera ständigt på olika platser. Den utveckling 

marknaden gått igenom kan översiktligt delas in i tre faser, och en fjärde är under uppsegling. 

                                                 
41 Strandberg, Hans, ”Högtflygande bok gratis på nätet.” I artikeln intervjuas Ulf Lidgren, försäljningschef 

på Natur &Kultur, förläggare av pappersversionen. Han förvånas av att denna konkurrerande version finns ute, 
men säger sig inte kunna göra så mycket åt detta, då de elektroniska rättigheterna ännu är oreglerade. ” svensk 
Bokhandel Direkt, Senaste nytt,  URL: http://www.svb.se/perl/svb/snframe.cgi?id=360 , uppgiften publicerad 
den 9 mars 2000. 
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Första skedet kom i och med stadsbildningen under medeltiden med Hansans handelsnät 

vilket gav ett större utbyte på olika marknader. Andra skedet grundar sig på det 

handelsmönster som europeiska kolonisatörer utvecklade efter upptäckande av ”Den Nya 

Världen”. Tredje skedet kom med industriella revolutionen och den utveckling detta medfört 

fram till våra dagar. Marknader har utvecklats då nya tekniker att kommunicera och 

transportera uppkommit. Fartyg, järnväg, bil, telefon och nu Internet har alla förändrat och 

förbättrat förutsättningarna på och för marknaden. Det fjärde skedet kan komma att etableras 

genom att Internet nu existerar.42 

Bokmarknaden är i stora drag en marknad enligt ovanstående där litteratur skapas, 

produceras, trycks, distribueras och säljs. Författare, översättare, förläggare, tryckerier, 

bokhandlar och bibliotek är i stora drag delarna branschen består av. I detta avsnitt kommer 

fokus att ligga på Internethandel och Internet som ett nytt medium för litteraturens 

produktion, spridning, läsning, och försäljning.  

I Nätet som marknadsplats? De svenska pionjärerna skriver Weje Sandén om ett antal 

branscher och den utveckling de står inför i och med den elektroniska handelns intåg.43 

Bokbranschen är en av de branscher som här beskrivs. Jag kommer i det följande att visa på 

vad Sandén kommit fram till och lyfta fram de beröringspunkter som finns i pod-

sammanhanget. Det har diskuterats i tidigare kapitel men utvecklas här för området handel 

och ekonomi mer specifikt. 

Sandén är övertygad om att bokbranschen kommer genomgå grundläggande förändringar i 

konkurrensvillkor. Detta kommer att ske tack vare Internet, som ses som det mest effektiva 

verktyget för distribution genom historien, och Sandén konstaterar: ”faktum är att boken är en 

av de produkter som rönt störst framgång på den nya marknadsplatsen.”44 Hur kommer det sig 

att boken då blivit så framgångsrik som vara även här? Det finns en rad olika anledningar. 

Några vederhäftiga förklaringar till detta presenteras av Sandén enligt följande: 

• Boken är en välkänd och starkt standardiserad produkt. Alla vet vad en bok är. 

• Böcker är förhållandevis billiga och är ofta föremål för impulsköp 

• I böckernas värld finns någonting för alla och därför är alla potentiella kunder. 

• Böcker är billiga och enkla att distribuera. De är inte skrymmande, kräver inga invecklade 
förpackningar och kan därför skickas med vanlig post. 

                                                 
42 Sandén, Weje (1998), Nätet som marknadsplats? De svenska pionjärerna. (Stockholm), ingår i serien 

Telematik 2001, s. 12-13 
43 Sandén, Weje (1998), Nätet som marknadsplats? De svenska pionjärerna. (Stockholm), ingår i serien 

Telematik 2001. 
44 Sandén, (1998), s. 58. 
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• Bokbranschen är starkt fragmenterad både i förlags- och distributionsledet. Det är därför svårt 
att orientera sig om hela utbudet i de traditionella försäljningskanalerna.45 

Produkter som har liknande förutsättningar kan vara cd-skivor och filmer på DVD och 

VHS. 

Produktion kan utgå från två vanliga typer, pull production och push production. 

Produktion efter behov, som med engelska termer benämns som pull production, innebär med 

utgångspunkt från den begreppsdiskussion som fördes tidigare, att inget produceras förrän en 

order ligger inne. Strategin innebär en minimering av risker, samtidigt som kostnaderna hela 

tiden är under kontroll. Den andra typen, push production, lägger upp produktionen med 

utsikter att efterfrågan kommer att bli stor, eller för att ha i lager om behovet uppstår. Stora 

produktioner görs, styckepriserna blir små och därför de möjliga vinsterna höga. Här satsas 

hårt på marknadsföring och synlighet, man mer eller mindre skapar ett behov. På 

bokbranschens område kan bästsäljare ges som ett exempel på detta, de får stora ytor i reklam 

och handel. Mellan de två produktionssätten går inga tydliga gränser, och det finns företag 

som tillämpar olika kombinationer av dem. Ett begrepp som brukar nämnas och ses som nära 

besläktat till just-in-time är lean production och lean enterprise. Innebörden i dessa är 

tillämpning av resurssnål produktion respektive resurssnålt företagande där styrningen av 

företaget mer utgår från ekonomiska mål. ”Aktiviteter som brukar ingå i detta företagande är 

’kunden i fokus’, målstyrning och minskad hierarki, forskning och utveckling, […] förenklade 

arbetsmetoder, leverantörssamverkan samt utnyttjandet av lokal kunskap och lokala 

informationssystem.”46  

Den mest påtagliga ekonomiska fördelen med en resurssnål inriktning i företaget är just 

den att stora lager inte behöver hållas eller böcker till slut makuleras. På detta sätt tas inga 

onödiga risker, samtidigt som man slipper hålla lager som medför onödiga kostnader genom 

att de besitter ett värde, samt att ingen betalning behöver utgå för lagerhyra eller att någon 

plats behöver upplåtas som förvaringsplats. Genom att böckerna går till produktion efter 

beställning täcks alltså kostnaderna direkt. På detta sätt bär böckerna själva den kostnad de 

orsakat och utgivarens chanstagningar i utgivningen minskar. Enkelt uttryckt kan man säga att 

tröskeln sänks för att ge ut mindre upplagor av smalare litteratur. Detta innebär i enlighet med 

definitionen av print-on-demand och dess utgångsidé just-in-time att ett närmande till 

kunderna görs, produkter anpassas efter tycke och smak. Precis som man i det storskaliga 

handlandet kan välja färg på den nya bil man planerar att köpa, kommer läsaren att kunna 

                                                 
45 a.a. s. 60. 
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välja hur man vill att boken ska se ut (möjligheten finns att redan idag välja, dock inte med 

fler valmöjligheter än de mellan pocket och inbunden bok). Breddningen i utbud är jag 

övertygad om är något positivt, det ger valfrihet till läsaren att lägga ner så mycket eller så lite 

pengar som önskas genom att det går att antingen välja att läsa gratistexten elektroniskt eller 

att köpa den i någon form av begränsad bibliofilupplaga av det dyrare slaget. 

Var går då gränsen för om det är lönsamt att publicera on-demand eller genom traditionell 

offsettryckning? Under Strasbourgkonferensen presenterade några olika föreläsare sina 

uträkningar på detta. Det visade sig att deras beräkningar inte stämde överens, siffrorna skilde 

sig markant. Slutsatsen som drogs av detta var att det inte finns något som en definition av en 

standardbok, alla böcker har individuella förutsättningar och utseende. I den fortsatta 

diskussionen verkade debattörerna ena sig om att så var fallet. En siffra för en sådan 

brytpunkt är alltså svår att beräkna. 

Det som måste göras är en bedömning av varje text som unik och sedan ställa olika tryck- 

och distributionsmöjligheter mot varandra. Individualiteten hos texterna sträcker sig även ut 

från papperet och kostnaden för en och samma bok i ett och samma utförande varierar även 

mellan olika företag, på grund av företagets ställning på marknaden. I det totala ekonomiska 

ställningstagandet måste även beräkningen innefatta en uppskattning av antalet osålda, 

lagrade och makulerade. Just att kostnaden för att trycka traditionellt blir allt högre är en 

öppning för att print-on-demand ska få fotfäste.47 Även om det är svårt att bestämma var 

kurvorna möts, finns alltid denna brytpunkt. Om den uppskattade volymen befinns ligga på 

eller i närheten av en sådan brytpunkt är traditionell tryckning med offset ännu att föredra. 

Går det att få en vara av bättre kvalité till samma pris, väljer nog de flesta varan med bättre 

kvalité.  

Under Strasbourgkonferensen behandlades frågan om något slags portal eller torg på nätet 

för att lätt kunna finna elektroniska texter inom olika ämnesområden. Inga direkta initiativ 

togs i frågan, men detta kan man nästan se som en naturlig utveckling. Med detta menar jag 

att olika platser i en eller annan form kommer att utvecklas där texter är samlade för 

hämtning, gratis eller mot betalning, med eller utan Europarådets medverkan. 

En för det ekonomiska ställningstagandet viktig möjlighet är att förlagen kan 

dimensionera en boks upplaga efter hur väl den behandlas av kritiken. Blir den ett fiasko, kan 

man välja att inte trycka mer än en liten upplaga, och blir den verkligt uppskattad trycks en 

större upplaga.  

                                                                                                                                                         
46 Holmström, Nancy (1997), Ekonomisk uppslagsbok, (Stockholm), s. 172.  
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Hutchins gör en bedömning och vill mena att 80 % av de försök med just-in-time som 

gjorts misslyckats, medan vissa tillämpningar blivit högst lyckade. Detta är dock hans 

bedömning av olika försök med just-in-time, och att om försöken misslyckats, har de gjort det 

i högre eller lägre grad och varit beroende av olika faktorer.48 Hur siffran står sig i förhållande 

till andra typer av företagsidéer kan jag inte svara på, men troligt är att även dessa siffror kan 

tros vara relativt höga då just-in-time är en hållbar och etablerad idé.  

Kommer det då att bli så att tröskeln sänks för utgivningen av litteratur? En tryckning med 

konventionell tryckteknik dimensioneras snarare efter att få ner styckpriset till en nivå där 

man kan erbjuda bokhandlar och konsumenter ett rimligt pris, än efter det antal böcker som 

antas försäljas!49 Bokmarknaden kan möjligen också komma att bli mer jämlik/rättvis, då fler 

författare och förläggare får större möjligheter att synas och konkurrera på för dem bättre 

villkor. På samma gång är detta motsägelsefullt - en bransch som blir mer effektiviserad och 

kommersiell, kan den samtidigt bli mer ädel än idag? Det som verkar vara osjälviskt och 

oegennyttigt för förläggare, bokhandlar, författare osv. måste väl, för att använda några av 

Bourdieus termer, ändå i högsta grad vara lönsamt, med en tillväxt för både kulturellt och 

ekonomiskt kapital? 

De stora förlagen har förmodligen inget intresse i att sälja små upplagor av många olika 

titlar. Istället är det vanligare att de stora förlagen lägger marknadsföringsresurser på ett 

mindre antal böcker som sedan förväntas dra in en stor förtjänst. Av denna anledning kan de 

stora förlagens villighet att tillämpa print-on-demand förväntas vara mindre än ett litet förlags 

eller en enskild författares intresse för pod-teknik.  

Handel över nätet ger möjligheter som att fullständigt dominera den elektroniska 

marknaden, att passera mellanhänder, att använda nätet som ett verktyg för produktion av nya 

varor och tjänster, optimeringsmöjligheter för lagring och transport. Förlagens så kallade 

backlists, alltså listor över tidigare utgivna böcker finns numera vanligen lagrade elektroniskt, 

och en samlad utgivning finns alltid tillgänglig för en snabb och smidig nytryckning.  

Kostnaderna för lagring av texter, jämfört med i ett fysiskt lager, minskar självklart i och 

med att de blir elektroniska. Trots detta börjar kostnaderna att närma sig det elektroniska 

dokumentet likaså; hos ett tyskt företag som erbjuder sina texter till försäljning tas en avgift ut 

för att hålla texterna lagrade och uppdaterade i datasystemet.50 Kommer böcker verkligen att 

                                                                                                                                                         
47 Boguta, s. 3. 
48 Hutchins, s. 1 
49 Mossberg, s.11  
50 Rivers, Alison (2000), Print-on-Demand: An Overview of Current Experiences in Europe. Digital 

Content, Books and Archives Project, Council of Europe, s. 47, Strasbourg. 
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bli billigare? Kampanjerna för att ta bort bokmomsen ser jag själv som en väg att ge 

bokhandlar större vinster genom att de kan höja priset upp till/nära den ursprungliga nivån 

utan att konsumenterna reagerar nämnvärt. Samma scenarion kan tänkas ske på trycknings- 

och distributionsområdet. Om kostnaderna reduceras för dessa poster, samtidigt som inga 

förluster görs för makulatur eller reaförsäljning, blir handeln mer uppstramad och organiserad. 

På samma sätt som i det ovanstående resonemanget med bokmomsen kommer helt säkert de 

som drar in förtjänst från litteratur från pod-kretsloppet /-marknaden att försöka hålla en så 

hög vinstmarginal som möjligt. Argumenten för en sänkning av bokmomsen har tagits upp i 

den statliga bokutredningen Boken i tiden. Utredaren Anna-Greta Leijon säger här bland annat 

att:  

För bokmarknaden i Sverige innebär den ökade Internetförsäljningen från utlandet ett hot. 
Upprätthållandet av nationella skattesatser som väsentligt avviker från omvärlden kan innebära en 
ökad Internetförsäljning. Det finns risk att bokhandeln kommer att fungera som en 
utställningsplats för utländska böcker så att kunder köper via Internet från utlandet.51  

Detta är ett tänkbart scenario: varför skulle konsumenter välja att köpa samma bok, fastän 

ansenligt dyrare via en svensk bokhandel, när den utländska nätbokhandeln har ett mycket 

mer förmånligt pris där momsen förbigås? Detta är ett problem som jag tror kommer att finnas 

under en kortare övergångsperiod. Idéer kommer förhoppningsvis att läggas fram för att hitta 

en väg genom denna internationella konkurrens, för att hitta det egna konkurrenskraftiga 

alternativ som stimulerar de inhemska företagen. Självklart kommer det att undvikas in i det 

sista att sänka bokmomsen. Intäkterna till staten från bokmomsen är 1,3 miljarder varje år, 

från en bokförsäljning på 6,5 miljarder. En momssänkning till 12 % ger en minskning till 600 

miljoner kronor per år. Sänks momsen till 6 % blir inkomstbortfallet 930 miljoner kronor.52 

För att kunna stärka konkurrensen och göra e-handeln mer tillförlitlig, aktiv och attraktiv görs 

nu en satsning från regeringsnivå. Regeringen har lagt ett förslag som innebär att all handel på 

                                                 
51 Boken i tiden, SoU 1997:141, s. 14. 
52 Strandberg, Hans & Lindberg, Fredrik (2000), ”Sänkt bokmoms kostar 900 miljoner”, Svensk Bokhandel 

Direkt, Senaste nytt 2000-01-11. URL: http://www.svb.se/perl/svb/nyhet.cgi?id=339 I artikeln framgår bland 
annat även att en bok som kostar 300 kronor skulle med en momssänkning till 12 resp. 6 % bli 45 resp. 30 
kronor billigare. I de scenarion som målats upp av statistikern Johan Hagman är bokbranschen de stora vinnarna 
och staten förlorare, att kompensera inkomstbortfallet för staten vid en momsnivå på 6 % skulle enligt Hagman 
innebära att en försäljningsökning på osannolika 250 % var nödvändig, vilket med största sannolikhet aldrig 
kommer att bli verklighet. Skattebortfallet för staten blir enligt Hagmans uppgifter i artikeln: ”mellan 580 
miljoner (12 procent bokmoms, låg försäljningsökning) till 1 miljard (6 procent, hög försäljningsökning).”URL: 
http://www.svb.se/perl/svb/nyhet.cgi?id=339 
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distans, förstås inkluderande näthandel, skall få två ångerveckor, bland annat för att förstås 

stimulera denna nya handel och ekonomi.53 

En nyhet som kan komma att stärka och bredda köpkraften på denna nya marknadsplats 

är de så kallade nätagenterna, även kallade intelligenta agenter. Dessa är program som söker 

av nätet för att förbättra kunders underlag när ett köp ska göras. Kunden talar om för sin agent 

vad som eftersöks, till vilket pris och eventuellt ytterligare uppgifter. Därefter skickar kunden 

som använder tjänsten ut agenten med förfrågan på nätet och snart presenteras de resultat som 

hittats.54 

Som ett svenskt exempel på en så kallad intelligent agent kan Bokfynd.nu nämnas. 

Bokfynd.nu erbjuder sedan november 1998 en kostnadsfri tjänst som söker rätt på den bok 

man letar efter bland ett tjugotal anslutna nätbokhandlar. Efter en kort stund lämnar agenten 

svar på kundens förfrågan, där priset för boken hos de nätbokhandlar som har boken till 

försäljning ställs upp i ordning från den billigaste ner till den dyraste. Samtidigt presenteras 

eventuella övriga avgifter med länkar till olika bokhandlar. Liknande prisagenter finns på ett 

antal andra områden.55 

Avslutningsvis vill jag presentera beräkningar på hur den elektroniska handeln har spåtts 

att utvecklas under åren 1998-2001. År 2001 beräknas 31 % av Sveriges hushåll vara 

nätanslutna, mot 12 % 1997. Vad gäller omsättningen på den elektroniska handeln i 

västeuropa kommer den att öka från $ 1 miljard till $ 30 miljarder. I samma geografiska 

område kommer antalet uppkopplade datorer att öka från 14,2 miljoner till cirka 58 

miljoner.56 Att kommentera detta känns aningen överflödigt siffrorna talar mycket för sig 

själva, och framstår inte som orimliga på något sätt. 

4.4. Aktörer, projekt och företag 

Aktörerna på detta område är en av de grunder som denna uppsats står på. Här kommer jag att 

redovisa en uppdelning från processens början, hos författaren och gå vidare till konsumenten 

i den andra änden av kretsloppet. Det som kommer att tas upp är hur tillståndet är på 

respektive område; eventuella förändringar och möjligheter för att spegla print-on-demand i 

                                                 
53 En ångervecka blir till två, även för Internethandel och postorder (2000) URL: 

http://www.utrikes.regeringen.se/eu/press/2000/februari/000217_2.htm Pressmeddelande från 
Justitiedepartementet 2000-02-17. 

54 Fredholm, Peter (1998), Elektronisk handel. Status och trender. (Stockholm), s. 24. 
55 URL: http://www.bokfynd.nu En liknande tjänst erbjuds av pris.nu, URL: http://pris.nu 
56 Forsebäck, Lennart (1998),  Cybershoppare, intermediärer och digitala handelsmän. Elektronisk handel i 

ett hushållsperspektiv. (Stockholm), s. 36-37. Jag är medveten om att denna referens har några år på nacken, men 
den visar ändå på den explosionsartade utveckling som pågår. 



 32 

dagens läge under och inför den etablering på marknaden som kommer att ske, i större eller 

mindre omfattning. 

I inledningen vill jag ge avsnittet ett avstamp i det förhållande jag ser som det centrala, 

nämligen det mellan författare och förläggare. Centralt, bland annat för att det ofta framställs 

som särskilt komplicerat. 

4.4.1. Författare 

Hur påverkas då författarnas situation av print-on-demand? Det är vanskligt att generalisera 

hårt, man kan lika lite generalisera författare som ungdomar eller pensionärer i vilka de är. Att 

kunna säga att alla författare påverkas åt ena eller andra hållet går inte. Såväl författare som 

företag och konsumenter är individuella och har sina egna sätt att fungera, välja, producera 

och konsumera. Vissa gynnas och drar nytta av ny teknik, andra hindras och använder inte 

mer avancerad teknik än skrivmaskiner, om ens det. De generaliseringar som trots detta görs 

är produkter av att alla författare har en sak gemensam: de skriver texter. På samma sätt går 

det att generalisera bland övriga – alltså efter den verksamhet de är sysselsatta med. 

Författarna kan ses som de enda bestående aktörerna på en föränderlig bokmarknad där 

möjligheten att bli förläggare, bokhandlare osv. blir en möjlighet för allt fler. Att författarens 

roll är helt oföränderlig vill jag inte fastslå, men jag har svårt att spekulera i hur detta skulle 

ske. 

Författarna vill bli utgivna för att få ut de texter de skrivit till läsarna. Det kan tänkas att 

förhållandet fungerar som ett traditionellt arbetsgivar - löntagarförhållande; författarna vill 

inte vara livegna, de vill ha trygga och bra avtal med förlagen där de fått ett socialt skyddsnät, 

samtidigt som de inget hellre önskar än att slippa dem – de vill antagligen vara sina egna. 

Tillfredsställelsen kommer snarare från den uppskattning hantverket - konstverket får än från 

den verkliga betalning de får ut. Uppskattningen är förstås en källa till glädje, men knappast 

någonting som betalar ett uppehälle. 

Författarnas nya situation kan beskrivas på två sätt. Det ena är att se den som förbättrad i 

och med att det är möjligt att ge ut nya eller gamla verk genom print-on-demand. Andra sättet 

är att se den som i princip oförändrad. Detta för att de som vill ge ut sina texter med pod-

teknik än så länge själva måste betala för det genom flera företag. Kan författaren inte betala 

dessa kostnader är ny teknik inte till mycket hjälp, författaren får likväl inte ut sin bok. Vem 

som helst kan inte ge ut sin bok, trots att print-on-demand och demokrati och yttrandefrihet 

ställs nära varandra. För författarna är det än så länge förläggarnas gate-keepers, alltså en 
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form av dörrvakter, eller författarens ekonomiska ställning som avgör om en utgivning blir 

aktuell.  

Flera rent tekniska fördelar kan författarna glädjas åt: Möjligheten att uppdatera verk 

förenklas då den elektroniska upplagan finns lagrad (detta gäller förstås verk av mer 

föränderlig natur, alltså facklitteratur), liksom möjligheten att rätta rena felskrivningar och 

korrekturfel. 

Litteraturkritikern och journalisten Mats Gellerfelt skriver apropå författarnas situation att 

problemet egentligen är att det ges ut för många böcker i Sverige: ”Jakten på storsäljarna 

kommer att fortsätta och intensifieras, de mest prestigefyllda författarskapen kommer att 

behållas, men hela det stora mellanskiktet av författare, de som år ut och år in får hyggliga 

recensioner men aldrig når en publik – de är redan på väg ut, det tycks man också vara ense 

om.”57 Debutanterna och de etablerade klarar sig således, men de däremellan ligger illa till. 

Kan författarna komma att kunna leva på något som liknar freeware, alltså fritt 

tillgängliga texter över nätet?: En tänkbar utveckling är att författare kan komma att kunna 

försörja sig på ett liknande sätt. Frågan om betalning är en fråga som måste lösas. I den ännu 

så länge oreglerade marknaden kan det tänkas att författaren gör sina texter tillgängliga över 

nätet med en uppmaning i stil med: ”Skicka gärna en slant om du uppskattade den här 

texten.”58 När avtal tecknats för hur upphovsrätten för digitala verk ska fungera kan det antas 

att även denna fråga får en lösning.  

Något jag stött på hittills i arbetet är att författare och förläggare har olika syn på print-on-

demand. För att generalisera en aning kan man säga att författarna ser detta som mer positivt 

än vad förläggarna, som jag nu kommer att gå in på, gör. 

4.4.2. Förlag 

I svensk bokhistoria är Norstedts och Bonniers användbara exempel på två typer av 

bokförläggare; boktryckaren och bokhandlaren. Norstedts har varit och är ett tjänsteföretag, 

en mer produktorienterad aktör som säljer böcker med en säkrad åtgång. Bokhandelsförlag, 

där Bonniers är ett exempel, arbetar mer marknadsorienterat och svarar mot läsares behov och 

har ett större intresse i att skapa, tillhandahålla och utveckla litterära texter och författare. 

Mellan dessa två finns blandformer, till exempel litterära förläggare som själva har de resurser 

                                                 
57 Gellerfelt, Mats (1997), ”Läsare sökes” , Månadsjournalen April 1997, s.37 
58 På nätet finns gratis programvara av olika slag fritt tillgängligt att hämta ner för den som så önskar, med 

en liknande uppmaning, och faktum är att det finns tillverkare som kan leva på detta. Ett exempel är URL: 
http://www.freeware-shareware.com/ där det går att ladda hem spel, musiktillbehör m.m. 
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som krävs för att trycka de egna böckerna.59 För att hårddra resonemanget en aning går det att 

säga att boktryckaren är ute efter att tjäna pengar medan bokhandlaren vill förmedla 

framstående författarskap. Dessa två uppfattningar har även varit de uttalade målen med 

Norstedts respektive Bonniers verksamheter.60 

Peterson presenterar hypotesen att tillgången till ”egna produktionsresurser i hög grad styr 

ett förlags utgivningspolitik”, vilket jag kommer att återkomma till senare.61  

Förlagen vill själva avgöra vilka texter de ger ut. Genom att ge ut en viss typ av litteratur 

inriktar de sig mot vissa läsargrupper. Därigenom visar de sin ställning, håller en viss linje 

och är självständiga i den litterära världen för att upprätthålla den status som eftersträvas. Här 

har förlagen en roll som smakdomare, de “bestämmer” vad som är god litteratur, och håller 

genom denna konsekrationsprocess uppe den litterära kanon. Så har det fungerat traditionellt. 

Vad de nya pod-förlagen gör är att de i mindre grad bryr sig om vad som kommer ut på 

förlaget. Texterna behöver inte hålla lika hög kvalité för att släppas igenom, beroende på 

förlagets inriktning. Bästsäljare är inte ofta de texter som får de högsta omdömena på den 

litterära parnassen. Projektledaren för Nya vägar för boken, Peter Almerud, säger i en rapport 

att ur ”läsarens synvinkel måste rådgivnings- och selektionsmekanismerna fungera, och det 

blir viktigare ju större informationsflödet är.”62 Vad Almerud påstår har jag svårt att se vara 

någon nödvändighet, detta resonemang kretsar kring vad som är god smak, och vem som 

bestämmer vad som är god smak. Är det upp till läsaren själv att göra sig en bild av 

litteraturen, eller ska någon bestämma om den är bra eller inte? Det är svårt att se vem som 

har rätt, Almerud ger själv inget svar på frågan, själv tror jag att ett mellanting är det bästa. 

Det finns en stor fördel med att bokförlag och även litteraturkritiker visar vägen till god 

litteratur. Kunnandet finns här om vad som är äldre och nyare tiders litteratur att 

rekommendera, problemet är förstås att de även kan förleda. Läsning är en individuell 

upplevelse och därför går det inte att komma läsaren närmare än en rekommendation genom 

utgivning eller litteraturkritik. Läsarens egna upplevelse av verket är till att börja med 

individuell, men kan även skapa en fortsättning i kretsloppet. Läsaren kanske berättar, skriver 

eller på annat sätt meddelar andra om den egna bedömningen av texten. Fler blir då medvetna 

om textens existens vilket kan generera en fortsättning för texten i det litterära kretsloppet. 

                                                 
59 Peterson, Bo (1998), ”Förlag och förläggare – en historisk bakgrund” i Björkman, Margareta (red.) 

(1998), Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter (Lund), s. 166. 
60 Peterson (1998), s. 164-165. 
61 a.a. , s. 162. 
62Almerud (1999b), s. 5. 
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Liksom i musikindustrin är storsäljarna ofta illa sedda bland kritikerna, men samtidigt är 

det dessa som drar in pengar till förlagen så de kan göra satsningarna på den smalare 

litteraturen. Här är exemplet Ordfront värt att nämnas som det tidigare mindre förlaget som 

genom Henning Mankells deckare om Kurt Wallander haft storsäljare efter storsäljare och nu 

vuxit till ett förlag som genom de inkomster detta inbringat kan satsa på just smalare 

litteratur.63 

Ett konkret exempel på att vi gått in i den digitala bokmarknaden är att Svenska 

Bokförläggareföreningen bytt namn, och numera heter Svenska Förläggarföreningen. När jag 

ställde frågan till dem varför detta gjorts, per e-post, fick jag svaret:  

Föreningen ändrade namn maj 1996. Motivet var att föreningens medlemmar numera inte bara ger 
ut böcker i pappersform utan även i olika typer av elektronisk utgivning.64 

Andra förändringar förlagen gör är att gå mer från produktionsinriktning mot en 

serviceinriktning.65 Med serviceinriktning menas att konsumenterna ses som individer och 

produkterna anpassas allt mer efter vad kunderna vill ha. En ytterligare inriktning är den som 

stora bokhandlar på nätet på senare tid visat upp. Personlig kontakt med författarna ges till 

kunderna, liksom alternativa sätt att uppleva boken genom ny teknik blir allt vanligare, där 

hypertextromanen är ett exempel.66 ”Nätet i sig är inte särskilt intressant, det är vad vi gör där 

som räknas.” säger Madeleine Macintosh, vice vd för onlineförsäljningen på den amerikanska 

jätten RandomHouse.67 En av de viktigaste verksamheterna för förlagen på nätet är att försöka 

skapa kunskap om och göra sig en bild av de kunder som handlar och besöker dem. Mot 

smakprov av texter och erbjudanden lämnar kunden sina personliga uppgifter, och fyller 

kanske även i någon sorts kundprofil där förlaget kan se vad just denna kund gillar. I samma 

artikel uttalar sig författaren Steeve O´Keefe:  

Vad bokkonsumenter kanske ännu inte riktigt insett är att stora boksäljare över nätet, som 
Amazon.com med flera, egentligen inte är i bokbranschen. Vad de febrilt arbetat med de senaste 
åren är att samla på sig så mycket information som möjligt om människors konsumtionsmönster 
ute på nätet – för att sedan omsätta den i pengar på något sätt.68  

                                                 
63 Att Mankell har stått för och står för en stor del av Ordfronts inkomster är ett faktum. Föreningen 

Ordfronts ordförande Christina Hagner säger dock att: ”Mankells försäljningsframgångar inte går att grunda sin 
långsiktiga existens på.” Tiden efter Wallanderdeckarna ska vara en: ”långsiktig strategi som kan sammanfattas: 
från Wallander-beroende till medlemsberoende.” Ordfront har alltså gått från ett litet förlag, till ett avsevärt 
större och satsar nu stort  på att bli en slagkraftig bokklubb. Debattartikel i Ordfront Magasin 1-2/2000, s. 10. 

64 E-post från Kristina Ahlinder, Svenska förläggareföreningen 20 mars 2000. 
65 Mossberg, s. 89. 
66 En hypertextroman läses på skärm och består av text sammanbunden med hyperlänkar. Berättelsen tar 

olika vägar beroende på de länkval läsaren gör. Se Palme, Christian ”Boken som legobygge” eDN 2000-05-10 
URL: http://www.dn.se/DNet/dyn/Crosslink.dyn/f,hyperroman.htm/d,408/a,119202/t,2 eller samma artikel i 
eDN 2000-05-10 s. 4 –5. 

67 Ekman, Karin ”Förlagen ömsar skinn på nätet” Dagens Nyheter 2000-03-06, s. B1 
68 Ekman, s. B4. 



 36 

Vad förlagen står inför anser artikelförfattaren är en kommersialisering, som tidigare inte har 

funnits i denna bransch, där kundens integritet ställs vid sidan om det värde de har som 

kunder. Amazon säljer en rad andra varor än böcker, som dataspel och filmer.  

Försvinner då förläggarna från gate-keeperrollen och kommer de att förlora sin ställning 

som smakdomare över vad som är god litteratur? Till viss del kan jag se att utvecklingen går 

mot detta. Det vi redan idag kan se är att pod-förlag mindre lägger sig i vad det står i den text 

författaren är villig att betala för att ge ut på förlaget. Det starka förläggarfäste som gate-

keeperrollen är försvagas alltså, men andra kommer att finnas kvar. Redaktörsarbete, 

layoutfrågor och marknadsföring i en fungerande förlagsapparat är sådant en författare 

behöver för att kunna ägna sig åt skrivande istället för administrativt arbete; vilket kan tänkas 

att många vill slippa.  

Förlagen kommer att kunna dra stora fördelar av att kunna hålla sin backlist lagrad 

elektronisk. Populära titlar, storsäljare såväl som mindre säljande, finns till hands för 

återutgivning. Härigenom kan en bättre service och ett bredare utbud av böcker erbjudas, 

vilket förstås kommer även konsumenter till nytta och glädje då en utgången text lättare blir 

tillgänglig. 

Drar mindre bokförlag nytta av print-on-demand? Svaret blir även här till viss del jakande. 

Det blir enklare att starta ett förlag, det som behövs är en dator, ett modem, ämneskunskaper 

och arbete. Den ekonomiska insatsen för att starta förlaget behöver inte bli lika stor och 

riskerna minskas av samma anledning. Problem som kvarstår är att små förlag har svårt med 

resurser för marknadsföring, fungerande distribution och smalare kompetens än större 

konkurrenter.  

4.4.3. Projekt 

Nya vägar för boken var ett projekt på Kungliga biblioteket som pågick mellan 1 mars 1998 

och 29 februari 2000 som en del av det EU-finansierade projektet New Book Economy i 

samarbete med Europarådet, Frankrike, Finland, Tyskland, Nederländerna och Österrike.69 

Projektet gick ut på att undersöka vad som krävs för att ”stärka bokbranschens förutsättningar 

att utnyttja de nya möjligheter som elektronisk publicering och distribution av litteratur ger.”70 

Genom forskning, undervisning och produktion av material har projektet jobbat bland annat 

med frågor som elektronisk publicering, Internet i det litterära systemet och distribution av 

                                                 
69 Nya vägar för boken:s hemsida: URL: http://www.kb.se/nvb , New Book Economy finns på 

http://culture.coe.fr/clt/eng/eculiv2.1.htm 
70 Om projektet, URL: http://www.kb.se/nvb/projekt.htm , uppgiften hämtad 2000-02-09 
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elektroniska texter. Mellan den 23 april - 30 maj 2000 pågick the Month of literary diversity 

on demand på initiativ av New Book Economy över hela Europa, vilken jag inte kommer att 

kunna redovisa några fakta och resultat från, då uppsatsen under denna period var i 

slutfasen.71  

Podium är efter Nya vägar för boken det just nu största och viktigaste nationella projektet 

inom print-on-demand och är liksom NVB ett brett upplagt samarbete mellan 

Författarcentrum Öst, Svenska Bokhandlareföreningen, En bok för alla, Stockholms 

stadsbibliotek, Kungliga biblioteket, Författares Bokmaskin, Tidskriftsverkstaden i 

Stockholm, Arkitektkopia Colorcenter AB, Parajett och Novum Grafiska AB. Inriktningen 

ligger mot att se på vilket sätt print-on-demand går att använda för att förbättra tillgången på 

kvalitetslitteratur på den svenska bokmarknaden.72 Målsättningen är att ”i bred kulturpolitisk 

samverkan bygga upp en verksamhet som breddar utbudet av svensk och utländsk 

kvalitetslitteratur och som ser till att den sprids via bokhandeln och bibliotek.”73  

Podium startade1997 och erbjuder sina tjänster till yrkesverksamma författare, som här 

blir egenförläggare med tillgång till olika resurser inom förlaget. En ”serviceavgift” på 625 

kronor tas ut per halvår för att hantera de texter som finns till försäljning och spridning via 

dem. I tjänsten ingår att boken marknadsförs, distribueras och finns till försäljning på 

hemsidan samt genom 37 stycken anslutna bokhandlare. Kostnader författaren själv får stå för 

är tryck, redigering, formgivning och korrektur.74 Podium vet inte hur framtiden kommer att 

se ut, om de kommer att få bidrag till att fortsätta. Hur Podium:s planerade utgivning av 

akademiskt material ser ut kan jag inte presentera, men kort kan nämnas att i deras 

målsättning är utgivningen inriktad mot en blandning av olika typer av litteratur. I enlighet 

med uppdelningen i kapitlet Förlag, definierar jag Podium som ett bokhandlarförlag med en 

seriös och kvalitativ utgivning med den nya tidens produktionsresurser. Projektet har en viss 

inriktning där tillgång och efterfrågan mindre styr vad som ges ut. En kvalitativ satsning kan 

alltså göras utan att större förluster görs. Tillgången till den litteratur som efterfrågas och 

behovet av densamma kan nu fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Projektet DramaDirekt grundades också 1997 och satsar långsiktigt på att göra all spelad 

svensk dramatik tillgänglig. Dramaprojektet uppbär statligt stöd, och huvudidén är att samla, 

bevara och tillhandahålla all spelad svensk dramatik med hjälp av elektronisk publicering och 

                                                 
71 Se URL: http://culture.coe.fr/epba/eng/ecubook%20F.7.htm för information. 
72 URL: http://www.swepod.com/, uppgiften hämtad 2000-04-05. 
73 URL: http://www.swepod.com/omp/om_podium.htm, uppgiften hämtad 2000-04-05 
74 Ge ut din bok på print-on-demand (2000), broschyr utgiven av Podium och Författares Bokmaskin, s. 6. 
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pod-teknik. Problemet med just dramatik är att den hanterats aningen vårdslöst och därför ska 

projektet se till att strukturera upp den svenska dramatiken. Syftet är att förbättra 

tillgängligheten till dramatik för verksamma på området och även inspirera människor till att 

jobba med dramatik. I DramaDirekt:s pjäsbank är det möjligt att gå in och söka på pjäser som 

eftersöks, se dem i helhet eller i utdrag på skärm och om så önskas går pjäsen att köpas enkelt 

pocketinbunden med pod-teknik för 125 kronor.75 

Enligt uppgift från DramaDirekt:s representant på Stockholms bokmässa används och 

uppskattas tjänsten av dem som har tillgång till den, men arbetet är ännu inte så långt 

framskridet.76 

4.4.4. Tryckerier/teknikföretag 

Företag som Arkitektkopia, Rank Xerox, Kodak, Océ och Parajett, som är etablerade företag 

med erfarenheter i branschen har stigit fram som samarbetspartners till nya projekt som 

behöver spetskunnande inom tryckteknik. Även mindre firmor erbjuder tjänster inom print-

on-demand, men är då mer inriktade mot att trycka material till företag, hålla deras dokument 

lagrade elektroniskt osv. Dessa små företag är i hög grad beroende av ny teknik. Mindre 

företag är också mer flexibla och kan anpassa sig till förändringar på marknaden och de krav 

kunderna ställer på deras tjänster. Vad tryckerierna nu gör är att de blivit mer aktiva aktörer 

och inte längre endast fungerar som serviceföretag i nära samarbete med både tryckeriförlag 

och bokhandelsförlag. Teknikens utveckling innebär rationaliseringar. Johan Svedjedal 

påpekar att typograferna är en yrkeskår som förlorar och kommer att förlora eller slås ut på 

grund av de tekniska framstegen. Vinnarna kommer de som programmerar 

textbehandlingsprogram att bli, tillsammans med tryckerierna, som möter nya utmaningar och 

uppgifter.77 

Tryckeriernas pliktleverans regleras i Pliktleveranslagen. I allmänhet fungerar det på det 

sättet att när ett tryckeri producerat en trycksak levereras sju pliktexemplar till Kungliga 

Biblioteket. När det kommer till ständiga nytryckningar av böcker blir förstås detta ett 

problem både för tryckeriet / utgivaren på det sättet att kostnaden för att leverera sju 

pliktexemplar för varje nytryckning om 15 exemplar förstås inte blir hållbar i längden. På 

                                                 
75 DramaDirekt – en virtuell pjäsbank (2000), broschyr utgiven av DramaDirekt, opaginerad. 
76 Muntlig uppgift från DramaDirekt:s representant på Stockholms bokmässa 2000-04-15. DramaDirekt kan 

besökas på URL: http://www.dramadirekt.com/ Projektet finansieras av Statens Kulturråd, Framtidens Kultur, 
Kulturdepartementet och Sveriges Dramatikerförbund. 

77 Svedjedal, Johan ”Busy Being Born or Busy Dying. The Internet and new combinations of traditional 
professional functions in the book trade.”, URL: http://www.kb.se/Nvb/Svedjedal/busy11.htm , s.1, uppgiften 
hämtad den 15 mars 2000. 
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samma sätt har inte pliktbiblioteken något intresse av att  få exakt samma bok ännu en gång 

bara för att den tryckts upp igen. Biblioteken behöver all plats de kan få och detta blir både en 

fråga om bland annat utrymme och hantering. Det problem som här ses torna upp kommer 

antagligen inte att bli något problem. Jakob Harnesk skriver i sin diskussions-pm apropå E-

pliktutredningens betänkande att print-on-demand inte berörs av e-plikten:  

Eftersom dessa böcker framställs en i taget, efter en direkt beställning från kunden, uppstår aldrig 
någon upplaga i vedertagen mening och böckerna omfattas därmed inte av leveransplikt idag.78 

Leveransplikten behöver alltså inte omfatta print-on-demand så länge någon ändring inte sker 

från originalupplagan vad gäller utseende eller innehåll. 

I det tal som riksbibliotekarien Tomas Lidman höll vid Strasbourgkonferensen förklarade 

han sig villig att kompromissa: För nytryckningar av upplagor på mindre än 30 föreslår han 

den nödvändiga pliktleveransen till att innefatta två exemplar, ett exemplar till KB och ett till 

Lunds Universitetsbibliotek. Två pliktexemplar är i linje med vad pliktleveranslagen säger om 

skrifter med samma innehåll och utförande. Trycks fler än 30 blir pliktleveransen den gängse, 

alltså sju ex. Alltså vill KB slå vakt om pliktleveransen och även i fortsättningen få 

pliktexemplar, men i en rimlig och hanterbar form.79  

4.4.5. Bibliotek 

Bibliotekens roll på bokmarknaden, och då närmast folkbiblioteken, vill jag beskriva som den 

minst kommersielle aktören som står en bra bit från eventuell glamour och / eller hetluft. 

Inflytandet är inte särskilt stort på marknaden, men biblioteken uppskattas som en trogen 

kund och motvikt till alltför kommersiella intressen.  

Är biblioteken aktiva på pod-området? Ja, på vissa ställen är biblioteken redan delaktiga. 

Under min femveckorspraktik på Kungsholmens folkbibliotek höstterminen 1999 kom ett 

problem fram vid ett flertal tillfällen: böcker som efter ett tag slitits ut, lagades så länge det 

gick, och när det inte längre gick sparades de ytterligare en tid. Problemet var det ovan 

nämnda, böckerna gick inte att få tag på längre, vilket personalen beklagade då böckerna även 

i fortsättningen skulle komma att bli efterfrågade. Fallet var dock så på Kungsholmen och jag 

kan tänka mig att just detta bibliotek inte skiljer sig från andras i den goda inköpspolicy de 

                                                 
78 E-pliktutredningen. Översyn av lagen om pliktexemplar (U1997:03) Diskussions-PM angående tolkning 

av direktiven, vissa grundläggande frågeställningar m.m. Jakob Harnesk 970611 URL: 
http://www.kb.se/bibsam/eplikt/diskpm1.htm , uppgifterna hämtade den 17/4 2000. 

79 Lidman, Tomas; “Saving in moderation”. Print-on-Demand and the Swedish National Library´s Task of 
Preserving the Cultural Heritage i Compilation of Speeches Received in Advance (18.1.00) First European 
Workshop on Print-on-Demand: A Technological Revolution at the Service of Cultural Diversity. Council of 
Europe Workshop. s.14, Strasbourg 2000 
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tillämpade; att de böcker man visste skulle lånas ut många gånger blev inköpta i ett större 

antal. Av denna anledning fick den smalare litteraturen stå tillbaks en aning och blev därför 

inte inköpt. De genrer som hittills drar mest fördel av print-on-demand verkar än så länge vara 

lyrik och dramatik, de former av litteratur som har det svårast att klara sig. I en idealisk 

tillämpning kan pod-teknik åter göra populära böcker tillgängliga genom att till exempel 

Bibliotekstjänst och Sambindningen skulle ha en sådan tjänst, där alla sorters litteratur kunde 

erbjudas till nytryckning och försäljning till biblioteken. För att undersöka hur BTJ står i 

frågan ställde jag några frågor. Det jag undrade var hur långt de framskridit i sina eventuella 

planer på att börja använda pod-teknik, om en satsning är på väg och i så fall när dessa planer 

skulle börja tillämpas. Roland Eliasson, chef för BTJ Media Center svarade: 

BTJ:s tjänster är i hög grad utvecklade för att passa folkbibliotekens behov och utvecklar vi en 
egen tjänst vad avser beställningstryck så kommer den att växa ur en efterfrågan på bestämda 
titlar. Idag är de böcker som erbjuds säkert av stort allmänt intresse men därmed inte helt säkert av 
biblioteksintresse. […] Om vi startar ngn slags egen utgivning så kommer vi att försöka kartlägga 
av biblioteken efterfrågade och utgångna böcker. Denna kartläggning kan sedan tjäna som 
underlag för erbjudanden om print on demand. Vi befinner oss ännu inte i detta läge utan se detta 
som ett tänkt scenario.80 

Sandkvist meddelar vidare att de kan ge ut eftersökta titlar på beställning, men att det ännu så 

länge är relativt omständligt. BTJ verkar avvakta utvecklingen innan de själva tar något 

initiativ inom print-on-demand, vilket kan anses vara i linje med deras uppgift att fungera som 

serviceföretag till folkbiblioteken, och inte som ledare av utvecklingen på området. 

I det mindre perspektivet kan den enskilde bibliotekarien på det egna biblioteket komma 

att bli förläggare och tryckare av utgången litteratur som efterfrågas. För att spekulera 

ytterligare kan det tänkas att bibliotekarien själv står för redaktörsarbete i sammanställande av 

särskilt anpassade volymer för det egna bibliotekets användare och målgrupper.  

Kungliga Biblioteket är med i utvecklingen kring print-on-demand, dels som institution 

för bevarande av allt tryckt och dels som möjlig användare av tekniken och har även stått som 

samordnare för projekt Nya vägar för boken. KB tror sig ha nytta av detta både genom den 

utökade backlist förlagen kan komma att erbjuda samt på det sätt som Gunilla Jonsson, chef 

för insamlings- och dokumentationsavdelningen på KB förklarar:  

KB kan inte i dag skicka böcker på fjärrlån av bevarandeskäl, men inom en inte alltför avlägsen 
framtid kan man förhoppningsvis lösa det genom att scanna in böcker och skicka dem digitalt.81 

Bibliotekens tillämpning är ett av de områden jag hoppas ska utvecklas mest i framtiden. 

Tider när dokument endast är tillgängliga i särskilda rum centralt på universitetsbibliotek, i så 

                                                 
80 E-post från Roland Eliasson, BTJ Media Center 2000-05-03. 
81 Rodikova, Maria (1997) ”Print-on-demand genom bokhandeln.” Författaren 1997:6, s. 14-15.  
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god kondition att de går att läsa, under uppsikt av bibliotekarier kan snart vara förbi. Med ny 

teknik går det att skanna in oerhörda mängder dokument och göra dem tillgängliga via egna 

databaser, Internet och till och med tryckta i faksimilutgåvor där biblioteken kan sälja böcker 

och själva stå som förläggare! Det talas om en mörknande framtid för biblioteken med 

nedläggningar och brist på pengar. På detta sätt skulle biblioteken kunna bli mer populära, 

nyttiga och användbara för en större och bredare grupp av användare. Det skrivna svenska 

kulturarvet enkelt åtkomligt – när man vill, oberoende av vilken plats man befinner sig på kan 

väl inte vara annat än ett givet svenskt framtida nationellt projekt?  

4.4.6. Bokhandlar/nätbokhandlar 

Delar av bokhandeln intresserade sig tidigt för print-on-demand. En av dessa var Hedengrens 

bokhandel i Stockholm. Hedengrens var den första bokhandeln som sålde böcker från Podium 

(mer om Podium under avsnittet nya aktörer) med vilket de haft ett nära samarbete. I ett e-

brev förklarar Fredrik Lind på Hedengrens hur deras pod-verksamhet i stort ser ut. De tycker 

att det är viktigt att pod-böcker även säljs på traditionellt sätt. I antal handlar det om att de 

säljer en eller två böcker i veckan från Podium, men viktigt är att notera att de flesta 

beställningarna går direkt till Podium självt. De säger sig vara definitivt positiva till print-on-

demand, som har en möjlighet att etablera sig om den mediala uppmärksamheten fortsätter: 

Vi tror att det finns en klar möjlighet att det kommer att växa som ”fenomen”. Om PODIUM kan 
fortsätta att plocka lite eftertraktade titlar som ger uppmärksamhet i media kan den övriga  
utgivningen och möjligheten att skaffa den bli mer känd. Speciellt akademiska avhandlingar skulle 
kunna bli enklare att få spridning på (vissa universitet är det omöjligt att få tag i avhandlingar 
ifrån. Bäst fungerar Uppsala). Speciellt om all utgivning gick via PODIUM (eller åtminstone EN 
leverantör) På så sätt kunde både kunder och återförsäljare veta vart de skulle vända sig.82 

Bokhandlareföreningens VD Thomas Rönström ser pod-teknik som ett sätt för bokhandeln att 

kunna stärka och bredda sin service, trots att det ännu så länge mycket handlar om smalare 

litteratur.83 Bokhandlar kan med hjälp av print-on-demand erbjuda kunder ett brett sortiment, 

utan att behöva hålla stora lager eller många titlar synliga i butiken. Återigen, ständigt 

kommer jag tillbaka till denna konkurrensfördel för de mindre aktörerna den nya ekonomin 

skapar. 

Till den ovan nämnda smalare litteraturen kan de akademiska avhandlingarna räknas, och 

som Fredrik Lind i citatet ovan påpekar så finns det intresse på marknaden för att få tag på 

sådan litteratur hos dessa. Som det varit hittills har akademiska texter varit dyra och svåra att 

få tag på. Det höga priset beror på att små upplagor trycks, vilket gör att styckepriset blir högt. 

                                                 
82 E-post från Fredrik Lind, Hedengrens bokhandel, 2000-04-11 
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Möjligheten att göra texterna tillgängliga för en större publik är dessutom begränsad då 

institutionens kunskaper inom marknadsföring liksom resurser för distribution är små.84  

Nätbokhandeln har stora fördelar genom att den är gränslös och öppen dygnet runt, vilket 

gör den ständigt tillgänglig. I Sverige är Bokus den största nätbokhandeln med halva 

marknadsandelen på den svenska nätmarknaden, alltså 100 miljoner kronor årligen.85  Bokus 

ägdes tidigare helt av KF Media, men i mars 2000 såldes halva företaget till tyska 

Bertelsmann, som i konkurrens med Amazon försöker ta kommandot över Europas 

nätmarknad för böcker. KF Medias Vd Börje Fors motiverar affären med: ”Genom 

uppgörelsen får bokus.com gillgång till ett globalt företags styrka när det gäller 

systemutveckling, marknadsföring, varumärkesbyggnad med mer.”86  

Den internationellt största nätbokhandeln är Amazon.com, som tillsammans med Barnes 

& Noble och Borders är de tre största bokhandlarna i USA. Amazon värderas högre än de två 

andra tillsammans, trots att dessa omsätter 18 gånger mer. På några år har Amazon lyckats 

etablera sig som en stor aktör på bokmarknaden. Från starten 1995 till hösten 1998 växte 

företaget till världens tredje största bokhandelsföretag. Att företaget kunnat växa i denna 

utsträckning visar på en annan möjlighet att snabbt kunna ta plats på en marknad genom att 

undvika att bygga upp ett system med bokhandlar runt om i landet. Anledningen till att 

tillväxten blivit så omfattande kan helt klart tillskrivas nätet:  

Det tog Wal-Mart (USAs framgångsrikaste varuhuskedja, förf anm.) tolv år och 78 butiker att nå 
en årsomsättning på 148 miljoner dollar. Amazon.com har klarat detta på bara tre år – och utan att 
behöva öppna en enda butik. 87  

Sandén anser att det bokhandeln måste göra i ännu högre grad, nu och i framtiden, är att 

använda sina givna fördelar och på så sätt konkurrera med nätbokhandeln. Helt klart kommer 

bokhandeln att fortsätta existera, sida vid sida med de gigantiska nätbokhandlarna, på samma 

sätt som kvartersbutikerna för livsmedel fortsätter att finnas till trots de stora 

supermarknadernas uppkomst. Bokhandlar kan ställa om från att vara tvingade att sälja stora 

mängder bästsäljare till att skapa en mer jämnt vägande bokmarknad mer fler titlar i ett 

                                                                                                                                                         
83 Rodikova, Maria (1997) ”Print-on-demand genom bokhandeln.” Författaren 1997:6, s. 14. 
84 Almerud, Peter (1999a) Nya vägar för boken – ett projekt, s. 1. 

http://www.dik.se/www/dik/textarkiv.nsf/UNID/BD8D85BAA17ED28EC125679200488C80 Texten är även 
tillgänglig i DIK-forum 2/99  

85 Strandberg, Hans, ”Bokus får utländsk delägare” Svensk Bokhandel Direkt, Senaste nytt 2000-03-20 
URL: http://www.svb.se/perl/svb/nyhet.cgi?id=363 

86 Lindberg, Fredrik (2000), ”Bertelsmann köper halva Bokus”, Svensk Bokhandel Direkt, Senaste nytt 
2000-03-20. URL: http://www.svb.se/perl/svb/nyhet.cgi?id=364 För att affären ska bli ett faktum måste den 
godkännas av EU-kommisionen, vilket inte var fallet när denna uppsats stod färdig. 

87 Sandén, (1998), s. 58-59. Amazons börsvärde var i oktober 1998 40 miljarder kronor, 14 miljarder kronor 
mer än vad Barnes & Noble och Borders tillsammans värderades till vid samma tid. 
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bredare urval. Trevliga lokaler, kunnig personal, bra fönsterskyltning är enligt författaren 

fördelar bokhandeln måste utnyttja för att locka en stadig kundkrets och stimulera till 

impulsköp: ”Den mänskliga kontakten vid köpet är oersättbar.”88  

4.4.7. Konsumenter 

Situationen för konsumenterna kan väntas bli bättre i den nya tidens litterära kretslopp. Den 

tidigare nämnda ökande tillgängligheten av smalare och utgången litteratur är förstås inget 

annat än ett önskvärt scenario, och en förbättring. Parallellt utvecklas ny hårdvara för att läsa 

texter, vilket kommer att komplettera den traditionella bokformen. Även denna utveckling är 

en breddning i möjligheter för konsumenter att förvärva och läsa litteratur. Om bokpriserna 

kommer att gå ner är svårt att förutse, av olika anledningar. Boken kommer att diversifieras 

allt mer och gå från att vara en produkt som finns i den klassiska bokformen som köps i 

bokhandeln, till att bli en produkt som blir allt mindre standardiserad och kan laddas hem över 

nätet. Får jag spekulera ytterligare en aning tror jag att priset antagligen kommer att gå ner. 

Av vilka anledningar då? Dels på grund av bokens allt nyare former och dels på grund av att 

konkurrensen på en allt större bokmarknad kommer att hårdna, både internationellt och 

nationellt, mellan stora och små bokförsäljare. 

Från vad tas marknadsandelar, om så är fallet? Erik Peurell skriver att pod-producerade 

böcker inte konkurrerar med andra böcker på grund av att de som läser dessa böcker inte 

annars skulle tillbringat denna tid med att läsa.89 Böckerna skulle alltså vara så pass 

specialiserade att de som läser dem är intresserade av just detta och övriga böcker på området 

har man antingen redan läst, eller så finns det inga böcker av det aktuella slaget. Min 

uppfattning är att pod-litteraturen emellanåt kan vara synnerligen lokalt inriktad. Här tänker 

jag främst på de många böcker om Gotland som producerats av Books-on-Demand.90 Steget 

framstår ändå som väl långt att sätta alla pod-böcker inom en viss obskyr genre, tilltalande 

läsare som sällan läser alls. Att kalla läsandet av dessa böcker för en ”surplus activity”, någon 

sorts sysselsättning man ägnar sig åt på tid som egentligen inte finns väcker några frågor. 

Begreppet är svårförståeligt och svåröversatt, men för mig framstår det som att Peurell tar 

resonemanget ett steg för långt.91 I enlighet med Peurells uppfattning skulle då alltså boken ta 

större plats bland andra produkter/sysselsättningar, men inte hos vanliga bokläsare, utan hos 

                                                 
88 a.a. s. 66. 
89 Peurell, (1999a), s. 9.  
90 I en snabb granskning av vad de i sin nätbokhandel erbjuder är böcker om Gotland särskilt ofta 

förekommande. URL: http://www.books-on-demand.com/ 
91 Peurell, (1999a), s. 8. 
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den grupp som de obskyra titlarna riktar in sig mot. Ola Larsmo sa en gång, jag minns inte i 

vilket sammanhang, att det som kommer att ta över eller börja konkurrera med boken måste 

bli något synnerligen likt – boken! VD:n för Sveriges största nätbokhandel Bokus, Jerker 

Nilsson, tror i högsta grad att boken har en framtid:  

Totalmarknaden för böcker kommer istället att öka eftersom prisbilden förändras. Dessutom 
saknar många kommuner idag en bokhandel. Genom oss kan alla få tillgång till böcker oavsett var 
de bor. Det märker vi redan. Vi har oproportionellt många små kunder på små orter i t.ex. inre 
Norrland och på Gotland.92 

Ovanstående återkommer jag till i analyskapitlet. 

4.5. Nya aktörer? 

Under de senaste åren har en rad nya aktörer kommit fram på den svenska bokmarknaden. De 

nya aktörerna kan delas in i två huvuddelar. Den ena delen är att nya aktörer kommer fram 

och erbjuder helt nya tjänster. Idéerna, visionerna och förutsättningarna för företagen och 

projekten är nya. Andra typen är de befintliga aktörerna som breddat sitt verksamhetsområde 

genom att erbjuda tjänster som traditionellt tillhört andras ensamrätt. I detta kapitel kommer 

jag att ta upp de tre mest intressanta av de nya aktörer på den svenska marknaden som har 

print-on-demand som affärsidé. Avsnittet återknyter till det tidigare ekonomi- och 

handelsavsnittet varför dessa båda därför bör ses som nära sammanhängande.  

Nedan presenterar jag, i alfabetisk ordning, de tre nya aktörer inom området print-on-

demand som nyligen kommit fram på den svenska bokmarknaden och är aktuella för denna 

undersökning. Jag har alltså valt att inrikta mig mot de som ännu så länge är de mest 

framträdande aktörerna, varför Författares bokmaskin och Serum utelämnas.93. 

4.5.1. Books-on-Demand 

Maja-Brita Mossberg vill kalla Books-on-Demand med dess frontfigur Mart Marends position 

på marknaden ”en mellanledsaktör”94. Ett för denna uppsats konkret exempel är det 

Gotlandsbaserade Books-on-Demand, som använder sig av de fördelar ny teknik ger, och 

därför kan bli en ny sorts aktörer på bokmarknaden. Företaget verkar vara inriktat på att 

etablera sig som en tryckare, distributör och förläggare för ett stort antal mindre författarskap 

och texter. Företaget planerar även att göra en USA-satsning liknande den Periskop gör (se 

4.5.4). I presentationen av dem själva står att läsa: ”En tydligt avgränsning av Books-on-

                                                 
92 Sandén, (1998), s. 67-68. Bokus startade 18 augusti 1997. 
 
93 Författares bokmaskin URL: http://www.bokmaskinen.se , Serum URL: http://www.serum.nu 
94 Mossberg, s. 86-87 
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Demands verksamhet är att vi varken är ett bokförlag eller en bokhandel.”95 Books-on-

Demand vill vara en ny form av aktör, en intermediär alltså. Frågan är då av vilken anledning 

och med vilken inriktning? Ett tänkbart svar är att relationen mellan författare och förläggare i 

modern tid beskrivs som komplicerad, varför författarna kan tänkas akta sig för dem som 

kallar sig förläggare och därför inte köper de tjänster som erbjuds av dessa. Bokförlagets 

uppgifter att sovra, kreativt redigera, anta,  publicera, finansiera och distribuera texter kan ses 

som de mest centrala med ett klassiskt synsätt. Ett företag som Books-on-Demand finansierar 

inte en utgivning, och gör därför ingen förlust om boken skulle sälja dåligt. De erbjuder sin 

kompetens till dem som vill ge ut böcker och håller på så sätt uppe sin verksamhet. De slipper 

dessutom bråkande författare, och behöver inte oroa sig om ett manuskript är av undermålig 

kvalité. Som de säger: ”Utgivaransvaret ligger kvar hos dig som beställare oavsett om du 

representerar ett förlag, företag eller som enskild författare ger ut boken i eget förlag.”96 Det 

Books-on-Demand gör, i en affärsmässigt vinstdrivande synvinkel, är alltså mer eller mindre 

ett snilledrag, en lukrativ och inte kvalitativ satsning alltså. I enlighet med den tudelade 

förlagsuppdelningen är Books-on-Demand följaktligen boktryckaren.  

Förläggare brukar benämnas som gate-keepers som släpper igenom vissa och ratar andra 

av mer eller mindre motiverade anledningar. Jag vill se aktörer som Books-on-Demand som 

en ny typ av gate-keepers. De utmärker sig som en sorts förläggare som dessutom står med 

ryggen fri. Bildligt och bokstavligt kan man säga att de släpper in dem som kan betala för sig, 

och så länge som de sköter sig och inte gör något dumt är de välkomna. Johan Svedjedal är 

kritisk mot denna nya form av förläggare:  

But the main reason, I suspect, is that the very concept behind Print On Demand businesses is to 
persuade authors that this is something apart from the traditional publishing process. What is the 
use of marketing yourself as a publisher if the customers you are trying to attract wish to avoid 
publishers?97  

Om man istället ser ett förlag som en institution vilken i samarbete med författaren formar 

författarskap till båda parters nytta, (beroende på vilka ambitioner de två har) till något mer 

kvalitativt. Diskussionen om vad som är god litteratur och inte är ytterst svår, men det kan 

antas att alla strävar efter att ge ut och förknippas med så hög standard som det bara går, 

oberoende av den inriktning författaren eller förlaget har, för att vara tilltalande för den 

                                                 
95 Books-on-Demand, En presentation. URL: http://www.books-on-demand.com/about-sv.htm , uppgiften 

hämtad den 16 mars 2000. 
96 Books-on-Demand, En presentation. URL: http://www.books-on-demand.com/about-sv.htm , uppgiften 

hämtad den 16 mars 2000. 
97 Svedjedal (1999) 
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läsargrupp som kan tänkas vara intresserad. Med detta inte sagt att det som säljer mycket är av 

låg kvalité och tvärtom, inga sådana sanningar går att ställa upp.  

4.5.2. Instant Book 

Även Instant Book är ett förlag med boktryckarens inriktning, alltså inriktar de sig i mindre 

grad mot marknadsföring och urval. Författare som betalar för sig kan hos Instant Book ge ut 

sina böcker. Instant Book är ett företag under Claes Kjellin Media AB och sysslar enbart med 

print-on-demand. Instant Book satsar på att producera böcker av lika god kvalité som 

offsetböcker och trycker böckerna i samarbete med Tierps tryckeri. Dessutom går det att få en 

bok i taget om så önskas.98  

4.5.3. Periskop 

Periskop påstår sig just nu vara den Sverigeledande aktören inom det de kallar new 

publishing. Periskop startade 1999 och tar det helhetsgrepp som jag tidigare saknat/efterlyst 

hos nya aktörer på marknaden. De samlar kompetens under ett och samma tak för att etablera 

sig som pod-företag i Sverige. 

Periskop trycker åt förlag vars böcker är out-of-print, ger möjlighet åt akademiker att 

sprida sina texter (de görs tillgängliga över Amazon), har ett nära samarbete med Amazon. I 

vad förlaget kallar unika avtal har de knutit ett samarbete med Amazon och får därigenom 

världsomspännande distribution av sina böcker:  

Alla våra böcker kommer att finnas att köpa från världens största bokhandel, Amazon.com. När 
man lägger en beställning hos Amazon går en order till ett tryckeri i USA där vi lagrar digitala 
original av böckerna med omslag och allt. Ett exemplar av boken produceras inom 48 timmar och 
skeppas till Amazon som skickar den vidare till slutkunden varsomhelst i världen. Denna 
distribution är unik.99 

Periskop kan ses vara en pod-tjänst som i första hand administrerar tryckning och distribution. 

I hög grad bedömer jag det även vara ett bokförlag med en särskild inriktning i utgivningen; 

vem som helst kan inte komma ut på Periskop.  

Jag ställer mig frågande till några saker apropå Periskop: Detta att vara tillgänglig via 

Amazon, vad är det fantastiska med det? Hur många svenska kunder handlar via Amazon, och 

varför handla en bok från Periskop via Amazon, som trycks i USA och skeppas över till 

                                                 
98 Uppgifter från samtal med Claes Kjellin under Stockholms bokmässa 15/4 2000 samt från Peurell 

(1999a). Anledningen till att uppgifterna om Instant Book kan anses vara knapphändiga är att jag inte fick tag på 
något egentligt informationsmaterial under Stockholms bokmässa samt att när Instant Book skulle undersökas 
via deras hemsida låg den nere för omarbetning. Instant Book URL: http://www.ckm.se 
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Sverige, då man lika gärna kan köpa den i en bokhandel eller direkt från Periskop? Det är 

knappast medvetet miljövänligt tänkande bokköpare som väljer Amazon-alternativet på grund 

av de långa transporter som krävs då en bok ska skeppas från USA till Sverige. Målgruppen 

kan vara svenskar i utlandet (=USA och Europa företrädesvis), som vill ha tag på svenska 

böcker på ett smidigt sätt. För den som vill ge ut sin bok på engelska och på så sätt bredda sin 

marknad avsevärt är detta förstås en lockande väg till framgång. I sin utgivning erbjuder 

Periskop i linje med detta just nu flera böcker på engelska.100 

Periskop har dessutom några så kallade imprints, alltså mindre förlag inom förlaget. Pod-

produktion av akademiskt material är något som Periskop erbjuder på ett av dessa, nämligen 

Prefekt.com. Tjänsten är öppen för forskare som vill trycka och sprida sina akademiska 

forskningsrapporter och avhandlingar. Startavgiften är $ 115 och författaren får då ut texten 

via Amazon och en royalty på 10 % av försäljningen. Efter att ha varit en pågående utveckling 

på andra områden än bokmarknaden har den sedan några år även här tagit fart. Anledningen 

till att tekniken här tillämpats i högre grad beror av att formen på de tryckta dokumenten ofta 

är A4-kompendier eller liknande, där utseendet spelar mindre roll än innehållet. Något som 

här spelar in är att upphovsrätten inte sätter upp lika stora hinder som är fallet på den fria 

marknaden. Nivåerna för royalty är inte lika höga inom den akademiska världen, samt att det 

är mer eller mindre nödvändigt att texterna kommer ut så snabbt som möjligt, varför texterna 

får en större spridning.  

Ett annat imprint på Periskop är Torped, som ger ut debutanter. 

4.5.4. Några reflektioner kring nya aktörer och ny teknik 

Situationen inom print-on-demand idag i Sverige och omvärlden är väldigt expansiv. 

Utvecklingen i olika länder har kommit olika långt. Sverige är ett av de ledande länderna på 

området, kanske mest i fråga om teknikutveckling och inte produktion av flest antal titlar eller 

spridning av teknikens användning i olika delar av bokproduktionen. Forskningsprojekten, 

liksom området, innehåller och kräver ett antal olika typer av kompetens. Att samla dessa 

under ett och samma tak är ingen omöjlighet. Vad beror det då på att de nya aktörerna är så 

pass specialiserade? Utvecklingen går i stor utsträckning via projekt med samlad kompetens. 

Det marknaden just nu går igenom kan därför antas vara ett övergångsstadium, där print-on-

demand allt eftersom mognar och blir en fullständigt naturlig del av textproduktionen, utan att 

                                                                                                                                                         
99 Periskop kan nu komma att göra sig ett namn genom Shocking Lies - Sanningar om lögner och fördomar 

i porrdebatten som under våren –00 utges. Förläggaren påstår det vara författarna och inte någon enskild 
redaktör som står bakom utgivningen. URL: http://www.periskop.com  
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det refereras till som just print-on-demand. Specialiseringen ligger i linje med idéerna om 

just-in-time och outsourcing (se nedan). Hur framtida pod-företag kommer att se ut beror inte 

så mycket av vad processen kräver utan mer hur företagsidén ser ut. Vill man samla pod-

kompetens under ett och samma tak är det förstås fullt genomförbart. Anledningen till att nya 

aktörer dyker upp och förlägger mycket av sina verksamheter på den nya marknadsplatsen 

Internet är förstås av den enkla anledningen att det finns pengar att tjäna. De nya 

mellanhänderna, intermediärerna, som erbjuder bland annat konsult- och utvecklingstjänster 

genom alla led, är några av vinnarna.101 

Vilka nya aktörer kan komma att etablera sig på bokmarknaden, förutom de som redan är 

på plats? Möjligheterna att etablera sig har förbättrats enormt för den enskilde på alla 

marknader genom att Internet helt vänt uppochned på mycket: 

Nu kan i princip vem som helst sätta igång och bedriva affärsverksamhet på en global marknad. 
Det som behövs är en dator, ett modem och en telefonanslutning. De kan kommunicera 
elektroniskt med ett obegränsat antal företag och personer, utan att behöva känna varandra. Detta 
till en bråkdel av de tidigare kostnaderna. Idag räcker det med några tusenlappar, även om det 
finns företag som satsar flera miljoner kronor på sina nättjänster.102 

Med detta följer att den geografiska platsen för företaget spelar en mindre roll; marknaden 

finns på det avstånd de datorer och modem man använder sig av finns. Storleken på företag 

har likaså blivit av mindre vikt. Små, effektiva aktörer kan göra jobbet lika bra och därför ta 

andelar på marknaden de aldrig tidigare haft någon möjlighet att ta. Intermediärerna söker 

ständigt nya vägar för att korta avståndet till köparna. Precis som individualiteten hos de 

produkter som jag behandlar, böckerna, är företagen lika individuella och heterogena för att 

kunna generaliseras. Vissa kommer att lyckas, andra inte. Internet har denna fördel för små 

företag, men det innebär inte att samtliga små företag kommer att göra goda affärer bara för 

att de fungerar över nätet. Det kan dock konstateras att sådana misslyckanden kostar mindre 

på nätet. För de företag som satsar på en ny affärsidé på en ny marknadsplats går det att dra 

nytta av fördelen av att vara ”First Mover” på marknaden, där Boxman, Amazon.com och 

Bokus.com kan ses som aktörer som tidigt etablerat sig som aktörer på Internet.103 En 

synnerligen viktig fördel som en så kallad ”First Mover” har är att varumärket blir känt, och 

därför anlitat av denna anledning. 

En trend på marknaden har under den senaste tiden varit att använda sig av så kallad 

outsourcing, tjänster läggs ut på entreprenad till företag som kan göra detta i ett sorts 

                                                                                                                                                         
100 Två av dessa är översättningar av Ulf Nilsons Sverige: Sluten Anstalt och Sverige: år 2005 
101 Forsebäck (1998), s. 21. 
102 Sandén (1998), s. 14. 
103 Kärrbrink mfl. s. 11. 
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ömsesidigt nyttoförhållande. Nackdelen med outsourcing kan vara att den breda kompetensen 

försvinner från personalen i det egna företaget och personal hyrs in för att klara den löpande 

verksamheten.104  

Det har påvisats att den ofta påtalade öppningen mot globala marknader för små företag 

gjort Internet ointressant för dessa. För många är inte målet att bli aktiva på världsmarknaden, 

och faktum är att de lokala initiativen är de mest framträdande på nätet och den lokala 

försäljningen den vanligaste.105 

Kvalitén på böckerna från exempelvis Periskop har verkat aningen undermålig, med 

paginering på titelsidan som ett exempel. Att böckerna inte alltid är estetiskt tilltalande, vare 

sig det gäller omslag, kvalitet eller inbindning är något som förekommer på pod-området. Erik 

Peurell kritiserar de nya aktörerna för att varken vara tillräckligt textkritiska eller kompetenta 

nog att bedöma vilka upplagor eller klassiker som bör ges ut.106 Detta kan inte jag hålla med 

om. Att förlag ger ut mediokra utgåvor av böcker är inget specifikt pod-problem, tvärtom är 

det alltför vanligt förekommande på hela området. När Bonniers i samband med Günter Grass 

Nobelpris i litteratur 1999 tryckte upp Blecktrumman gavs fel upplaga ut. Felet 

uppmärksammades dock och i ett svar på den förfrågan jag skickade till Bonnierförlagen 

apropå detta förklarades misstaget:  

När boken gavs ut för första gången på svenska i början av 60-talet visade det sig dessvärre att 
översättningen inte höll den kvalité som krävs. Detta var naturligtvis mycket beklagligt och 
upplagan drogs in och förlaget lät göra en ny översättning av boken. Alla böcker som ges ut på 
Bonniers arkiveras i vårt stora huvudarkiv och så var även fallet med dessa. När nu Günter Grass 
fick Nobelpriset förra året blev det naturligtvis ett visst tumult på förlaget. På stående fot 
beslutades att vi skulle ge ut några av de mest uppmärksammade titlarna genom åren, däribland 
”Blecktrumman”. Någon sprang ner i vårt arkiv för att hämta ett exemplar och eftersom inga av 
oss som arbetar här nu fanns på förlaget i början av 60-talet var det ingen som kände till den gamla 
tråkiga historien med översättningen. Nu råkade vi helt enkelt ta fel bok som sedan trycktes om. 
Detta upptäcktes först när boken fanns i handeln men då drog vi ånyo in upplagan och lät ge ut den 
riktiga översättningen. Beklagligt, men dessbättre gick det ju att åtgärda snabbt. Av detta kan man 
lära att ingenting är ofelbart och att misstag händer, även om det dessbättre är rätt sällsynt.107   

Visst har print-on-demand sina barnsjukdomar, man vad annat är att vänta av ny teknik? 

Problemet är att den kompetens förlagen besitter ännu inte finns hos nya aktörer, och därför 

kan det antas att kvalitén är lägre under en övergångsperiod, innan de nya aktörerna har 

kommit i fas med övriga bokmarknaden och knutit till sig nödvändig kompetens. Jag förvånas 

en aning över att Erik Peurell stämmer in i den reserverade ton mot det som kollegan Johan 

                                                 
104 a.a. s. 17. 
105 Fredholm, Peter (1998), Elektronisk handel. Status och trender. (Stockholm), s. 41. 
106 Peurell, Erik (1999), Print on Demand in Sweden: Four projects and their products, problems and 

prospects ,  Rapport inom ramen för Nya vägar för boken (Stockholm), URL: 
http://www.kur.se/fou/rapporter/Peurellpod.pdf , s. 8-9. 

107 E-post från Ingela Palmquist, Bonnierförlagen 21 mars 2000. 
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Svedjedal anslår mot print-on-demand. Dessa två är trots allt två av de mest tekniktillämpande 

litteraturvetarna Sverige har. Johan Svedjedal har till exempel länge jobbat med projektet 

Almqvist på Internet, där Almqvist säkras och tillhandahålls i elektronisk form. 

Det danska projektet Underskoven (ung. Mirakelskogen) ser klarsynt på print-on-demand. 

Dokumenten hanteras elektroniskt genom hela produktionen och detta kommenteras från 

projektet:  

Fordelen ved dette er at forfatterens manus kan gå uændret igennem hele processen. Det gør 
produktionen billig og hurtig. Bagdelen er at forfatterens manus kan gå uændret igennem hele 
processen!108  

Förläggaren måste alltså vara uppmärksam på den naturliga tröghet som nu förloras i 

hanteringen av dokument. Alla de granskningar författare och förläggare gör av dokument 

innan utgivning går nu att undvika – nu är det bara att ”trycka på en knapp” för att färdigställa 

boken. En sanning som alltid bör råda inom bokutgivning är att alltid tillämpa textkritiskt 

arbete.  

Som avslutning på detta avsnitt vill jag återknyta till frågan om print-on-demand och de 

nya aktörerna kommer att bli en naturlig del av bokmarknaden. Det är svårt att se om den 

nuvarande specialiseringen mellan bokmarknadens aktörer kommer att fortsätta, eller om de 

större förlagen kommer att följa efter och införliva print-on-demand i verksamheten. 

”Outsourcingtrenden” är svår att se livslinjen på, konstateras kan dock att 

underleverantörssystemet är väl etablerat inom jämförelseexemplet bilindustrin. Det återstår 

att se hur trenden här utvecklar sig. Vad utgivare måste ta ställning till är vilket förhållande 

som ska råda mellan kostnader och kompetens inom företaget. Med outsourcing följer att den 

inre kompetensen försvagas och försvinner samtidigt som större vinster kan förväntas. Troligt 

är att de större avvaktar med satsningar tills de sett och lärt av andras misstag, för att sedan 

själva ge sig in i leken om det visar sig vara lönsamt. 

Konstateras kan också att dessa tre nya aktörer alla ligger närmare boktryckarens än 

bokhandlarens verksamhet. Periskop med dess imprints är det företag som närmast kommer 

att likna ett bokhandelsföretag. Likaså vill jag konstatera att trots att produktionsresurserna för 

att trycka böcker inte längre behöver styra ett förlags utgivningspolitik, väljer de nya 

aktörerna att följa boktryckarens väg, på grund av att det är en lönsam väg att följa. 

 

                                                 
108 URL: http://www.underskoven.dk Uppgiften hämtad 000225. 
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5. Diskussion 

Ett vid första anblicken märkligt inlägg angående print-on-demand kom den 22 mars detta år 

från en av områdets frontfigurer, Peter Curman: 

Print-on-demand kan givetvis aldrig ersätta den traditionella trycktekniken och heller aldrig utgöra 
en ekonomisk bas för affärsverksamheten. Men den kan tillföra bokhandeln en ny kulturpolitisk 
dimension. Och – vem vet – kanske en Print-on-demandbok plötsligt tar fart och börjar sälja på 
allvar. Då är det dags att växla om till vanligt offset-tryck. Titta på Frankrike där ett fruktbart 
samspel uppstått mellan vanliga förlag och print-on-demandförlag. Det vore en nåd att stilla bedja 
om i de kulturpolitiska skyttegravarnas Sverige!109  

Jag blev förvånad när jag såg denna artikel. Är det meningen att print-on-demand skall vara 

en sorts skjuts för litteraturen, en nödvändig medicin för att folk ska börja köpa böcker igen? 

Varför ska framställningstekniken vara det primära för boken? Att detta kommer från en av 

Sveriges största förespråkare av print-on-demand blev för mig svårt att förstå. Curman 

efterlyser samarbete mellan inblandade och ser Podium som en framtida samlingsplats för 

småförlag som där ska samordna sin distribution och där göra böcker tillgängliga on-demand 

till bokhandeln och skriver vidare:  

En förutsättning vore i så fall att de medverkande förlagen samordnade sin distribution. För 
bokhandelns del vore ett sådant samlat utbud en klar fördel eftersom man då kunde erbjuda 
kunderna ett större sortiment samtidigt som man inte drog på sig några extra kostnader.110  

Att samordna distributionen känns som ett mindre relevant argument för just pod-böcker. All 

möjlig teknik att samordna inköp finns redan, problemet är att bokhandeln köper från ett antal 

olika håll. Pod-litteratur kommer att bli en typ av böcker som inte kommer att ges ut eller 

säljas inom andra kanaler än övrig litteratur. Visst kan man skapa databaser där det finns 

länkar till pod-litteratur, men det verkar vara att komplicera saken i onödan. Att skapa en 

gemensam distributionsapparat skulle inte göra annat än att hämma konkurrensen och föra 

utvecklingen ett steg bakåt – för alla inblandade. Dessutom ser jag inte hur en sådan 

samordning i större skala skulle kunna bli möjlig. Distribution med pod-teknik innebär att 

böckerna hämtas på elektronisk väg och trycks där lämplig utrustning finns. Är det som 

Curman tänker på en stor databas, där litteratur finns tillgänglig genom Podium där de eller 

någon annat webbplats kan fungera som portal för pod-böcker från olika förlag kan köpas? 

Stora databaser för kommersiella ändamål har sina tydliga fördelar. Köparna kan lätt finna 

jämförbar och överblickbar information om de billigaste och bästa alternativen på marknaden. 

Anledningen till att dessa inte tenderar att slå igenom är att företagens säljare inte kommer i 

                                                 
109 Curman, Peter, ”Den digitala bokhandeln – världslitteraturens räddning” Aftonbladet 2000-03-22, 

artikeln även tillgänglig på URL: http://www.swepod.com/nyh/den_digitala_bokhandeln.htm 
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kontakt med kunderna och kan därför inte sälja in produkterna som de är vana att göra. 

Företag har därför valt att stå utanför stora databaser med följden att genomslaget uteblivit. 

Nu är böcker en väldigt standardiserad produkt där säljare inte behövs i lika hög grad för att 

kunder ska nappa; hindren för sådana databaser behöver därför inte vara oöverstigliga. 

Framgången är således helt klart branschberoende. Databaser av detta slag kommer att finnas 

för de flesta produkter, dock i större eller mindre skala.111 

För att återknyta till Curman framstår det som att han talar lite väl mycket i egen sak och 

för Podium, istället för att tala om vad print-on-demand i stort kan göra för att förbättra 

litteraturens situation. En sannerligen kortsiktig vision av vad print-on-demand är och vilka 

möjligheter det sitter på är vad Curman här presenterar. Att påstå att print-on-demand aldrig 

kan stå som bas för verksamheten är jag inte heller benägen att hålla med om. Påståendet är 

alldeles för svävande, om en verksamhet ska klara sig eller inte beror helt och hållet på vilken 

nivå och i vilken form den befinner sig.  

Jag är medveten om att jag kan övertolka Curman i dennes resonemang. Bara för att en 

bok blir så populär att den går från pod-tryck till offsettryck behöver inte betyda att pod-

teknik inte har en framtid. Curman kan mena att pod-teknik har sin nisch just här, för mindre 

upplagor av smalare litteratur. Är detta Curmans mening, vilket jag vill anta, har tekniken en 

given plats på det framtida litterära fältet. Framgångsreceptet för print-on-demand kan se ut 

som följer:  

Nya bokformat kommer fram vilket leder till en större valfrihet i format och kvalitet. 

Detta blir ett starkt säljargument den dag då kvalitén på pod-böcker håller lika hög klass som 

traditionellt tryckta böcker. Nya böcker är som vilka andra handelsvaror som helst, de 

behöver individuell hantering och marknadsföring för att nå de kunder som tros vara 

potentiella köpare. Min egen övertygelse är att när pod-producerade böcker håller samma 

klass vad gäller utseende och produktkvalitet som helhet kommer de att kunna konkurrera 

med den traditionellt producerade boken. Varför? Inte för att det är en pod-bok, utan för att 

det är en billigare bok, producerad på ett nytt sätt där kostnaderna kan hållas nere och därför 

kan ett lägre pris tas ut i handeln. Detta gäller förstås inte så mycket den just nu stora 

pocketboksmarknaden, snarare gäller det marknaden för inbundna böcker som idag är i 

svårigheter på grund av att priserna är så pass höga. Här kan en återknytning till frågan för 

vem print-on-demand är till för göras: Vet jag som konsument hur den produkt jag köper är 

                                                                                                                                                         
110 Ibid. 
111 Fredholm, Peter (1998), Elektronisk handel. Status och trender. (Stockholm), s. 27-28. Områden där 

gemensamma produktdatabaser är livsmedels- och byggbranschen. 
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producerad, med vilken affärsidé, med vilken produktionsfilosofi? Kanhända, men den 

mindre aktivt undersökande konsumenten kanske inte vet, och bryr sig inte heller om det, så 

länge den produkt man köper är tillfredsställande. 

Det som konkurrerar på marknaden kommer att bli bok emot bok, och även förlag mot 

förlag och produktionsmetod mot produktionsmetod. Jag vill därför också polemisera litet 

med en redan anförd rapport av Erik Peurell, där denne lägger fram en mer negativ bild än 

den jag ser av hur print-on-demand kommer att utvecklas, eller snarare inte kommer att 

utvecklas.112 Peurell ser print-on-demand som ett alternativ för de författare som ännu inte 

tagit plats på marknaden, eller de som förlorat sin plats på det litterära fältet. Detta är 

självklart. Blir en författare refuserad är de tvungna att söka nya vägar för att bli publicerade.  

Släpper man författarperspektivet och går till producentperspektivet förändras det man ser 

och kan förvänta sig se. Författaren är vanligen inte den som sitter på de stora summorna för 

att göra en publicering möjlig, det gör traditionellt förlagen. I de pod-projekt som pågår har 

det dock varit så, att affärsidén gått ut på att det är författaren som står för kostnaderna för 

tryckning osv. Jag är benägen att tro att detta kommer att ändra sig. Om print-on-demand 

etablerar sig som nytt produktionssätt i större skala kommer producenter att våga ta vissa 

risker och därför börja använda sig av denna nya teknik. Som det varit hittills har de svenska 

projekten fått ekonomisk hjälp av staten och därför haft både hängslen och livrem; jag ser 

Podium och Books-on-Demand som mindre riskabla projekt. Jag kan hålla med Peurell om att 

print-on-demand behöver etablera sig genom att erbjuda ett antal titlar innan ett försök görs 

att ta marknadsandelar, för erfarenheter visar att konsumenter tröttnar på tjänster som inte har 

mer än ett ytterst begränsat sortiment att välja mellan.113 Det gäller för de nya aktörerna på 

bokmarknaden att göra böcker med en lika hög kvalité som de traditionella förlagen erbjudit, i 

den form och det läsformat de väljer att satsa på. Märk väl, min slutsats är inte att de nya 

aktörerna kommer att bli omedelbara segrare. Det tidigare resonemanget om två nu pågående 

litterära kretslopp handlar om ömsesidig anpassning med teknik, ekonomi och kunder i 

centrum till ett så småningom återförenat litterärt kretslopp. De ”gamla” förlagen måste 

anpassa sig efter ny teknik och ekonomi. Nykomlingarna måste anpassa sig efter det läsarna 

kräver; sådant som kompetent genomarbetade texter, läsvänlighet och välgjorda böcker.   

För att bokmarknaden ska kunna utvecklas och ta fart är det nödvändigt med 

vidareutbildning av folk på området. Många behöver lära sig mycket om ordbehandling, 

elektroniska dokument, webbpublicering, pod-teknik och annat nytt och närbesläktat. För 
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detta krävs anpassningsbarhet och förändringsvilja hos företagen i den allt snabbare 

föränderliga handeln. Här är återigen Darwin-resonemanget från avsnittet Tryckteknik och ny 

teknik värt att ta upp. Bokens och bokmarknadens framtid kan vara avhängig viljan att 

utveckla. Utvecklas inte bokmarknaden kan den komma att försvagas i konkurrens med andra. 

Min uppfattning om bokmarknaden är att den är och vill vara självständig och konservativ i 

flera avseenden. Litteraturen räknas närmare det finkulturella än det populärkulturella, och 

text som kulturyttring har uppnått en hög status och kan ses som den viktigaste 

kulturyttringen just för att boken och dess innehåll; språk, historia och litteratur alltid fungerat 

som en länk till forna tider och mellan människor. 

Något som bland andra Podium arbetat med har varit att utbilda på området verksamma i 

ordbehandling och elektronisk publicering, då det uppdagats att kunskaperna hos författare 

och yrkesfolk inte varit på den nivå som kanske förväntats. Stora förändringar behöver 

genomföras i bokkedjan, från text till läsare, om man vill förbättra situationen till att få upp 

kompetensen till en högre nivå. Värt att komma ihåg är också att tekniken står i ett ständigt 

samspel med handeln och med det konsumenterna vill. Nätet är för företag ett medel för att 

komma ut med det man har att erbjuda och ett ställe där de själva genomför många av sina 

affärer. Begreppet B2B, business-to-business, är det nya samlande begreppet för handel 

företag emellan.114 

Nya handelsvägar kommer fram, enligt principen att processen utgår från handel på 

begäran. Bokhandeln kan utvecklas till platser där man kan direkt ladda ner texter och få dem 

inbundna via databaser. Här finns även nya möjligheter för nya grupper av företagare att kliva 

in på marknaden. Internet med nätbaserade förlag, bokhandlar och författare som själva säljer 

sina böcker på nätet där ett närmare samarbete mellan leverantörer och producenter i 

bokkedjan minskar avbrott och glapp. Den leverantör som snabbast kan svara på kunders 

behov vinner därmed plats på marknaden och blir därför konkurrenskraftig. Bokhandelns 

försvagning ses som något ytterst allvarligt, men handeln med böcker över nätet ökar och ger 

människor med möjligheter att köpa böcker över nätet tillgång till ett större utbud av böcker. 

Detta är den nya tidens konkurrenssituation. En jämförelse man kan göra är att se 

bokhandelns försvagning som en parallell till nedläggningen av bank- och postkontor. Kan 

tjänster och varor skötas mer kostnadseffektivt över nätet väljs ofta detta alternativ, på gott 
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114 Nachemson-Ekwall, Sophie (2000), ”E-handel växer snabbt i Europa”, Dagens Nyheter 2000-03-27, s. 
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och ont. De rörelser som blir kvar uppskattas senare som dokument över en svunnen tid, av 

nostalgiska skäl.  

En ytterligare uppfattning  jag tycker vill uppmärksamma felaktigheten i är uppfattningen 

att ”alla” har tillgång till datorer och Internet. Så är det inte, för att gå vidare i min linje med 

olika liknelser vill jag sätta likhetstecken mellan tillgången till dator och tillgången till bil. 

Uppfattningen finns att alla har dator/bil, kan använda sig av/manövrera/ha glädje av dessa 

två. Många utnyttjar offentliga medel (buss, publika datorer) eller får hjälp av någon anhörig 

att genomföra transporten/tjänsten. En synnerligen viktig del är att säkerheten för handel över 

nätet måste förbättras. Tveksamhet över att våga lämna ut kontokortsnummer och andra 

värdebärande personliga uppgifter gör att presumtiva kunder inte blir kunder. Med detta vill 

jag säga att den eventuella revolutionen kommer att ta sin tid. Bokhandeln kommer att bestå 

och boken likaså och visst kommer nya sätt att handla och nya former att läsa att utvecklas. 

Den totala framgången för boken i den nya tiden kan vara produktion genom print-on-

demand och handel via nätet. Pod-böcker måste på något sätt bli populära och vara minst lika 

bra produkter för att slå igenom.  

Hur har print-on-demand tagit/kommer det att ta en plats på bokmarknaden? Vad som är 

orsak och verkan är svårt att säga. Klart är att Internet spelat en avgörande roll, med sin 

snabbhet i överföring av information vilket har lett till en kraftig tillväxt i antal användare. 

Vidare har ny mjukvara för elektroniska dokument utvecklats, till exempel Pdf-formatet, och 

till sist har ny digital tryckteknologi kommit fram.115  

Som jag nämnde i avsnittet Bakgrund kan dagens svenska bokmarknad ses som en 

färskvarumarknad. De projekt och de företag som arbetar med detta vill gärna få oss att tro att 

print-on-demand är något nytt och revolutionerande som för människor närmare litteraturen. 

Hur är det då egentligen? Är inte denna satsning endast ett sätt att rent och skärt försöka sälja 

mer böcker och göra bokmarknaden mer vinstgivande, och inte vara de (för att spetsa till det 

en aning) barmhärtiga tjänare med stort samhällspatos som pod-företagen och de 

förespråkande författarna ibland kan framstå som. Författare och förläggare vill att svenska 

folket ska läsa mer – eller vill de bara att vi ska köpa mer böcker för att säkra utkomsten för 

dem själva? Etablerar sig fler kvalitativt och litterärt inriktade förlag med den nya tidens 

resurser av Podium:s typ på den svenska bokmarknaden (som komplement till viktiga 

boktryckare som Instant Book och Books-on-Demand), kan de komma att tillfredsställa den 
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smalare litteraturens marknad för att bredda, fördjupa och utveckla det svenska 

litteraturklimatet.  

Genom att nu lämna framgångsreceptet för print-on-demand vill jag gå vidare i 

diskussionen. Efter Guldpocketgalan detta år talades det om pocketboken som något av en 

frälsning för bokmarknaden. Pocketboken var demokratins medhjälpare på grund av dess 

olika fördelar; alla kan köpa den, man kan ta med den överallt, den är så pass billig att det inte 

gör något om den slits en aning och liknande. Detta sagt av några av dem som tog hem priser 

på den gala som premierade storsäljande pocketböcker; Liza Marklund, Håkan Nesser, 

Gunnar Fredriksson, Åke Edwardsson och Anna-Lena Brundin, som under galan stod som 

konferencier.116 Det är självklart att Liza Marklund ser pocket som en frälsning efter att ha 

sålt 250 000 exemplar. Men vårt läsande kommer inte att öka bara för att ny teknik gör det 

lättare att framställa och få tag på böcker, eller genom att de finns i pocket. Problemet ligger 

djupare än så. Mats Gellerfelt har i en artikel tagit upp dessa problem.117 Anledningen till att 

läsningen inte är större än den är idag har flera orsaker. De vanligaste orsaker som brukar 

nämnas är konkurrensen från medier som tv, video, Internet med flera, samt att det inte finns 

tid över till läsning. Gellerfelt skriver att det initiativ som författarna Peter Curman, Jan 

Myrdal och Lars Forssell tog, skrämde slag på förläggarna i vad artikelförfattaren kallar en 

”kulturpolitisk manifestation”118 Kulturpolitiskt för att markera missnöjet med den svenska 

bokmomsen och samtidigt ge författare självkänsla genom att visa att man kan klara sig utan 

förläggare.119  

                                                 
116 Godmorgon,  TV 4 2000-03-14. 
117 Gellerfelt, Mats (1997), ”Läsare sökes” , Månadsjournalen April 1997. 
118 a.a. s. 35 
119 Sveriges bokmoms ligger på 25 %, tillsammans med Danmark Europas högsta. 
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6. Slutsatser 

För att spekulera en aning efter denna undersökning är min uppfattning om hur bokmarknaden 

i framtiden kommer att se ut som följer: Fler böcker kommer att säljas på en marknad där fler 

titlar finns i urval. Storsäljarna kommer inte att bli fler, de kommer att ligga på en ungefär 

liknande nivå och tillgängligheten kommer att förbättras för det smalare och mindre 

kommersiella. Förläggararbetet kommer allt mer att göras av den institution eller det företag 

som vill ge ut en viss text. Den kompetens som finns inom dagens bokförlag måste därför tas 

vara på och finnas hos de som ger ut texterna. I den breddning av bokmarknaden som kan 

väntas blir det viktigt att se till att denna kompetens, liksom övriga, bevaras. Möjligheten att 

skapa fler jobb för på området är alltså god. 

Print-on-demand kan komma att få en djupare betydelse, till exempel genom att förse oss 

med äldre litteratur och därför vara en bidragande orsak till ett bättre språkklimat i Sverige där 

vi på ett bättre sätt för vidare vårt och så kallade ”nya svenskars” kulturarv genom att äldre 

klassiker och böcker på invandrarspråk blir tillgängliga och hjälper till med att ständigt 

utveckla och inspirera människor till ett bättre språk genom tillgången till god litteratur. 

Möjligen kan så bli fallet, i vilken grad är då frågan? Texter som görs tillgängliga via Internet 

gör att språkområden närmar sig varandra, blir större och förbättrar för exempelvis utvandrade 

albaner i Sverige eller svenskar utvandrade till Brasilien. Hur då? Jo, genom att texter finns på 

olika databaser och kan komma att tryckas ut på närmaste bibliotek eller bokhandel. Detta 

framstår för mig som en av de viktigare funktionerna, nämligen möjligheten att, om man så 

vill, kunna behålla sin kultur och sitt språk. Denna mer internationaliserade bokmarknad kan 

komma att skapa fler kulturmöten och fler internationella samarbeten. Ett av de syften som 

Europarådets pod-projekt har är just att främja mångfald, öka demokratiseringen och förbättra 

klimatet för den internationella kulturen, som genom boken har en av sina starkaste 

möjligheter att nå spridning över gränser.120 

Läsare och författare kommer också närmare varandra. En författare behöver inte gå 

genom en rad distributionsvägar för att nå ut med texten. På samma sätt blir det enklare för 

läsaren att få tag på det som önskas. Läsarens och konsumentens valfrihet vad gäller utseendet 

på produkter som erbjuds ökar. Man kan komma att välja mellan olika grader av exklusivitet 

på papper, inbindning osv. Detta är ett ömsesidigt förhållande, nyttigt även för utgivaren som  

                                                 
120 Freedom to publish [on demand] our cultural diversity. Council of Europe, Strasbourg 2000, s. 15. 
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därmed har möjlighet att tillfredsställa en bredare grupp av konsumenter. Nu behöver inte 

heller detta spela någon roll för kunden, det är inte säkert att man intresserar sig för hur boken 

är tryckt, det intressanta är att få tag på boken, innehållet och möjligen utseendet. En valfrihet 

öppnar sig således för utgivaren, som kan välja den tryckform som passar bäst vid respektive 

tillfälle. 

Ytterligare en fråga värd att påminna om är den om Internet som medium för litteraturen. 

Olika medier har olika trovärdighet och därför tolkas information på olika sätt beroende på 

om det är i den tryckta, i tv- eller i radiomediet bland andra som budskapet framförs. Idén ”the 

medium is the message” används som utgångspunkt för detta resonemang. Fenomenet är inte 

bara en fråga för en läsare av skönlitterär text på en bildskärm med text från ett elektroniskt 

dokument, utan spelar också roll för den som skrivit texten. Författaren skapar på ett visst sätt 

beroende på i vilken form texten kommer att nå en läsare. Frågan är om fenomenet print-on-

demand kan komma att påverka litteraturen, inte just om hur texter läses, men att print-on-

demand på något sätt kan komma att påverka kvalitén. Att det blir lättare att bli publicerad 

kommer säkerligen att föra med sig mer skräplitteratur likaväl som det förhoppningsvis för 

med sig ett större utbud av kvalitativ litteratur. Jag vill här dra slutsatsen att print-on-demand 

är en revolution för vissa, men inte alla, delar av bokmarknaden. Mest vill jag kalla det en 

tryckrevolution, just för att det nu går att trycka enstaka böcker i taget till ett överkomligt pris. 

Breddas perspektivet är det även en distributiv revolution där texter elektroniskt kan spridas 

över hela världen, men det ligger inte inom ramarna för print-on-demand som rollförändrande 

fenomen, det har mer att göra med elektronisk publicering än print-on-demand. Det område 

av bokmarknaden jag ser som oberoende av print-on-demand är den grafiska formgivningen. 

Snarare verkar denna bransch och dessa kunskaper ha kommit en aning vid sidan om pod-

utvecklingen eftersom problem med mindre estetiskt tilltalande böcker visat sig. 

Tillgängligheten till texter är en av de största fördelarna med print-on-demand. När och 

var man vill kommer det i en fullkomlig utbyggnad och utveckling av print-on-demand att gå 

att ta fram, beställa eller trycka ut det som eftersöks. 

Nu är det väl revolution på gång? 
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7. Sammanfattning 

Är det revolution på gång? Uppsatsens syfte har varit att inom ramarna för en magisteruppsats 

kartlägga situationen inom print-on-demand i Sverige. Undersökningen riktades mot delarna 

bakgrund, teknik, ekonomi, handel samt bokmarknadens aktörer. Det finns två sätt att närma 

sig print-on-demand; det ena är att se det endast som en ny teknik för tryckning och spridning 

av texter, det andra att se det som ett fenomen som i grunden kan komma att förändra 

bokmarknaden. Uppsatsen har riktat sig mot båda dessa delar, med fokus på den senare 

innebörden.  

Läsaren introducerades i begrepp som just-in-time, print-on-demand, marknader och 

elektronisk publicering. I mina frågeställningar ställdes de frågor upp som uppsatsen syftade 

till att besvara, och med ytterligare utgångspunkt från de modeller över litteraturens kretslopp 

traditionellt sett ut och hur det till viss del ser ut redan idag med den utvecklingspotential som 

finns för print-on-demand. Kretsloppen som hittills pågår sida vid sida kommer att åter bli ett 

kretslopp där print-on-demand fungerar som en naturlig del i det nya litterära kretsloppet, med 

en större eller mindre marknadsandel. Print-on-demand har kommit fram med just-in-time-

filosofi som en av grunderna. Bilindustrin är det tydligaste exemplet på en industrigren som 

tillämpar just-in-time; små lager hålls, det produceras inte mer än vad som behövs och 

ekonomisk täckning finns mer än med andra typer av produktionssätt. Svenska företag och 

projekt som tillämpar print-on-demand, med antingen bokhandelsförlaget eller 

tryckeriförlagets inriktning, har dessa idéer som grund för att skapa lyckade affärsprojekt 

En identifiering av fördelar och nackdelar med print-on-demand har gjorts. Nackdelarna 

är bland annat att kvalitén på de böcker som än så länge producerats inte alltid varit av den 

normalt höga standard som traditionellt offsettryckta böcker vanligen visar upp. Min 

undersökning visar att detta inte är något pod-problem, utan ett ständigt problem när texter 

trycks – oberoende av teknik. Textkritiska utgåvor bör alltid vara det som eftersträvas vid en 

utgivning, men av olika anledningar blir kvalitén ibland lägre än vad som kan krävas. Vad 

gäller fördelarna är det inte bara företag som kan dra nytta av ny teknik och nya former av 

handel; de kan komma många till nytta och glädje. Bibliotek kan komma att göra stora delar 

av samlingarna tillgängliga genom att billigt, smidigt och effektivt publicera och sprida 

samlingarna till många fler användare än idag. Intresserade behöver inte längre vara beroende 

av att ta sig till den plats och det bibliotek som har just det material man söker. Författares 

möjligheter att få texter publicerade och spridda förbättras något genom print-on-demand. 
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Min undersökning har visat att författare måste betala för att ge ut sina texter på pod-företag, 

och har man inga pengar är situationen inte bättre än tidigare. För konsumenter breddas 

utbudet, både vad gäller antalet texter och möjligheten att välja i kvalitet vad gäller 

inbindning. Vad gäller bokförlagen kan det konstateras att de lättare kan komma att ge ut 

tidigare titlar genom elektronisk lagring av texterna. Förläggarnas roll som smakdomare och 

skapare av litterära kanon kan komma att försvagas i och med att pod-förlag ger ut de texter 

författarna så önskar så länge de betalar för sig.  

En av mina inledande frågeställningar var om någon särskild gynnas av print-on-demand. 

Jag har inte funnit att så skulle vara fallet, fördelarna är spridda över bokmarknadens alla 

delar. De nya aktörerna och print-on-demand är här för att stanna, på en bokmarknad som 

kommer att gå igenom en rad omställningar de närmaste åren - som för området kan anses 

vara revolutionerande. 
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