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Inledning 

Någonting händer på den svenska bokmarknaden. En ny yrkesgrupp håller på att 
etablera sig vid sidan av förlagen. De kallar sig litterära agenter och finns till för 
författarnas skull. Den litterära agenten fungerar ungefär som en manager för 
författaren och hjälper till med kontrakt och annat. Alla ser inte med blida ögon på 
agenternas existens, en del förlag menar att agenterna gör intrång på deras område 
och att de inte är bra för bokmarknaden. Samtidigt tilltar kritiken mot förlagen, de är 
passiva och traditionella och arbetar för lite med marknadsföring, anser vissa. 

Denna magisteruppsats avser att studera de svenska litterära agenternas 
verksamhet samt att undersöka vad som kan hända på bokmarknaden när agenterna 
etablerar sig som en aktiv aktör där. Vad tycker förlagen om litterära agenter? 
Varför vill författare anlita en agent? Hur ser de litterära agenterna själva på sitt 
arbete? Kommer bokmarknaden att kommersialiseras ännu mer? 

Uppsatsens ämne finner sin plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
genom att biblioteken i sig inte är något isolerat fenomen, som institution är de en del 
av den litterära processen. Således innebär det att om bokmarknaden utvecklas och 
förändras så kommer detta att påverka även biblioteken. Av denna anledning är det 
angeläget för disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap att bevaka den 
svenska bokmarknaden och även ta aktiv del i forskningen om den.1 

Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten delas in i två underavdelningar. Det är dels övergripande 
litteratursociologisk forskning som bedrivits om bokmarknaden och dels material 
som specifikt inriktar sig på litterära agenter. 

Bokmarknadsforskning 
Flera teorier och metoder har skapats och utvecklats under senare decennier för 
studiet av det litterära samhället, dess instanser och enskilda aktörer.2 Den litterära 

 
1 Citatet i uppsatsens titel är hämtat ur en intervju med den litterära agenten Niclas Salomonsson, 010308. 
2 Erik Peurell, 1998, En författares väg: Jan Fridegård i det litterära fältet, s. 19. 
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processen belyser hur litteraturen fungerar som process och institution, det innefattar 
också spridning och mottagning av litteratur. Internationellt kan namn som Robert 
Escarpit, Pierre Bourdieu, Hans Hertel och Robert Darnton framhållas. De har alla 
fyra skapat teoretiska modeller för den litterära processen. 

Den franske litteratursociologen Robert Escarpit satte i sin bok 
Litteratursociologi (sv. övers. 1970, orig. 1958) upp två, tydligt åtskilda, litterära 
kretslopp. Det var dels det bildade och dels det populära kretsloppet. Bokhandeln i 
det bildade kretsloppet är en plats för utbyte men i det populära kretsloppet är 
basinrättningen en kiosk eller ett annat enkelt försäljningsställe. I det populära 
kretsloppet tillfredsställs alltid medlemmarnas behov av litteratur utifrån och man 
deltar inte i den litterära verksamheten3 Den bildade litterära verksamheten sker i ett 
slutet kretslopp inom gruppen och det gör att det populära kretsloppets grupp inte 
kan meddela de ansvariga för den litterära produktionen sina reaktioner.4 

Escarpits modell har blivit mycket åberopad i västeuropeisk kulturdebatt men 
kan i vissa stycken anses vara föråldrad.5 Det kan vara på sin plats att ställa frågan i 
hur pass vid mening det populära respektive det bildade kretsloppet ännu existerar. 

Varuhusens och kioskernas ändrade sortiment, liksom bokhandelns öppning för mer 
populära storsäljare har suddat ut den tidigare ganska klara gränsen mellan [det] ’bildade 
kretsloppet’ och ’det populära kretsloppet’.6 

Jag har ändå valt att ta upp Escarpits teorier eftersom de i hög grad bidragit till 
teoribildningen inom litteratursociologin. 

Hans Hertel, professor i nordisk litteratur vid Köpenhamns universitet, med 
litteratursociologi som särskild inriktning, anser också att Escarpits modell bör 
förnyas. Anledningen är det nya inbördes beroendet mellan tryck-, ljud- och 
bildmedier som uppstått. Hertel har därför konstruerat en ny modell som återfinns i 
föreläsningen 500 000 £ er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid (1996). Grunden 
för Hertels nya modell är att förstå vad som sker på den nya globaliserade 
bokmarknaden. Modellen har fem kretslopp och utgår från aktuell mediesituation 
men kan, enligt konstruktören, även användas för att förstå litterära processer ända 
från 1950-talet.7 

 
3 Robert Escarpit, 1973, Litteratursociologi, s.102. 
4 Escarpit, 1973, s. 89. 
5 Se t.ex.: Lars Furuland & Johan Svedjedal, 1997, ”Förord”, Litteratursociologi: Texter om litteratur och 
samhälle, s. 10. 
6 Åke Danielsson & Claes Lennartsson, 2000, Bokmarknaden i Sverige: aktuella förhållanden inom den 
litterära institutionen i Sverige, http://www.hb.se/bhs/personal/claes/bokmarknaden.doc. 
7 Hans Hertel, 1996, 500.000 £ er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid, s. 31 ff. 
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De speciallitterära kretsloppen har flera små kretsar. Detta är de "smala" 
böckernas område, nyskapande skönlitteratur och nytänkande facklitteratur i små 
upplagor. Även publikationer från alternativ- och specialförlag hör hit. Kretsarna är 
flera för att visa att det finns små, ofta snäva kretslopp och subkulturer som inte 
nödvändigtvis överlappar varandra eller flyter samman. Det populära kretsloppet är 
området för normal-, pocket-, och bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker. Tredje 
kretsen är det masslitterära kretsloppet. Här finns inte bara triviallitteratur utan 
även kvalitetsböcker som blir bestsellers eller via bokklubbar sprids i mycket stora 
upplagor. Krets fyra kallas det intermediala kretsloppet. Här når texter ut till en 
mycket stor, ofta internationell publik, via andra medier såsom radio, teve och CD. 
Detta leder åter till en ökad försäljning av bokupplagor. Det orala kretsloppet är 
det femte som finns omkring de övriga. Detta är den muntliga tradition av klassiskt, 
arketypiskt berättarstoff som ofta smälter samman med nya historier från bildmediet. 
Traditionen ingår i en ny muntlig tradition och blir till ny mytologi. Ibland rör sig stoff 
från det orala kretsloppet nedåt i kretsarna och blir till böcker. Dessa fem kretslopp 
förenas genom en mediehiss. Hissen ses som ett slags varutransportör som kan föra 
en bok uppåt, från de specialiserade kretsloppen till det masslitterära eller 
intermediala kretsloppet eller skicka den nedåt i systemet. 

Hertel vill med sin modell visa hur den populära delen av höglitteraturen sugs upp 
i kulturindustrins massproduktion medan de mer exklusiva delarna sorteras ut till 
undergroundkulturer.8 Hertel anser att det vi nu upplever inte är bokens kris utan 
bokbranschens, bibliotekens och läsarnas kris. Han tycker att den litterära kulturens 
förändringar delvis är ett globalt fenomen. Påverkan har kommit från lågkonjunkturen 
och många länders privatisering av den offentliga sektorn. En ännu större inverkan 
har dock medieindustrialiseringen haft.9 

Ytterligare en kretslopps modell presenteras i artikeln ”What is the History of 
Books” av Robert Darnton.10 Figuren kallas det kommunikativa kretsloppet (the 
communications curcuit) och går från författare till förläggare, över tryckeri, 
leverantör, bokförsäljare och fram till läsaren. Kretsloppet sänder meddelanden, 
förvandlar dem på vägen när de passerar från tanke till skrift, till tryck och tillbaka 
igen. Figuren täcker främst äldre tiders bokmarknad men Darnton menar att den kan 
fungera på alla tidsperioder i historien med mindre justeringar. Emellertid är det den 
tryckta boken som åsyftas, dessutom är modellen förenklad i jämförelse med t.ex. 
Lars Furulands modell (se nedan). 

 
8 Hela resonemanget om kretslopp från Hertel, 1996, s. 31 ff. 
9 Hertel, 1996, s. 22. 
10 Robert Darnton, 1982, ”What is the History of Books”, s. 65−83. 
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I boken Kulturens fält: en antologi (1998) visar ett antal svenska forskare hur 
man kan göra bruk av Bourdieus fältbegrepp. Bo Petersons antologibidrag 
”Bokmarknad och litterära fält” tar upp relationen mellan konst och ekonomi vad 
gäller förläggare och bokmarknad.11 

När det gäller svenska forskares försök att konstruera teoretiska modeller måste 
litteratursociologerna Lars Furuland och Johan Svedjedal nämnas. Båda har 
egenhändigt skapat teoretiska modeller av den litterära processen. 

Furulands modell publicerades första gången 1970. Med modellen vill han 
”belysa hur litteraturen som institution och process fungerar i de nordiska länderna”.12 
Figuren beskriver bokmarknaden utifrån tre huvudled; produktion, distribution och 
konsumtion. Verkets väg illustreras från författaren via förläggaren och olika 
förmedlare av litteratur (t.ex. bokhandlare, bibliotekarier m.fl.) fram till läsaren. 
Processmodellen är i första hand till för att illustrera huvudströmmarna vid 
litteraturens produktion, spridning och konsumtion i system med 
marknadshushållning. Emellertid vill Furuland påtala att modellen är så 
generaliserande att den kan användas som utgångspunkt för diskussionen vad gäller 
andra tider och andra politiska system. 

Johan Svedjedal har också varit (och är) mycket aktiv i forskningen om 
bokmarknaden. I uppsatsen ”Författare och förläggare. Om litteraturvetenskap och 
förlagshistoria” (1994) tar han upp förhållandet mellan författare och förläggare och 
behandlar förläggarens medskapande roll som det inte talas om så ofta. 

Som nämnts har Svedjedal även gjort en egen modell av den litterära processen. 
Den utgår från de förändringar som bokbranschen genomgått på senare år och 
fokuserar sig på Internets betydelse. Modellen skisseras i uppsatsen ”Bortom 
bokkedjan: Bokmarknadens funktioner: en ny modell och några exempel”.13 
Resonemangen där bygger på Svedjedals bok The Literary Web: Literature and 
Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of 
Literature (2000), som i sin tur redovisar hans arbete med projektet Nya vägar för 
boken. 

I artikeln visas hur gränserna mellan bokmarknadens yrkesgrupper löses upp och 
därför behövs nya modeller för att beskriva bokbranschen. Svedjedal tycker att 
modeller som Furulands och Darntons är enkla och tydliga. I dem kan man genast se 

 
11 Peterson, Bo, 1998, ”Bokmarknad och litterära fält”, s. 325−346. (Se mer utförligt om Bourdieus teorier 
under ”Teoretiska utgångspunkter”.) 
12 Lars Furuland, 1997, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält, s. 38 ff. 
13 Johan Svedjedal, 1999, ”Bortom bokkedjan: Bokmarknadens funktioner- en ny modell och några 
exempel” s. 3−18. 



 7 

i vilken relation yrkesgrupperna står till varandra och på vilket sätt länkarna i 
”bokkedjan” följer på varandra.14 Invändningen från Svedjedal är: 

Men modellerna lämpar sig sämre för att beskriva vad de olika yrkesgrupperna faktiskt gör 
när de gör saker med litteratur och böcker. Vad händer egentligen på de stationer böckerna 
passerar? Och vilken skillnad finns mellan de olika ställena?15 

Svedjedals nya modell har som mål att nå bortom bokkedjan och lämna de olika 
kommunikationsmodellerna. Det ska vara en ”övergripande analysram” som kan 
tillämpas på alla delar i branschen. De professioner som bokmarknaden består av 
har inte självklara nischer. Ibland går de in på varandras områden. T.ex. kan en 
författare sälja sina egna böcker vid uppläsningar på bibliotek. Med detta i åtanke 
har Johan Svedjedal koncentrerat sig på funktioner istället för individer och 
institutioner. Han söker efter branschens struktur. 16 

Förutom nyss redovisad forskning bör ytterligare ett par namn nämnas. I 
förläggaren Per I Gedins bok Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens 
historia och framtid, (1997) beskrivs den svenska såväl som den internationella 
bokmarknadens framväxt. Boken Litteraturens villkor (1994) av litteraturvetaren 
Rolf Yrlid är en genomgång av den litterära kommunikationsprocessen. Även de 
juridiska förutsättningarna redovisas. Båda böckerna är bra översiktsverk men det 
bör tas i beaktande att en hel del har hänt på den svenska bokmarknaden sedan de 
senaste upplagorna utkom (1997 resp. 1994). All information är därmed inte helt 
aktuell. 

Den senaste stora bokutredning som gjorts i Sverige är Boken i tiden 
Utredningen om boken och kulturtidskriften. Betänkandet kom 1997. För en 
ännu mer aktuell översikt av den svenska bokmarknaden finns Bokmarknaden i 
Sverige: aktuella förhållanden inom den litterära institutionen i Sverige (2000). 
Det är undervisningsmaterial hämtat från Bibliotekshögskolan i Borås. Författarna 
Åke Danielsson och Claes Lennartsson redovisar bl.a. utredningar och avtal som satt 
sin prägel på bokbranschen. 

De litterära agenterna 
Vad gäller yrkesgruppen litterära agenter har inte särskilt mycket skrivet material 
kunnat återfinnas. På senare tid har dock en del artiklar dykt upp i pressen. 

 
14 Svedjedal, 1999, s. 6. 
15 Svedjedal, 1999, s. 6. 
16 Svedjedal, 1999, s. 8. 
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En historik över yrkets uppkomst och framväxt finns i The Author’s Empty 
Purse and the Rise of the Literary Agent (1968) av James Hepburn. Materialet 
som jag funnit behandlar också till stor del agenterna ur ett historiskt perspektiv. 
Böcker som skildrar specifika författares relationer till och kontakter med deras 
litterära agent finns det flera exempel på, ett är Michael Kreylings Author and 
Agent. Eudora Welty and Diarmuid Russell (1991). I övrigt finns det en rad 
självbiografier av litterära agenter samt handböcker författade av agenter som 
handlar om hur man blir en litterär agent och hur man får sitt manus antaget. En 
handbok är The Literary Agent’s Guide to getting Published and making money 
from your writing.17 Som exempel på en biografi kan The Middle Man: The 
Adventures of a Literary Agent (1972) av Paul R. Reynolds nämnas. 

Vad gäller de svenska agenterna så var tidskriften Svensk bokhandel nummer 3, 
1999 ett temanummer där man skrev om litterära agenter och deras arbete med bl. 
a. svensk bokexport.18 I september 2000 hade DN en artikel om agenterna i Sverige 
där man får veta lite om läget för agenterna just nu.19 Så sent som i april 2001 var 
den litterära agenten Bengt Nordin intervjuad i DN.20 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats skrivs inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap men har 
samtidigt ett litteratursociologiskt perspektiv. Båda ämnena är fler- och 
tvärvetenskapliga och litteratursociologin har bedrivit omfattande biblioteksforskning 
medan biblioteken ju har en nyckelroll i spridningen av litteratur. Lars Furuland 
beskriver termen litteratursociologi som ett ”systematiskt studium av litteraturen som 
socialt fenomen och som system och institution i samhället”.21 

Enligt Furuland bör litteratursociologins främsta uppgift vara att ”studera 
växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras 
receptionssammanhang”, men även ”[…] analysera själva diktverken med särskild 
hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder”.22 Viktiga bidrag kan komma från 
litteratursociologin vad gäller granskning av olika litterära institutioner genom tiderna 
såsom författarkår, förlag och bibliotek. Johan Svedjedal summerar den 

 
17 Bill Adler Jr, 1999, The Literary Agent’s Guide to Getting Published and Making Money from Your 
Writing. 
18 Gunilla Eriksson & Hans Strandberg, 1999, ”Agenter bakom svensk bokexport: SvB special”, Svensk 
bokhandel, s. 13−22. 
19 Annelie Jordahl, 2000, ”Litterära agenter hotar förlagen”, DN, http://skolan.presstext.prb.se/prtcgi/brsga
te?s1=litter%E4ra+ag…/search.html&r=1&f=. 
20 Christina Kellberg, 2001, ”Smart agent gjorde uppror”, DN, s. A6. 
21 Furuland, 1997, s. 18 f. 
22 Furuland, 1997, s. 18 f. 
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litteratursociologiska forskningen i tre huvudpunkter: Samhället i litteraturen- hur 
skildras samhället i litteraturen?, Litteraturen i samhället- hur fungerar litteraturen i 
samhället? och Litteratursamhället- vilka villkor gäller för produktion, distribution 
och konsumtion av litteratur?23 

En av de forskare som bidragit till litteratursociologins utveckling av 
disciplinspecifik teoribildning är Pierre Bourdieu. Det har han gjort genom sin teori 
kring ”litterära fält”.24 Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats kommer 
Bourdieus fältteorier att användas. Jag skall tillämpa teorierna och med hjälp av dem 
försöka förstå spelet på den svenska bokmarknaden samt diskutera hur de litterära 
agenterna kan komma att påverka det litterära fältet. 

Pierre Bourdieu och hans begreppsvärld 
Att försöka redogöra för Bourdieus teorier kortfattat är en svår uppgift, följande är 
endast en översikt.25 

1966 drog Pierre Bourdieu upp riktlinjerna för begreppet fält och från och med 
1975 har han och hans medarbetare publicerat ett stort antal empiriska studier av 
fält. Med en så generell definition som möjligt är fält ett system av relationer mellan 
positioner. Fälten är föränderliga och besatta av människor och institutioner som 
utkämpar strider om något för dem gemensamt. Dessa fält kallar Bourdieu för 
sociala fält. Ett kulturellt fält är ett särskilt slag av produktionsfält, på 
produktionsfältet finns författare, konstnärer, kritiker, förläggare etc. Det är på detta 
fält som verk, värden och trosföreställningar uppstår men även ”producenterna”, dvs 
författare eller konstnärer. Läsarna eller publiken tillhör i sin tur konsumtionsfältet. 

Det fält som uppsatsen koncentrerar sig på är det litterära fältet, vilket i sin tur 
är ett subfält i det kulturella fältet. Det litterära fältets agenter är t.ex. litteraturkritiker, 
författare, förläggare och litteraturvetare. Exempel på institutioner kan vara förlag, 
litterära tidskrifter, kultursidor och akademier (i Sverige t.ex. Författarförbundet, 
Kulturrådet). De gemensamma värden som man strider om är definitionen på god 
litteratur, god litteraturkritik, rätten att skriva erkänd litteratur, auktoriteten att fälla 
omdömen om litterär kvalitet osv.26 

För att ett område skall kunna analyseras som ett fält måste det, enligt Bourdieu, 
besitta en utvecklad autonomi. Med autonomi menas att fältet äger självständighet i 

 
23 Johan Svedjedal, 1998, ”Litteratursociologi” s. 93. 
24 Johan Svedjedal, 1997, ”Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, s.72. 
25 Följande avsnitt utgår från Donald Broady, 1998, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, 
Kulturens fält: en antologi, s. 11−26, om inget annat anges. 
26 Donald Broady, 1989, Kapital, habitus, fält: Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 2 f. 
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förhållande till andra fält och till omvärlden i övrigt. Tecken på svag autonomi kan 
exempelvis vara att en författares belöning kommer i form av ekonomisk framgång 
istället för i form av erkännande bland ansedda kritiker och förläggare. Det 
fullständigt autonoma kulturella fältet existerar aldrig i verkligheten (dock kom den 
franska konsten och litteraturen jämförelsevis nära i slutet av 1800-talet). Ytterligare 
en förutsättning för ett fält är att det existerar polariteter mellan olika läger och 
konkurrerande värdehierarkier. Hos Bourdieu finns en horisontell polaritet som 
skiljer en intellektuell pol från en kommersiell samt en vertikal polaritet som separerar 
de erkända verken, författarna och genrerna från de icke erkända. Strukturerna är 
tydligare ju mer autonomt fältet är. 

Fältets agenter och institutioner kan ha delade meningar om det man strider om 
men man kan inte ifrågasätta tron på att det man strider om är viktigt och värdefullt. 
”Fältet hålls samman av denna ’croyance’ (tro), som förenar alla de stridande, de 
(oftast unga) nya pretendenterna likaväl som dem som redan intagit maktpositioner 
inom fältet och strävar efter att bevara status quo”.27 Tron ger upphov till en ekonomi 
som har en annan funktion än den gängse ”ekonomin” har.28 Det gäller för agenterna 
på fältet att skaffa sig ett kapital (på det litterära fältet betyder det litterärt kapital, 
t.ex. det anseende som vissa genrer, verk eller författare åtnjuter). Kapital är 
symboliska och materiella tillgångar, ett symboliskt kapital är vilken tillgång som 
helst i de sammanhang där den erkänns värde. Kulturellt kapital är i sin tur en form 
av symboliskt kapital som dominerar där skrivkonst och utbildningssystem vunnit 
utbredning.29 Ett autonomt fält besitter en sk omvänd ekonomi, fältets deltagare 
nedvärderar kommersiell succé och ”ekonomiska” vinster samt värderar sitt eget fälts 
specifika kapital högt. 

De kulturella praktikerna måste bygga på förnekanden. Fältets aktörer kan bara 
utförs sitt arbete genom att låtsas som om de inte gjorde det.30 Aktörerna på fältet vill 
se sig ”som drivna av idéer, god smak, sanningskärlek, rättviselidelse etc”.31 Därmed 
måste det ”ekonomiska” intresset och vinsterna kollektivt bortträngas. Förnekandet 
av ”ekonomin” är i centrum för hela fältet och är själva grundförutsättningen för att 
fältet ska fungera och förändras.32 

 
27 Donald Broady & Mikael Palme, 1993, ”Utgivarnas förord”, Kultursociologiska texter, s.17. 
28 Bourdieu menar ”ekonomi” i ekonomernas betydelse när det förekommer citationstecken. Se t. ex. 
"Produktionen av tro” i Kultursociologiska texter”, 1993b. 
29 Broady, 1989, s. 2. 
30 Bourdieu,1993b, "Produktionen av tro”, s. 155. 
31 Peterson, 1998, s. 332. 
32 Bourdieu, 1993b, s. 163. 
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Emellertid är förnekandet inget verkligt förnekande. En förläggare eller dylikt kan 
aldrig lyckas om han/hon inte kan uppvisa en blandning av realism (minimala 
eftergifter åt förnekande) och icke förnekade ”ekonomiska” krav och övertygelse 
(utesluter eftergifter).33 Detta utesluter dock inte att man aldrig får några 
”ekonomiska” förtjänster. För den som anpassar sig till fältets lagar finns det 
utrymme för en ökning av det symboliska kapitalet, vilket är en sorts kredit, detta 
kan leda till ”ekonomiska” vinster om än bra på lång sikt. Det enda nyttiga och 
effektiva kapitalet är dock prestige och auktoritet. För en förläggare innebär detta att 
man gör sig ett namn och därmed skaffar man sig ett konsekrationskapital. Det ger 
makt att konsekrera, dvs skänka värde åt både personer (t.ex. genom publicering) 
och föremål (firmamärkets effekt).34 Sedan kan man ta hem den ”ekonomiska” 
vinsten av detta. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna magisteruppsats är att studera de litterära 
agenternas verksamhet i Sverige och teckna en bild av hur den ser ut idag. 
Uppsatsen söker också undersöka vad som kan ske på det litterära fältet om och 
när de litterära agenterna skapar sig en position där. För att kunna fördjupa 
diskussionen kring ovanstående kommer, förutom ett antal litterära agenters, även 
författares och förlagsrepresentanters åsikter att inhämtas. De senare har valts 
eftersom de tillhör de aktörsgrupper på det litterära fältet som de litterära agenterna 
kommer mest i kontakt med. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar valts: 

• Vilka arbetsuppgifter har de litterära agenterna i Sverige? 
• Vad händer på det litterära fältet när agenterna skapar sig en position där? 
• Hur ser fältets aktörer på farhågorna/åsikterna om en ökad kommersialisering av 

bokmarknaden? Kan de litterära agenternas alltmer aktiva arbete på den 
inhemska bokmarknaden bidra? 

Metod, källmaterial och avgränsningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka de litterära agenternas verksamhet i 
Sverige samt att studera hur det litterära fältet kan påverkas av agenterna. För att 
uppnå sagda syfte valdes en kvalitativ metod. Insamlingen av fakta skedde med hjälp 

 
33 Bourdieu, 1993b, s. 157. 
34 Bourdieu, 1993b, s. 155 f. 



 12 

av intervjuer. Förutom litterära agenter intervjuades även författare och 
förlagsrepresentanter. De två senare grupperna valdes därför att de tillhör de aktörer 
på det litterära fältet som de litterära agenterna kommer mest i kontakt med. 

De litterära agenterna utgör ännu så länge en, till antalet, liten grupp i Sverige och 
yrkesgruppen är relativt outforskad. Detta bidrog till att det inte kändes relevant att 
använda en kvantitativ metod. Inte heller söker jag med undersökningen förstå de 
litterära agenterna som ett isolerat fenomen, hänsyn måste tas till det sammanhang 
som agenterna befinner sig i, dvs. det litterära fältet och på bokmarknaden. Med 
tanke på det ringa antalet agenter ville jag intervjua så många som möjligt. Antalet 
författare och förlag begränsades till tre vardera för att få ett lagom stort material. 
Det totala antalet informanter blev till sist tio stycken. 

För att få fram namn och kontaktadresser till agenterna användes Den svenska 
bokbranschen 2000 som är en personmatrikel som även innehåller företagsfakta. 
Där finns sex stycken agenturer förtecknade. En nystartad agentur kom senare till 
min kännedom genom en av informanterna, vilken också gav mig agenturens e-
postadress. Den svenska bokbranschen 2000 användes även för att få fram 
uppgifter om förlagen. Författarnas adresser återfanns via en personlig hemsida, 
Sveriges Författarförbund samt i telefonkatalogen. 

Vad gällde förlagen inriktade jag mig på två större och ett mindre förlag. Förlaget 
skulle vara så pass väletablerat att det hunnit skaffa sig ett kulturellt kapital och 
utgivningen skulle innefatta skönlitteratur. Det senare eftersom de litterära agenterna i 
stor utsträckning arbetar med den typen av litteratur. Den svenska förlagsbranschen 
domineras idag av tre stora koncerner, Bonnierförlagen, KF Media och Liber AB, 
av dessa representeras de två förstnämnda i studien (av Wahlström & Widstrand 
och Norstedts förlag). Det tredje förlaget är Piratförlaget, vilket kontaktades 
eftersom det förekommit i samband med debatten om litterära agenter och 
förändringar på bokmarknaden. Det kan också sägas representera de många små 
förlag som också finns i Sverige. Kriteriet för de informanter som tillhörde 
författargruppen var att de skulle ha en litterär agent. 

Samtliga informanter kontaktades via e-post eller traditionell post. I några fall 
skickades en påminnelse ut efter några veckor. Förfrågningarna resulterade i en 
grupp om tio informanter som tidigare nämnts (tre förlag, tre författare och fyra 
agenter). Majoriteten av informanterna fanns i Stockholm vilket förhindrade en 
geografisk spridning. Detta ansågs dock inte vara av särskilt stor vikt för 
undersökningen, viktigare var att hitta informanter med rätt profil. Intervjuerna 
utfördes under perioden januari−mars och med två undantag ägde alla rum i 
Stockholm. De andra två intervjuerna gjordes per telefon efter önskemål från 
informanterna själva. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut 
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som utförliga referat. I ett par fall ställdes kompletterande frågor per e-post i 
efterhand. Intervjuerna kan inte helt igenom betraktas som kvalitativa eftersom jag 
utgick från ett relativt utförligt frågeformulär. Alla informanter fick i stort sett samma 
frågor med vissa justeringar och tillägg beroende på vilken informantgrupp man 
tillhörde, agenter, förlag eller författare.35 Frågorna var öppna eftersom jag ville att 
informanterna fritt skulle dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Frågelistan 
följdes inte heller slaviskt utan informanternas svar kom till viss del att styra vad som 
togs upp. 

Uppsatsens källmaterial är primärt de intervjuer som utförts. Sekundärt har 
litteratur och annat material som belyser situationen på dagens bokmarknad använts. 

Metodproblem 
Vid en av intervjuerna med en av de litterära agenterna upptäcktes att bandspelaren 
gått sönder varför intervjun var tvungen att dokumenteras endast med hjälp av 
anteckningar. Detta hade som följd att resultatet inte blev lika djupgående och 
utförligt som övriga intervjuer eftersom det var en omöjlighet att hinna nedteckna 
varje ord. Emellertid ställdes kompletterande frågor via e-post efter intervjun. 

Ytterligare ett par intervjuer visade sig vid genomlyssning inte ha upptagits till full 
belåtenhet, ljudkvaliteten sviktade något på vissa ställen. Det gjorde det svårt att 
ibland höra informanternas svar. Detta påverkade dock aldrig någon hel intervju utan 
det mesta kunde trots allt uttydas. 

Avgränsningar 
Eftersom urvalet av informanter har begränsats är undersökningen inte att betrakta 
som helt igenom representativ. Resultatet blir istället en indikation på hur saker och 
ting föreligger. Det är de enskilda personernas åsikter, dels som yrkespersoner och 
dels som privatpersoner, som ventilerats. 

Jag har valt att koncentrera uppsatsen på den skönlitterära delen av 
bokutgivningen eftersom det är vad de litterära agenterna i huvudsak arbetar med 
och det var vad som, till stor del, behandlades under intervjuerna. På dagens 
bokmarknad har olika elektroniska alternativ kommit att få allt större betydelse, t.ex. 
e-böcker. Detta behandlas dock knappast alls i denna undersökning, ämnet är så 
stort att det räcker till en egen uppsats och det var något informanterna själva inte 
berörde i någon större utsträckning 

 
35 Frågelistorna för de olika grupperna finns i Bilaga 1-3. 
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Bakgrund 

Agentyrkets uppkomst och framväxt 
Detta avsnitt syftar till att ge en historisk tillbakablick på hur yrket litterär agent först 
uppstod. 

Litterära agenter må vara ett relativt nytt och okänt begrepp i Sverige men yrket 
har funnits länge utomlands. Storbritannien är dess ursprungsland. För att kunna 
förstå agentyrkets uppkomst får man börja med författarnas situation och deras 
förhållande till förlagen. 

Att vara författare var inte något som skänkte särskilt hög status i 1500-talets 
England och de följande seklerna.36 Författarna hade inte för vana att ta betalt av 
tryckerier och bokförsäljare och de ägde heller inga rättigheter till sina alster. Först 
1709 fick Storbritannien en copyrightlag (den första i något land), då det slogs fast 
att en författare kunde inneha copyright till sitt verk. Emellertid ägde författaren 
endast verket så länge han höll det i sin hand. Med andra ord var han tvungen att ge 
upp rättigheterna för att kunna få boken tryckt. Förläggaren tog alla ekonomiska 
risker och behöll sedan hela vinsten själv, oavsett dess storlek. Författarnas belöning 
var berömmelse och kanske ett bättre pris på nästa bok. Väldigt få kunde leva på 
författarskapet och författarnas förhandlingsposition var mycket dålig. Innan 
royaltysystemet togs i bruk 1709 var det bästa avtal en författare kunde få andelar av 
bokförsäljningen. 

Det finns ett antal föregångare till den litterära agenten. Det var människor som i 
princip gjorde samma saker för författarna som agenterna skulle komma att göra 
men utan att ta betalt. De informella agenter som fanns var mest vänner och andra 
bekanta till författarna. Egentligen kan man säga att alla förläggare tillsammans med 
mecenater, boktryckare och bokhandlare var författarnas agenter. Fram till 1700-
talet fanns ingen tydlig skillnad mellan tryckare, bokhandlare och förläggare men 
sedan blev de olika yrkesrollerna mer profilerade.37 Förläggarna uppstod som ett led 

 
36 Om inget annat anges har fakta till detta avsnitt hämtats från Hepburn, 1968. 
37 Gedin, 1997, s. 24. 
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i utvecklingen när bokmarknaden blev mer kommersialiserad. De litterära agenterna 
var bara nästa, oundvikliga fenomen och agenterna övertog en del av förläggarnas 
funktion precis som förläggarna tog en del av bokförsäljarnas och mecenaternas 
uppgifter. 

Ungefär samtidigt som de första litterära agenterna etablerades uppstod The 
Society of Authors i England (år 1875). Det var ett resultat av flera försök av 
författarna att organisera sig. Organisationen var ”mellanman” mellan författare och 
förläggare och en medveten konkurrent till agenterna The Society of Authors ville 
tillvara författarnas intressen och de var uttalat fientligt inställda till litterära agenter 
ända fram till 1930-talet. Bl.a. därför att de ansåg att agenterna arbetade mer för 
egen vinning än för författarna och man ansåg inte att agenterna skulle kunna placera 
ett manus som inte författaren själv lyckats med. Emellertid blev organisationen aldrig 
något stort hot eftersom den tillkom när agenterna redan hade fått fäste i England. 

Att identifiera den första litterära agenten är svårt. På 1870-talet började termen 
litterär agent bli vedertagen. Under senare hälften av 1800-talet dök det upp 
annonser i tidningar där människor kopplade till bokbranschen annonserade om sina 
tjänster att konsultera unga författare. Vissa av de som kallade sig agenter utförde 
dock inte alla ”agentsysslor”, en del var bara spökskrivare eller manusredigerare. 
Den först namngivna seriösa agenten som kan betraktas som ”riktig” agent var A.P 
Watt. 

A.P Watt hade sin bakgrund i förlagsbranschen. Han marknadsförde aldrig sin 
verksamhet utan författare rekommenderade hans tjänster för varandra. Hans 
huvudsysslor var att placera författares verk, dra upp kontrakt, insamla royalty samt 
att värdera litterära tillgångar. Arvodet som uttogs var 10 procent av royaltyn. 
Klienter var både enskilda författare och förlag. I många år var han den ende i sitt 
slag och han banade väg för den stora vågen av litterära agenter som kom på 1890-
talet. 

Ursprunget för de amerikanska agenterna är också oklart. I USA gick det ännu 
långsammare än i Storbritannien för författarna att hävda sin rätt. 1912 grundades 
The Author’s League of America som än idag är den största organisationen för 
amerikanska författare. Organisationens syften liknade de som The Society of 
Authors hade. Inte heller denna organisation utgjorde dock något hot mot de redan 
etablerade privata agenterna. 

Under senare delen av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet pågick ett 
offentligt gräl mellan förläggare, författare och litterära agenter i England. Den första 
tiden innefattade konflikten till största delen förläggare och författare. The Society of 
Authors anklagade bl.a. förläggarna för att vara själviska och oärliga i sina 
förbindelser med författarna. Grälen med och om de litterära agenterna utfördes mer 
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sporadiskt. The Society of Authors stred mer öppet mot agenterna än vad 
förläggarna gjorde, de var dock inte representativa för alla sina medlemmar. Så 
småningom började de istället rekommendera vissa krav som författaren skulle ställa 
på agenten. 

Förläggarnas åsikt var oftast att agenterna fungerade som en kil i förhållandet 
mellan författare och förläggare samt att de försämrade litteraturen genom att betona 
den kommersiella aspekten. Ibland kunde dock förläggarna erkänna att agenterna 
utförde användbara tjänster, men man ansåg ändå att en kompetent förläggare kunde 
klara det bättre. Man kunde till exempel medge att om en författare och dennes 
förläggare var personliga vänner så kunde förhållandet uppmuntras om någon annan 
skötte de ekonomiska förhandlingarna. 

De litterära agenterna i sin tur menade att om agenterna missgynnade författarna 
skulle de förlora sina klienter. Förläggarna visste vilka de dåliga agenterna var och 
returnerade deras manus olästa. I och med 1930-talet dog det offentliga grälet ut 
men det visade att förläggarna stod på en sida och författare och agenter på den 
andra. Emellertid är sanningen om de litterära agenterna mer komplicerad. På 1930-
talet hade förmodligen de flesta förläggare, trots allt, accepterat agenterna. Grälet var 
mer teoretiskt eftersom agenterna redan var etablerade och det kunde inga 
debattinlägg ändra på. 

Idag är det legitimt för de engelska och amerikanska agenterna att beskriva sina 
aktiviteter som en service åt både författare och förläggare. Ett problem som dock 
inte är löst och som vissa trodde skulle försvinna med de litterära agenterna, är 
författarnas svåra situation. De litterära agenterna har hjälpt till att höja den 
genomsnittliga royaltynivån för författare och har öppnat nya marknader för 
individuella författare och ändå förblir många författare ofta dåligt betalda. 
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Undersökning 

Presentation av informanter 
Här följer en kort presentation av de litterära agenter, förlag och författare som deltar 
i undersökningen. 

Litterära agenter 

• Kerstin Kvint Agency AB, Stockholm 

Av agenturerna i undersökningen är detta den äldsta firman, Kerstin Kvint startade 
verksamheten 1983. Kvint menar att agenturens profil är mycket klart utsagd. Det är 
en renodlad barnboksagentur och man arbetar med skandinaviska böcker. 
Specialiteten är samproduktioner av kvalitetsbilderböcker. Idag har agenturen cirka 
20 olika uppdragsgivare, antalet har krympts från ett femtiotal, Kvint tyckte att 
verksamheten blev för splittrad med så många. 38 Det har aldrig funnits någon önskan 
att förhandla på den inhemska marknaden, Kvint tror inte heller att det skulle ha 
tagits väl emot av förlagen. 

• Bengt Nordin Agency AB, Värmdö 

Nordin Agency startade på hösten 1990. Agenturen består av Bengt Nordin själv, 
hans dotter Jenny Nordin som har en heltidstjänst och frun Inger som hjälper till vid 
behov. I dagsläget har Bengt Nordin 31 svenska författare i sitt stall plus att han är 
underagent till två amerikanska förlag; Harper Collins och Viking Penguin. Nordin 
beskriver agenturens profil som svenska skönlitterära författare. Det är också den 
största delen av verksamheten. Han förhandlar både på inhemsk och utländsk 
marknad för vissa författares räkning. På senare år har Nordin sagt upp en hel del av 

 
38 E-post från Kerstin Kvint, 010516. 
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sina klienter och han tar nu inga nya. Han har kommit fram till att han inte vill att 
företaget ska växa även om han haft funderingar på att utöka. 

• Hanserik Tönnheim Literary Agency, Malmö 

Hanserik Tönnheim etablerade sin agentur år 1998. Han arbetar ensam men tar hjälp 
av sin hustru och praktikanter. Från början var det tänkt att bara vara en facklitterär 
agentur men Tönnheim kom fram till att en blandning var nödvändig. Idag 
representerar han skön- och facklitterära författare samt förlag. Det är sju svenska 
förlag. 22 utländska och 50 enskilda författare. Utöver det fungerar Tönnheim även 
som underagent åt elva utländska agenter.39 När det gäller de utländska förlagen så 
representerar han dem i hela Skandinavien. Han företräder en rad akademiska förlag 
som Princeton University Press och Columbia University Press. Eftersom han 
har en facklitterär bakgrund känner han sig hemma på den marknaden. Marknaden i 
fråga är dock inte så stor varför han har kompletterat med allmänförlag som Virgin 
från England. 

Tönnheim har valt att arbeta även med att föra ut svenska förlag i världen. Det är 
små förlag med en relativt homogen utgivning. Arbetssättet skiljer sig lite åt mellan att 
arbeta med enskilda författare och att arbeta med förlag och deras produkter. Man 
”är mer delaktig i en process” samt att ”det ökar […] utvecklingsmöjligheterna” när 
man arbetar med ett enskilt författarskap. 

• Salomonsson Agency, Stockholm 

Detta är den färskaste av Sveriges agenturer, den startades år 2000. Ägare är 
bröderna Marcus och Niclas Salomonsson, de har inga övriga anställda. Inriktning 
på verksamheten är spridning av svensk skönlitteratur utomlands. Salomonssons 
menar att svensk litteratur är så bra att den bör exporteras och de tror att det finns 
stora möjligheter. 

Agenturen representerar enbart enskilda skönlitterära författare. Vid tidpunkten 
för intervjun är klientantalet tre men förhandlingar förs med ytterligare fem 
författare.40 Det är relativt få men det är klienter de tror väldigt starkt på. För tillfället 
finns inga planer på att börja förhandla på inhemsk marknad i större skala, man har 
endast en klient som man gör det åt. Inte heller planerar man att ta sig an hela förlag. 

 
39 E-post från Hanserik Tönnheim, 010508. 
40 På agenturens hemsida finns nu åtta författare presenterade som klienter. Se http://www.salomonssonag
ency.com. 
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Förlag 

• Norstedts förlag (informant Lars Erik Sundberg, förläggare) 

Norstedts är Sveriges äldsta förlag, det grundades redan 1823. Sedan 1997 ingår 
Norstedts förlag i koncernen KF Media och 1998 fusionerades förlaget med 
Rabénförlagen och Bokförlaget Prisma under ursprungsnamnet P. A. Norstedt & 
Söner AB. 

Utgivningen innefattar svensk och utländsk skönlitteratur, memoarer, biografier 
och sakprosa inom områdena politik, samhälle och humaniora. Under ett år 
utkommer i snitt 90-95 titlar.41 Exempel på författare är Herman Lindqvist, Linda 
Skugge och Per Olov Enquist. 

• Wahlström & Widstrand (informant Unn Palm, förlagschef) 

Wahlström & Widstrand startade 1884 och är idag en del av Bonniers bokdivision. 
Man delar vissa funktioner, t.ex. ekonomi- och personalfunktioner, fakturering, lager 
och distribution. Under ett år utkommer cirka 100 titlar på Wahlström & 
Widstrand, utgivningen är bred och innefattar det mesta med undantag av 
barnböcker.42 Författare som ligger på förlaget är t.ex.: Olof Lagercrantz och Viveca 
Lärn. 

• Piratförlaget (informant Ann-Marie Skarp, förläggare) 

Piratförlaget är ett av Sveriges yngsta förlag, det bildades 1999 och gav ut de 
första böckerna under år 2000. Förlaget skapades och ägs av bokförläggarna Sigge 
Sigfridsson och Ann-Marie Skarp tillsammans med författarna och journalisterna 
Liza Marklund och Jan Guillou. Den typ av litteratur man i första hand ger ut är 
skönlitteratur för vuxna och man beräknar ge ut cirka tio böcker per år. Författare 
och förlag delar lika på alla intäkter när tryckkostnader och distributionskostnader 
dragits av. Målsättningen är att ge författarna mer inflytande över sina böcker. Jan 
Guillou, Liza Marklund och Anne Holt är exempel på författare som utkommer på 
Piratförlaget.43 

 
41 Informationen från http://www.norstedts.se/forlag.asp?CategoryID=100&BaseCategoryID=4. 
42 Informationen från http://www.wwd.se/omforlaget.htm och intervju med Unn Palm, 010301. 
43 Informationen från: http://www.piratforlaget.se/about.html och Intervju med Ann-Marie Skarp 010208. 
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Författare 

• Bengt-Åke Cras 

Bengt-Åke Cras debuterade som bokförfattare 1973 med västernböcker för vuxna. 
Han har rört sig i många olika genrer och har skrivit för både barn, ungdomar och 
vuxna. I produktionen finns, förutom böcker, noveller, sagor, artiklar, seriemanus, 
kåserier och krönikor mm.44 Cras har haft flera olika förlag men sedan fem år tillbaka 
utkommer hans böcker på Rabén & Sjögren. Hans litterära agent är Bengt Nordin. 

• Ernst Brunner 

Ernst Brunner debuterade 1979 med en diktsamling, sedan dess har han utgivit både 
ytterligare diktsamlingar och ett antal romaner. Han skriver även i tidskrifter och i 
tidningar. För sina alster har han mottagit flera priser, bl. a. Svenska Dagbladets 
litterära pris och Gerald Bonniers poesipris.45 Brunners förlag är Albert Bonniers 
förlag och har så varit sedan debuten. Hans litterära agenter är Marcus och Niclas 
Salomonsson. 

• Barbara Voors 

Utkom med sin första roman 1990 och har skrivit sju böcker varav en barnbok och 
en reseberättelse. Voors böcker är översatta till finska, holländska, tyska och 
danska. Arbetar utöver sitt författande som skribent för olika 
biståndsorganisationer.46 Wahlström & Widstrand är Barbara Voors förlag sedan 
1997/98, innan låg hon på Gedins förlag. Hennes agent är Bengt Nordin. 

Sveriges litterära agenter och deras arbete 

Vad är en litterär agent? 
Informanterna ombads att beskriva yrket litterär agent som de uppfattade det. 
Svaren som gavs går dels in på vilka uppgifter och vilken roll agenten har samt 
egenskaper som han/hon bör besitta. Jag valde därför att även redovisa svaren enligt 
den uppdelningen. 

 
44 E-post från Bengt -Åke Cras till uppsatsförfattaren, 010213. 
45 Information från: http://www.salomonssonagency.com/ernstmain.htm 
46 Information från: http://www.nordinagency.se/voorsS.html. 



 21 

Tre av de litterära agenterna sätter författarna i centrum när de beskriver sitt yrke. 
Bengt Nordin menar att han är författarnas rådgivare och partner, tillsammans 
fungerar de som ett team. Nordin känner att författarna behöver ha någon som är 
deras närmaste person, som de kan prata med om olika saker som de känner att de 
inte kan hantera själva eller ta upp med sina förlag på egen hand. Dessutom gäller det 
inte bara böcker utan också diskussioner om t.ex. filmrättigheter. Vad gäller sådana 
frågor så tror Nordin att han kan göra ett bättre jobb än vad ett förlag som inte har 
den erfarenheten kan. 

Hanserik Tönnheim beskriver sin uppgift som att mera känslokallt diskutera de 
affärsmässiga sidorna av överlåtelsen av upphovsrätten. Agentens uppgift är också 
att trycka på förlagen så att de satsar på boken rent marknadsmässigt samt se till att 
författaren får bra avtal. Tönnheim vill inte fungera som ”ett bollplank i 
författarskapet”. Även om han kan ge synpunkter på manus. 

Marcus och Niclas Salomonsson tycker att deras yrke är mycket varierande och 
det har ett innehåll, ”man säljer något riktigt”, som Marcus uttrycker det.47 De 
beskriver sig som både försäljare och rådgivare. Till en del kan agenten även fungera 
som imageskapare och formgivare anser de, eftersom deras presentationer av 
författaren ofta är det de utländska förlagen ser först. Det är viktigt att författarna 
känner sig trygga med dem, de ska kunna koncentrera sig på skrivandet medan 
agenterna koncentrerar sig på att författarna når sina läsare. 

Författaren Ernst Brunner noterar att det förefaller som om en agent kan ta rollen 
både som försäljare, PR-chef och förläggare. Flera traditionella yrkesbeteckningar 
inom förlagsvärlden kan således uppbäras av en och samma person, en agent. Detta 
är inget nytt fenomen, som tidigare påtalats fanns innan 1700-talet inga skarpa 
gränser mellan bokhandlare, förläggare och tryckare.48 I England utvecklades sedan 
yrket litterär agent ur förläggarnas uppgifter och nu händer liknande saker i Sverige. 
Johan Svedjedal påpekar att de nya yrkesgrupperna i den litterära världen: 

[…] tävlar med gamla yrkesgrupper, men utgör inte nya länkar i en ’bokkedja’, utan 
påminner tvärtom oss om att bokens väg från författare till läsare är långt mer komplicerad 
än ett ting där länk fogas till länk till en lång, monoton serie av olikartade yrken.49 

Man kan notera hur de litterära agenterna tar aktiv del i flera av de funktioner som 
det förut var upp till författarna själva att sköta men även sådant som förläggarna 
hade det största ansvaret för. Vissa författare önskar t.ex. att deras agent ska delta i 

 
47 Intervju med Niclas & Marcus Salomonsson, 010308. 
48 Gedin, 1997, s. 24.  
49 Svedjedal, 1999, s. 11. 
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marknadsföringsmöten och agenten tar kanske helt över utlandslanseringen. Jag 
kommer i avsnittet ”Kan agenten påverka relationen mellan förlag och författare?” att 
behandla vad detta kan få för effekt på förhållandet mellan författare och förläggare. 

De tre förläggarna kopplar ihop agenterna med deras arbetsuppgifter. Ann-
Marie Skarp säger att hon skulle ha beskrivit en agent på ett sätt för några år sedan 
och på ett annat sätt idag och på olika sätt om det gäller en utländsk eller en svensk 
agent. En svensk litterär agent var förut endast en s.k. subagent, eller underagent, till 
utländska förlag. Uppdragsgivarna kom i första hand från USA och England som 
alltid varit de två länder som varit det viktigaste underlaget för de svenska förlagen 
att köpa översättningsrättigheter från. De uppgifter som agenterna utförde var otroligt 
viktiga och betydelsefulla för förlagen. Det kan vara både svårt och tidskrävande att 
navigera bland de rättighetslagar som finns i USA och England. De svenska 
agenterna började med att representera enskilda författare utomlands och nu har 
vissa även tagit steget in på den svenska marknaden. 

Unn Palm uppfattar vissa av de svenska litterära agenturerna som ren 
affärsverksamhet. ”De arbetar ingenting med manus, alltså redigerar inte, diskuterar 
inte manus med författarna, det är bara business va, köp, sälj!”50 Detta i jämförelse 
med hur det fungerar i USA. 

 För Lars-Erik Sundberg, förläggare på Norstedts, är en litterär agent i första 
hand en person med lång branschbakgrund som säljer in utländsk litteratur till 
svenska förlag. Som Sundberg ser det så upptas de svenska agenternas tid till största 
delen av att förhandla om vilket svenskt förlag som ska få placera en utländsk bok. 
mellan det svenska förlaget och det, ofta amerikanska, förlag/den agent man 
representerar. Det är agentens roll att vara en mellanhand, å ena sidan ska den 
utländska klienten företrädas och å andra sidan ska agenten förstå och försvara den 
svenska bokmarknaden. Agenten kan behöva förklara att man inte kan ställa lika 
höga krav pengamässigt på den svenska marknaden som på t.ex. den amerikanska 
och det kan ge en svår mellansits, menar han. 

Yrket litterär agent kräver också en rad olika egenskaper och det gör att antalet 
personer som passar som agenter begränsas. 

Författaren Bengt-Åke Cras anser att en agent måste tycka om att läsa, eftersom 
man måste bedöma litteratur. Personen ska vara utåtriktad och kunna ta kontakt 
med människor och får gärna var språkbegåvad. Det är viktigt att kunna ekonomi på 
grund av avtal som måste upprättas. Det faktum att människor blir allt mer 
specialiserade, kan vara en begränsning eftersom agentens arbete är så 

 
50 Intervju med Unn Palm, 010301. 
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mångfacetterat. Dessutom måste en litterär agent våga, det kan ta tid innan man 
tjänar pengar så det är ett risktagande och alla lyckas inte. 

Barbara Voors säger att yrket litterär agent innebär att tillvarata författarens 
intressen på ett professionellt sätt. En förutsättning är att klient och agent förstår 
varandra och har en bra relation. Den litterära agenten måste ha fingertoppskänsla 
och vara lyhörd. Rollen agenten har är en slags medlarroll, en litterär agent måste 
vara diplomat. Bengt Nordin som är Voors agent har förståelse för författarens 
vardag och han visar mycket respekt inför hennes yrke. Att ha erfarenhet från 
bokbranschen är nödvändigt tror hon. Det kan vara svårt för en ung människa att 
börja med yrket, risken finns att de skulle göra bort sig. Det gäller väl dock alla 
yrken. Agenten ska vara affärsmässig men det skulle inte fungera med någon ”som 
bara såg siffror”.51 

Kerstin Kvint. tycker att en agent behöver vara ”150 procent ordentlig”, det är 
mycket kontrakt, skriftliga bekräftelser och krångliga rättigheter som ska skötas. 
”Exklusivt” är ett ord som Kvint använder när hon beskriver yrket. Kvint skulle nog 
inte rekommendera någon att starta agentur, hon menar att man ”nästan föds in i 
det”. För någon som inte har erfarenhet från förlagsbranschen skulle det ta åratal att 
lära sig, branschvana är en förutsättning. 52 

Det förefaller som om yrket litterär agent kräver en mycket mångsidig person. 
Att bara älska litteratur räcker inte. Man måste klara att vara affärsman, diplomat 
och förhandlare. Två av förläggarna, Palm och Sundberg verkar i första hand se 
agenterna som affärsmän som inte engagerar sig så mycket i författarna medan 
agenterna själva sätter författarna i centrum. Något som så gott som alla nämner 
under intervjun är att branschvana är en nödvändighet. 

Agenternas utbildning och bakgrund 
”Min utbildning är ju egentligen bokbranschen.”53 Alla de litterära agenter som ingår i 
denna undersökning har sin bakgrund i bokbranschen, med ett undantag. 

Bengt Nordin har arbetat med böcker sedan 1972. Han började som säljare på 
Bonniers bokförlag, avancerade till försäljningschef på marknadsavdelningen och 
blev sedan marknadschef. Han har även arbetat på Bonniers junior förlag, varit 
chef för Stora Familjebokklubben och VD på B Wahlströms bokförlag. 

Hanserik Tönnheim har en akademisk utbildning i humanistiska ämnen, 
kompletterad med en ekonomisk utbildning, som inte är akademisk. Eftersom 

 
51 Intervju med Barbara Voors 010222. 
52 Intervju med Kerstin Kvint, 010227. 
53 Intervju med Bengt Nordin, 010209. 
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bokbranschen inte haft någon formell utbildning tidigare så har Tönnheim gått vägen 
via förlag och fått en intern branschutbildning. Han har funnits i bokbranschen sedan 
1973 och i förlagsvärlden sedan 1976. Först började han arbeta med 
Akademibokhandelsgruppen som följdes av arbete på förlaget Studentlitteratur. 
Tönnheim har även arbetat med lobbyism och utredningsverksamhet inom 
Föreningen svenska läromedelsproducenter samt haft eget förlag. 

Kerstin Kvint arbetade på förlaget Rabén & Sjögren i 30 år först som 
produktionsassistent, sedan som chefssekreterare och från 1963 till 1983 som 
exportchef. Utöver det har hon gått ett antal kvällskurser, bl.a. stenografi, engelsk 
handelskorrespondens och fransk studentkompetens. Under ett år var hon även 
specialelev på Grafiska institutet.54 

I boken Are Books Different? Marketing in the Book Trade skriver 
författarinnan Alison Baverstock att förlagsbranschen ofta rekryterar personal internt 
och sällan från andra branscher. När en person väl arbetar på ett förlag sker 
huvuddelen av läroprocessen på platsen och inte via kurser.55 Detta bekräftas av de 
tre informanterna ovan. De har under lång tid rört sig i bokbranschen. 

Niclas och Marcus Salomonsson skiljer sig från de andra agenterna eftersom de 
inte har någon tidigare erfarenhet av bokbranschen. Marcus Salomonsson är vid 
intervjutillfället doktorand i nationalekonomi och har sedan tidigare en utbildning i 
ekonomi med inriktning på just nationalekonomi. Niclas Salomonsson började arbeta 
med tv direkt efter gymnasiet, bl.a. med redigering och han har tagit kurser i 
företagsekonomi, dock ej på universitetsnivå. 

Salomonssons anser att det spelar mindre roll att de inte har vana från 
bokbranschen, det kan tvärtom vara något positivt. Det gör att de har nya perspektiv 
och att de använder sig av nya sätt i arbetet. Det faktum att de är unga i en bransch 
med hög medelålder kan också inverka positivt. 

Som redovisades i föregående avsnitt anser majoriteten av informanterna att en 
litterär agent i princip måste ha varit verksam i branschen tidigare. Med Pierre 
Bourdieus termer kan man betrakta de litterära agenterna som yrkesgrupp som 
relativa nykomlingar på det litterära fältet. Nykomlingarna och de etablerade 
fraktionerna som intagit positioner på fältet och ackumulerat kulturellt och symboliskt 
kapital utgör en polaritet. I denna undersökning kan en polaritet sägas vara agenter 
och förlag. I sin text om de parisiska modehusen skriver Bourdieu: ”Nykomlingarna 
är i de flesta fall överlöpare från etablerade modehus och de har fått sitt ursprungliga 
specifika auktoritets kapital genom att tidigare ha passerat igenom ett stort 

 
54 E-post från Kerstin Kvint till uppsatsförfattaren 010516. 
55 Alison Baverstock,1993, Are Books Different? Marketing in the Book Trade, s. 28 f. 
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modehus”.56 Här menar Bourdieu modeskapare som går vidare och startat ett eget 
modehus men jag menar att det även kan appliceras på de litterära agenter som 
tidigare arbetat inom bokbranschen. Genom sitt tidigare engagemang på t.ex. ett 
etablerat förlag har de förvärvat ett visst auktoritetskapital bland förläggare och 
författare. Salomonsson Agency besitter inget sådant ursprungligt kapital och de kan 
betraktas som nykomlingar även inom gruppen av agenter. 

Nykomlingarnas strategi går nästan alltid ut på att bryta mot vissa av de konventioner som 
råder […] men inom konvenansens ramar och utan att ifrågasätta själva spelet och dess 
regler. De står i förbund med friheten, fantasin, det nya […]57 

Ifrågasättandet av de etablerades metoder blir ett sätt för nykomlingarna att kämpa 
om dominansen på fältet, det kan t.ex., som Salomonssons nämner, innebära 
annorlunda arbetssätt.  

För de agenter som tidigare arbetat i bokbranschen var steget inte så långt till att 
bli litterär agent. Även för bröderna Salomonsson tedde sig dock yrkesvalet naturligt 
eftersom litteratur alltid har varit centralt i deras familj. 

Skillnader mellan svenska och utländska agenter 
I detta stycke utgår resonemanget från jämförelser med, i första hand, USA. 
Orsaken är att yrket är så utbrett där och att de flesta informanter själva använde 
landet som jämförelse när de besvarade frågan om skillnader mellan utländska och 
svenska litterära agenter. 

Amerikanska agenturer är ofta större och mer etablerade än i Sverige och det 
finns en högre grad av konkurrens mellan dem eftersom de är fler. Den största 
skillnaden i uppgifter är att de amerikanska (och engelska) agenterna har en 
redaktionell uppgift, i Sverige förekommer detta knappast alls.  

Agenternas roll på den amerikanska bokmarknaden ser också annorlunda ut. 

De har en mycket starkare position. En författare i USA måste ha en agent innan man går till 
ett förlag. I USA har agenterna en spindelfunktion. De jobbar bara med författare som man 
tror på, som är bra, därmed tror också förlagen på dem.58 

Agenternas position gör dem i hög grad till grindvakter, de sållar bland manus på 
samma sätt som de svenska förlagen själva gör. Det innebär även att den 
amerikanska agenten får makt att konsekrera litteratur och författare, dvs skänka 

 
56 Pierre Bourdieu,1993a, ”Modeskaparen och hans märke. Bidrag till en teori om magi”, s. 104. 
57 Pierre Bourdieu, 1993a, s. 95 f. 
58 Intervju med Bengt Nordin 010209. 
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värde åt dessa. Pierre Bourdieu menar nämligen att det inte är upphovsmannen 
(författaren) själv som kan skänka värde åt sin produkt (boken) i egenskap av att 
han/hon producerat den. Det är inte heller bokens produktionskostnad (råmaterial, 
arbetstid osv) som avgör. Frågan blir då: ”vem är den verklige producenten av 
verkets värde?”.59 

Ideologin om skapandet, som gör upphovsmannen till första och enda förutsättning för 
verkets värde, döljer det förhållandet att den som gör affär med konstverk […] både är den 
som exploaterar ’skaparens’ arbete genom att göra affär av det ’heliga’ och oskiljaktigt 
därifrån, den som genom att skicka ut det på marknaden […] konsekrerar produkten som 
han har ’upptäckt’. Ju mer konsekrerad konsthandlaren själv är, desto eftertryckligare kan 
han konsekrera den konstnärliga produkten.60 

I Sverige är det i första hand förlaget/förläggaren som konsekrerar en författare och 
ett verk eftersom det vanligaste är att man har ett förlag innan man har en agent. I 
USA använder agenten i stor utsträckning sin auktoritet för att övertyga förlaget att 
anta just hans/hennes författare. Som Nordin påpekar i citatet ovan, agenterna 
arbetar med ett urval av vad de anser vara bäst och förlagen litar på att det urvalet är 
bra. Bourdieu benämner auktoriteten med ordet kredit och den står i relation till 
övriga aktörer på det litterära fältet. En aktör kan aldrig ha kredit om inte andra 
aktörer erkänner detta. Sålunda skapas verkets värde på hela produktionsfältet.61 

Bokmarknaden i USA ser ut på ett annat sätt än den svenska och det har den 
gjort även historiskt. Amerika hade en annan social struktur än övriga Europa och 
man hade ingen borgerlig klass som kunde uppbära en bred bokutgivning. Det 
medförde att ingen given publik fanns och konkurrensen om läsarna blev hård. 
Kommersialismen drevs upp, marknadsföringsinsatserna var av stor betydelse och 
bokutgivningen kännetecknades av liknande faktorer som annan ekonomisk 
verksamhet.62 Nordin menar att de amerikanska agenterna möjligtvis är tuffare än 
sina svenska motsvarigheter p.g.a. det hårdare klimatet i den amerikanska 
bokbranschen. Man har också ett helt annat förhållande till pengar, förlagen är stolta 
över att kunna betala höga förskott eftersom det visar att man har bra ekonomi. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att svenska och anglosaxiska agenter har 
skilda positioner på bokmarknaden (och det litterära fältet). I USA har den litterära 
agenten en för bokbranschen nödvändig roll och så är inte fallet i Sverige. Ser man till 
den litterära processen så finns amerikanska agenter med från början, de är den 

 
59 Bourdieu, 1993b, s. 158. 
60 Bourdieu, 1993b, s. 158 f. 
61 Bourdieu, 1993b, s. 158 f. 
62 Gedin, 1997, s. 41 & 59. 
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första grindvakten som författaren möter på sin väg till utgivning. Svenska agenter 
kommer in i processen senare, ofta när författaren redan har antagits av ett förlag och 
publicerats. 

Verksamhetsområden 
De litterära agenternas verksamhet i Sverige kan delas upp i ett antal delar. 
Klienterna kan vara dels enskilda författare och dels hela förlag. Åt de enskilda 
författarna kan agenterna arbeta med att försöka placera deras böcker på den 
inhemska marknaden och sköta förhandlingarna med förlagen. Agenterna kan även 
försöka förlägga författarna utomlands, vilket är vanligare. Arbetar man som 
underagent åt ett förlag eller en agent från ett annat land är uppgiften att placera 
förlagets böcker på den svenska marknaden, med andra ord att sälja 
översättningsrätten till de svenska förlagen. Den litterära agenten kan även sälja ett 
svenskt förlags böcker till utlandet. 

Det vanligaste bland informanterna är att man arbetar med att förlägga författare 
på den utländska marknaden. Emellertid arbetar både Nordin och Tönnheim med att 
förhandla åt ett antal författare på den inhemska marknaden, även Salomonssons gör 
detta åt en klient. 

Nedan berättas utförligare hur det går till när man säljer in böcker på de olika 
marknaderna. 

Placering av utländsk litteratur i Sverige 
Bengt Nordin berättar att flera förlag ofta visar intresse för samma bok. Då är det 
upp till den litterära agenten att bestämma vem som ska få första chans att titta på 
den. Ibland skickas boken till alla intresserade ”och sedan får de slåss om den”, 
andra gånger ordnas auktioner där förlagen får bjuda på boken, det är en 
bedömningssak.63 Tönnheim säger att han vet ungefär vilken typ av böcker de olika 
förlagen söker och han kontaktar dem när han får en bok han tror skulle intressera 
dem. 

Nordin tycker att förlagen har intresse av att hålla sig väl med agenterna eftersom 
de i många fall bestämmer vilket förlag de vill prioritera. På det området sitter 
agenterna inne med en makt att välja ut vilka förlag som ska få chansen. Han tror inte 
att det finns risk för konflikter om man som agent dels erbjuder svenska förlag 
utländska böcker och sedan förhandlar med dem åt svenska klienter. Däremot vill 
inte Nordin ta hand om hela svenska förlag vad gäller utlandslansering. Då finns det 

 
63 Intervju med Bengt Nordin 010209. 
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risk för att andra tror att det förlaget får fördelar när det blir försäljning av utländska 
böcker i Sverige. 

Tönnheim säger att de svenska förlagen ofta är positiva till agenternas arbete när 
det gäller införsel av litteratur till Sverige eftersom det är enklare att ha sin kontakt i 
Sverige än utomlands. De besparas ju dessutom den första sorteringen som 
agenterna sköter. Här fungerar agenterna alltså som ett slags grindvakter. 

Placering av svensk litteratur i utlandet 
Just nu finns ett sug efter svenska och Skandinaviska författare i utlandet, namn som 
Peter Hoeg, Jostein Gaarder och Marianne Fredriksson har skapat efterfrågan. 
Särskilt bra går det i länder som Tyskland och Holland, en anledning är att svensk 
skönlitteratur kostar mindre pengar de amerikanska storsäljarna har t.ex. ofta mycket 
höga förskott.64 

Kontaktnät såväl som tidigare meriter spelar stor roll vid placering av svensk 
litteratur i utlandet. Bokmässor är viktiga för verksamheten eftersom man då kan 
träffa hela branschen samtidigt. Den största mässan är den i Frankfurt och det är den 
allra viktigaste mötesplatsen enligt Tönnheim. Även om inte affärer görs upp helt på 
mässan så kan de påbörjas eller avslutas där. Nordin berättar att det kan bli 60 -70 
möten på en vecka på Frankfurtmässan, han försöker träffa förlag som inte är från 
Norden. Han provar olika saker och tar reda på vad förlagen letar efter. Förlagen 
lägger sedan beställningar på böcker som skickas ut till påseende vid hemkomsten. 
De får då ensam optionsrätt i cirka fem veckor för att bedöma boken. ”I den här 
branschen är det väldigt mycket nej innan det blir ett ja”, de flesta böcker som 
skickas ut kommer tillbaka.65 Det är avgörande om man känner till vad förlaget har 
för profil. 

Tönnheim börjar alltid i Norden när han ska placera en svensk författare 
utomlands. Ett svenskt material har störst chans att lyckas i de andra nordiska 
länderna, den kulturella bakgrunden är likartad. Sedan går Tönnheim vidare in i 
Tyskland och Holland. När det gäller facklitteratur frågar han sig var ämnet kan vara 
intressant, ett alternativ för att få fram passande förlagsnamn är att gå via starka 
föreningar i det aktuella ämnet. 

Barn- och ungdomslitteratur är en stor del av utlandsexporten. Kerstin Kvint har 
under åren arbetat sig fram till många förlagskontakter världen över. Hon tar 
kontakter på bokmässsor och väljer ut de förlag hon tror skulle passa för de olika 
böckerna. Sedan skickar hon sk ”dummies” (provböcker) och utskick till ett antal 

 
64 Lennart Nylund, 2000, ”Ångest och humor är fina svenska exportvaror”, Svensk bokhandel, s. 28-31. 
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förlag. Det finns en deadline när svar ska inkomma och så arbetar hon tills ett förlag 
tackar ja. 
Utomlands har agenterna ofta underagenter. De är närmare sina förlag på respektive 
marknad och kan serva dem mer direkt.66 Underagenterna sköter det mesta i 
respektive land, utskick, samtal med förlag, de ser till att pengarna kommer in som 
de ska osv. Från dem kan man få rapporter och tips om nya saker. 

Nordin anser att han haft tur som fått arbeta med författare som är mycket 
renommerade. För att förlägga någon utomlands behöver man ha bra argument med 
sig från sin hemmamarknad, man ska helst kunna visa att boken gått bra för att skapa 
intresse i andra länder. När han lyckades sälja författarinnan Marianne Fredrikssons 
romaner till så många länder (översatt till cirka 40 språk) så kom de största 
framgångarna efter det och han knöt många förlagskontakter. Att Fredriksson har 
sålt bra på i princip alla marknader skapar trovärdighet. ”Förlaget kanske tänker att 
agenten har en författare till som kan sälja”.67 

Ännu en gång visas här betydelsen av det kulturella kapitalet. Det man så att säga 
har i bagaget avspeglar sig i framtida resultat. Inför de utländska förlagen gör 
agenterna samma sak som en förläggare gör inför t.ex. kritiker och andra aktörer på 
fältet, man verkar som ”symbolisk bankir”. Att vara ”symbolisk bankir” innebär att 
agenten ”satsar sin prestige” och därmed ställer hela sitt ackumulerade kapital som 
borgen för författaren och verket, misslyckas det riskerar man att det förloras.68 För 
Bengt Nordin har framgångarna med framförallt Marianne Fredriksson bidragit till att 
öka hans kredit inför förlagen. 

Förhandlingar på den inhemska marknaden 
Att en litterär agent placerar svensk litteratur i utlandet är ingenting nytt, det har 
pågått under många år. Vad som däremot är betydligt ovanligare är att agenten 
företräder sin klient mot det svenska förlaget. Av informanterna är det Hanserik 
Tönnheim och Bengt Nordin som är mest aktiva på den svenska marknaden. 
Salomonsson Agency företräder en författare medan Kerstin Kvint helt har valt bort 
detta. Kvint säger att det aldrig har framstått som lockande för henne att börja 
förhandla på den inhemska marknaden. Hennes förhållande till förlagen är annorlunda 
eftersom hon samarbetar mer direkt med dem. Det är de som anlitar henne för att 
exportera böcker till utlandet. 

 
66 Intervju med Bengt Nordin, 010209. 
67 Intervju med Bengt Nordin, 010209. 
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Vid en jämförelse av placering av utländsk litteratur i Sverige och förhandlingar 
för svenska författares räkning i Sverige säger Nordin att han är försiktigare i den 
senare situationen. Det beror på att det hela ännu är så ovanligt. Han menar att det 
vid inhemska förhandlingar gäller att få ut så mycket garantihonorar som möjligt åt 
klienten men det är inte bara pengar som är viktigt. Agenten ska också försäkra sig 
om att förlaget kommer att anstränga sig för boken och marknadsföra den, förlaget 
ska förstå att just denna författares bok blir en av de viktigaste detta år. Det är 
omöjligt för ett förlag att arbeta lika hårt med alla sina böcker och det satsas ofta på 
ett visst antal, man har ett ”elitgäng”, och låter andra titlar sälja sig själva. Nordin tror 
att han kan dra nytta av sin erfarenhet av förlagsbranschen även i detta fall, det gör 
att han känner resonemangen. 

Tönnheim menar att ”agentskapet bygger på att man kan marknaden, känner till 
förlagens intressen och personerna, vad de tycker om.”69 Om han ska placera en 
debutant tar han således kontakt med ett förlag som han tror skulle passa. Han 
tycker att det finns en märkbar skillnad mellan att röra sig på den svenska 
marknaden och den utländska, i utlandet är allt förhandlingsbart. I Sverige fanns 
ramavtalet länge och trots att det varit uppsagt i ett antal år nu så har det ändå 
fungerat i praktiken. 

Mottagandet vid förhandlingarna på den inhemska marknaden har varierat, 
tycker både Tönnheim och Nordin. 

Nordin säger att personer från olika förlag ofta är uppskattande och gratulerar 
honom till hans framgångar när han träffar dem. En del förlag har dock försökt att 
motarbeta honom, inte för att de har något emot Nordin personligen utan för att de 
inte vill ha in agenter på marknaden. Nordin menar att förlagen länge har varit de som 
har bestämt allting och författarna ”är helt i händerna på förlaget och vet inte så 
mycket”.70 I och med agenterna förstår förlagen att en ny situation kommer att 
uppstå. ”Vissa är emot mig men då brukar jag säga att jag är ju inte deras person, 
jag är ju författarnas högra hand. Det är ju dem jag jobbar för.”71 

Tönnheim upplever också att en del förlag intagit en mer reserverad hållning, 
både han och Nordin nämner Bonnierförlagen. Kanske upplever förlagen att 
agenterna lägger sig i det som är förlagens uppgifter, t.ex. marknadsföring. Tönnheim 
tror att agenternas arbete på den svenska marknaden kan göra förlagen mer osäkra 
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och få dem uppmärksamma på att de måste ta hand om sina författare. ”Som 
förläggare måste man ju vara rädd om sina råvaror och råvarorna är ju författarna.”72 

Emellertid påpekar Nordin att det finns en del svenska förlag som har sett sin 
chans i detta med agentverksamheten. De kontaktar svenska agenter om de söker 
svenska författare. Tönnheim säger att mindre förlag uppskattar ofta den service och 
information som den litterära agenten kan förse dem med.73 

Vad säger då förlagen? Unn Palm på Wahlström & Widstrand, som tillhör 
Bonnierförlagen, tycker att det skulle vara olyckligt om fler författare skulle skaffa en 
agent även för hemmamarknaden. Hon tror dock att det är få författare som skulle 
ha råd med det. Wahlström & Widstrand var nyligen med om att författarinnan 
Marianne Fredriksson lämnade förlaget för att ge ut sin nästa bok på Piratförlaget, 
affären sköttes av agenten Bengt Nordin. Palm menar att det hela sköttes på ett 
olyckligt sätt, där förlaget inte fick delta i diskussionerna, om sådant skulle 
förekomma mer frekvent så vore det tråkigt. 

Lars-Erik Sundberg menar att med den struktur som branschen nu har är det 
förmodligen inte så mycket som agenterna kan göra. Han kan tänka sig att de skulle 
kunna ställa krav på att klienten ska marknadsföras bra. Det kan även uppstå en 
situation där agenten låter vissa förlag bjuda på en viss bok, vilket då och då sker 
med utländska böcker. Som förlag kan man dock inte kasta in en massa orealistiska 
löften vad gäller t.ex. marknadsföring, det finns det inte ekonomi till.74 

Piratförlaget tillhör de förlag som ser positivt på de litterära agenternas arbete i 
Sverige. Det är inget konstigt om agenten förhandlar om det ekonomiska istället för 
författaren, anser de. Skarp tror att agenten inte bara kommer att se det som sin 
uppgift att sälja rättigheter utan även kommer att se till att ställa krav på förlaget, t.ex. 
vad gäller marknadsföring.75 

Som tidigare konstaterats får de litterära agenterna anses vara nykomlingar på 
det litterära fältet och fältet är ett system av relationer mellan de positioner (aktörer) 
som befolkar fältet. Det innebär att kriteriet för en ny grupp av aktörers existens bara 
kan fastställas genom deras förmåga att ”göra sig till en erkänd positionsinnehavare 
inom fältet och därmed besätta en position som de andra måste förhålla sig till, som 
de måste definiera sig i förhållande till”76. Enligt Bourdieu betyder detta konkret att 
när en ny grupp uppkommer ”på en viktig plats inom ett (konstnärligt, politiskt eller 
annat) fält märks det på att dess existens, som man säger, ’vållar problem’ för dem 
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som innehar andra positioner inom fältet”. Detta är i princip vad som har hänt när 
agenterna har börjat att förhandla på den svenska marknaden. Förlagen tvingas se 
över sina positioner och kanske omdefiniera dem, både i förhållande till den nya 
gruppen, agenterna, och i förhållande till gruppen av författare. 

Vad kan agenten göra som inte förlaget kan? 
De litterära agenterna har haft stora framgångar med att förlägga författare 
utomlands. Gör de något som inte förlagen gör? 

Marcus och Niclas Salomonsson menar att det krävs ett delvis annorlunda 
förhållningssätt vid utlandslanseringar, det kanske inte räcker med att säga att man 
kommer från ett visst förlag. De tror att yrket litterär agent eventuellt kan fungera 
som ett slags garantistämpel, det gör att förlagen vet att man inte har råd att förlora 
på affärerna. Det i sin tur betyder att de litterära agenterna måste hålla hög standard 
eftersom ”agenten har inte råd att blöda som ett bokförlag har”.77 Niclas 
Salomonsson menar dock att en av de viktigaste sakerna är att man vågar visa upp 
den författare man representerar. 

För man kan inte bara gå ut på den här marknaden och ’ja, det här är en författare’, det 
funkar inte på det sättet, man måste fan tro på en författare, det är det som är det viktiga, att 
ha det självförtroendet och våga visa upp det också.78 

Bengt Nordin tror att situationen kan vara annorlunda för agenterna eftersom de är 
egna företagare i jämförelse med dem som är anställda på förlagen. De senare har 
inte lika mycket att förlora, har man en egen verksamhet ”är det livsviktigt att 
lyckas”.79 Nordin Agency arbetar lite tuffare och med lite mer framåtanda, 
marknadsföringen för klienterna är lite mer aggressiv. Ett grepp som Nordin 
använder sig av är att han ber någon av sina författare skriva ett positivt utlåtande på 
omslaget till den översatta boken av en annan författare. Detta är vanligt 
internationellt men Nordin har aldrig sett det inom Sverige. I Sverige skulle ett förlag 
aldrig kunna be en författare göra så för en annan. 

Att låta en författare med en stor mängd kulturellt kapital rekommendera en 
författare med en mindre mängd kapital genom t.ex. ett utlåtande på omslaget höjer 
den senares värde. Bourdieu benämner det hela som en i det närmaste magisk 
process. 

 
77 Intervju med Niclas Salomonsson, 010308. 
78 Intervju med Niclas Salomonsson, 010308 
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Om påförandet av märket [i detta fall en författares rekommendation av en annan författares 
verk] […] på ett nästan magiskt sätt förvandlar det märkta tingets status så beror det endast 
på att märket är den förnimbara manifestationen […] av en överföring av symboliskt 
värde.80 

Proceduren når samma mål som reklamen vill göra men på motsatt väg. Reklamen 
utger sig för att vara vad den är, en värdehöjande process som är egennyttig, detta är 
emot konstens regler och dess tro på den omvända ekonomin. Påförandet av märket 
och därmed värdet sker förvisso i det öppna men kan bara förverkligas ”genom att 
låta sig misskännas som sådant […]”.81 

En skillnad mellan förlag och agenter verkar ligga i att förlaget har en så stor 
mängd böcker att arbeta med medan agenterna kan koncentrera sig på ett mindre 
antal. Barbara Voors tror också att agenten har både mer tid och kraft att följa upp 
försäljningen av en författares böcker. En anställd på ett förlag hinner inte riktigt med 
att bevaka vad som händer med boken när kontraktet väl är påskrivet. Agenten 
tjänar också pengar på allt som han/hon placerar och det gör inte en anställd på ett 
förlag. För agenten är det därför även lönsamt att försäkra sig om att boken säljer, 
inte bara att placera den och sedan lämna den, menar Voors. 

Alla förlag kommer dock inte till korta i utlandsförsäljningen. På Norstedts förlag 
har man t.ex. en mycket framgångsrik exportavdelning som nämns av flera 
informanter. Kanske ringar Hanserik Tönnheim in skillnaden mellan agenter och 
förlag med orden: 

De svenska förlagen är generellt mer intresserade av att köpa än att sälja. Man jobbar med 
sina storsäljare eller sina favoriter. Vi [agenterna] jobbar enbart med våra författare 24 
timmar om dygnet.82 

Agenterna och deras klienter, författarna 
Under denna rubrik kommer uppsatsen att handla om agenternas klienter, 
författarna. Varför vill man som författare ha en agent? Hur har agenterna fått tag i 
sina klinter? Vad händer med författarens förhållande till förlaget om han/hon har en 
agent? 

Om antagning av klienter 
Relationen till klienterna är mycket viktig och att trivas med sina klienter är en central 
faktor för de litterära agenterna. I Sverige tar man inte ut något arvode för att 
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försöka placera en författare utan inkomsterna baseras på det som tjänas när 
författaren förlagts. Det är därför viktigt att man tror att författaren kommer att 
fungera på marknaden.83 Både Tönnheim och Nordin samt Kvint har idag redan så 
många klienter att de inte tar på sig fler. Den gemensamma ståndpunkten verkar vara 
att man hellre sköter ett mindre antal författare riktigt bra än flera sämre. 

Tönnheim har tre kriterier som han tar i beaktande innan han antar en klient. För 
det första vill han ha kunskap om det område som personen skriver om (det gäller 
särskilt facklitteratur). För det andra vill han tycka om texten, om det är en 
skönlitterär text. För det tredje så vill han fatta tycke för personen eller företaget i 
fråga eftersom man har en så pass nära relation. 

Salomonsson Agency väljer författare som man tror starkt på, det är som 
tidigare omtalats, en del av den profil man vill skapa. Man vill att författaren ska 
kunna märka att de verkligen gör sitt yttersta för de personer som ingår i klientelet. 
Man hoppas också att en selektiv antagning kan komma att fungera som en 
kvalitetsstämpel. 

Kerstin Kvint anser kvalitet vara ett nyckelord i sitt arbete med barn- och 
ungdomsböcker. Hon använder den egna smaken som måttstock och menar att hon 
är van vid gallring och bedömning sedan arbetet på Rabén & Sjögren. Kvint arbetar 
mot förlaget i första hand, det är från dem hon får sina uppdrag, hon tar i princip 
aldrig uppdrag direkt från författarna. 

Ingen av agenterna har marknadsfört sig särskilt aktivt och det är ofta författarna 
som har initierat kontakten. Varken Bengt Nordin eller Hanserik Tönnheim har 
kontaktat någon svensk författare utan de har blivit kontaktade. Nordin anger att en 
anledning till att han inte själv varit mer aktiv var att han inte ville göra sig ovän med 
förlagen eftersom han varit i branschen så länge. På senare tiden har Nordin fått en 
hel del publicitet i samband med framgångarna med författarinnan Marianne 
Fredriksson och hennes byte av förlag och han menar att bra resultat ger automatisk 
marknadsföring. Likaså är det bra reklam när det skrivs att han är lyckosam. 

Flera författare har hänvisats till Hanserik Tönnheim av Bengt Nordin och 
Tönnheim tror också att författare kommer med rekommendationer till varandra. 
Han trodde dock att det skulle behövas mer aktiva insatser. Vad gäller utländska 
förlag att representera i Sverige har han emellertid tagit kontakter själv. 

Salomonsson Agency har valt en delvis annorlunda väg, de tar själva kontakt 
med de författare som intresserar dem. Det har uppfattats som en aning 
okonventionellt av omgivningen men enligt Niclas Salomnonsson har författarna 
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enbart visat uppskattning inför detta initiativ. Arbetssättet gör att de känner att de inte 
direkt behöver marknadsföra agenturen, t.ex. i media. Eftersom Sverige är ett litet 
land och bokbranschen är en liten bransch, sprider det sig snabbt om man lyckats. 

Det faktum att svenska författare i så stor utsträckning själva söker sig till 
verksamheten. gör att de litterära agenterna placeras i en situation där de i hög grad 
själva kan avgöra vilka författare de vill arbeta med. Även Salomonssons hamnar i 
den sitsen eftersom de noga väljer vilka de vill kontakta. Man skulle kunna säga att 
de väljer dem som ska välja dem! 

Sättet att själva kontakta blivande klienter kan ses som ett exempel på 
nykomlingar som bryter mot konventionerna och det har mycket riktigt också setts 
som aningen fräckt av andra. Marknadsföringsmässigt väljer de litterära agenterna att 
ligga lågt och man litar mer på att goda resultat och ett gott rykte ska bana väg. 
”Konstens värld är en trons värld: man tror på begåvning […]”, slår Bourdieu fast 
och det gör att det inte är helt riskfritt att ta till kommersiella knep.84 

I vilket skede kommer klienterna? 
Man kan urskilja olika tillfällen när författare har vänt sig till agenterna. Det finns 
författare som kontaktar en agent innan man försökt hitta ett förlag eller om man blivit 
refuserad. 

Det vanligaste just nu hos Tönnheim är att författare hör av sig när de blivit just 
refuserade ett flertal gånger. ”Då missförstår man agentens roll eftersom om man 
redan fått så många nej kan det vara svårt [för agenten] att göra något.”85 Tönnheim 
anser att felet många författare gör är att de skickar manus till fel förlag, man vet helt 
enkelt inte vilken inriktning de olika förlagen har. 

En annan variant är att författare hör av sig när de är missnöjda med sitt förlag, 
de vill kanske byta vilket kan vara mycket svårt. Tredje alternativet är att författaren 
vill ha hjälp att lyckas bättre i utlandet. Man kanske säljer bra i Sverige men tycker 
inte att förlaget har lyckats tillräckligt bra med utlandsplaceringar. Det tredje 
alternativet är det som varit vanligast på senare år för Bengt Nordin. Han har dock 
antagit refuserade författare och författare som velat byta förlag också. 

Varför ville författarna ha en agent? 
Två av de tre författarna i intervjustudien sökte själva upp agentsystemet, den tredje, 
Ernst Brunner, kontaktades av Salomonsson Agency. Barbara Voors och Bengt-
Åke Cras hade båda läst om Bengt Nordin, vilket bekräftar Nordins ord om att det 
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är bra reklam när det skrivs att man är framgångsrik. Bengt Nordin förhandlar åt 
dem både på den inhemska och den utländska marknaden medan Salomonssons 
endast sköter Brunners utlandsplaceringar. 

Främsta anledningen till att Bengt-Åke Cras ville ha en litterär agent var för att 
slippa jakten på förlag. ”Man aldrig om man kommer rätt eller fel. Då är det bättre 
att ha någon som kan marknaden. Som kan gå på rätt personer direkt.”86 Cras menar 
att man som författare gärna vill ha ett förlag som har gjort sig ett namn, det är en 
mycket bra kontakt och man får stöd med resureser för marknadsföring och annat. 
Det är först under de senaste fem åren på Rabén & Sjögren som Cras tycker att 
han har betraktats som en seriös författare, t.ex. behandlar journalister honom 
annorlunda. 

I artikeln ”Bokbranschen: En roman från fel förlag är brännmärkt från början” 
liknas den svenska förlagsvärlden vid ett indiskt kastsystem. Till den högsta kasten 
hör endast Bonniers och Norstedts medan andra förlag inte tillhör någon kast alls 
och räknas som orörbara. Förlag som antar ”fel” böcker kan t.ex. vara ett som 
satsar på kommersiella och lättsålda böcker. 

Den författare som ges ut på ett oberörbart förlag blir givetvis själv besudlad. […] Det är 
svårt […] att riktigt förstå de subtila nyanser som avgör kasttillhörighet. En roman på fel 
förlag är brännmärkt från början. Hur bra den än är kommer ingen kritiker med 
självbevarelsedrift ens på tanken att föreslå att den ska recenseras […]87 

En bidragande orsak till att Barbara Voors skaffade en litterär agent var den rådande 
avtalslösheten mellan Författarförbundet och Förläggarföreningen. En annan var 
att hon kände sig aningen ”borttappad” när författarna på hennes gamla förlag 
Gedins Förlag köptes upp av Wahlström & Widstrand, som ingår i den stora 
Bonnierkoncernen Voors kände ett behov av att agera själv eftersom hon tyckte att 
hon saknade en förhandlingsposition gentemot sitt förlag. Hon menar att man som 
författare är ensam och utsatt och att det är mycket problematiskt att behöva tala i 
egen sak inför varje ny bok. Det man har skrivit ligger en varmt om hjärtat och blir 
därför väldigt känslomässigt, att prata med förlaget på ett sakligt sätt blir praktiskt 
taget omöjligt. 

Att låta Nordin företräda henne även på den inhemska marknaden var något 
Voors övervägde länge eftersom hon visste att det skulle väcks uppståndelse. 

 
86 Intervju med Bengt -Åke Cras, 010213. 
87 Eva Johansson & Thomas Klementsson, ”Bokbranschen: En roman från fel förlag är brännmärkt från 
början”, 981127, http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/s…/skolor_artikel.jsp?AID=1822326&RI
D=114986&NTH=6. 
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Fenomenet är inte vanligt i Sverige och förlaget kunde se det som en intressekonflikt. 
För Voors var det tvärtom något som skulle gynna inte bara henne själv utan även 
förlaget eftersom förhandlingarna kunde föras mer affärsmässigt och mer 
professionellt. ”Förlagsbranschen är lite av en familjerelation. Det är mycket känslor 
och mycket personliga relationer.”88 ”Det bygger mycket på förtroende och respekt 
[…] så det är svårt att förhandla om.”89 Den svenska förlagsvärlden förefaller ännu 
vara något präglad av tiden före förlagskrisen 1970, trots att den markerade början 
på en förskjutning mot moderna storföretag. Per Gedin skriver att många av förlagen 
då fungerade ”som patriarkalt styrda familjeföretag”.90 

Ernst Brunner berättar att han bl.a. tilltalades av idén att Salomonsson Agency 
skulle koncentrera sig på ett litet antal svenska författare och att de såg hela världen 
som marknad för hans böcker. Brunner uppfattade även agenturen som modern, 
upphovsmännen ”var resultatet av IT-eran och var tekniskt väldigt avancerade med 
datorer och liknande”.91 

Det hade funnits tankar på att skaffa en litterär agent innan Salomonssons hörde 
av sig. Ernst Brunner menar att hans förlag, Albert Bonniers förlag, har haft 
begränsade framgångar med utlandslansering och deras agentverksamhet har varit 
praktiskt taget nedlagd och samtidigt har Norstedts lyckats avsevärt mycket bättre. 
De titlar som Salomonsson Agency vill lansera är sådana som inte förlaget arbetar 
aktivt med och varken agenterna eller förlaget har ensamrätt till romanerna, för varje 
ny bok så tecknas nya kontrakt. Det innebär att den som säljer en bok kan få den 
exklusiva rätten till den. 

Både Voors och Cras tycker att de får mer information via agenten om vad som 
händer med deras böcker än vad de fått av sina förlag och Brunner räknar med att 
hans agenter ska göra detsamma. Cras ser det som en stor fördel att det är Nordin 
som handhar det löpande, t.ex. kontakter med förlag, förhandlingar om pengar, 
utbetalningar av pengar och kontrakt. 

Författarna tycks känna ett behov av att inte behöva sköta allting på egen hand 
och Brunner jämställer författaryrket med ett enmansföretag. Det är svårt att lansera 
sitt eget material något som torde hänga samman inte bara med att man är 
känslomässigt fäst vid det man skrivit utan även med att det är i det närmaste 
omöjligt att uppskatta hur mycket det är värt. Hur mycket kan man själv begära för 

 
88 Intervju med Barbara Voors, 010222. 
89 Intervju med Barbara Voors, 010222. 
90 Gedin, 1997, s. 112. 
91 Intervju med Ernst Brunner 010227. 
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det man skapat? Som påtalades i ett tidigare avsnitt är det knappast den totala 
produktionskostnaden som avgör. 

Det finns redan ett slags arbetsfördelning mellan författare och förläggare, 

författarstrategin som överlåter framställning och försäljning på en förläggare mot 
erhållandet av royalty. En verklig analys grundar sig på arbetsdelningen som här skiljer på 
framställningen av materiella tillgångar och framställningen av symboliska tillgångar. […] 
Dessa operationer är att tänka ut produkter, producera ’idéer’, ’modeller’ […] att tillverka 
produkten; att påföra ett märke på den ( […] förläggarens eller bokförlagets namn, […] 
författarens namnteckning […]) och därmed göra den sällsynt, värd att vara eftersökt, 
konsekrerad, helig, legitim – en operation som kännetecknar produktionen av symboliska 
tillgångar som sådan, slutligen att sprida och marknadsföra produkten så mycket som 
möjligt.92 

När en författare låter en agent förhandla på den inhemska marknaden sker 
ytterligare en arbetsfördelning. Agentens uppgift blir att få förlaget att inse verkets 
värde, förlaget måste sedan få återförsäljare och allmänheten att inse detsamma. 
Författaren befrias ytterligare från det som har med ”ekonomi” att göra. 

Marknadsföring och publicitet av böcker och författare  
Varje år utkommer ett stort antal böcker.Det medför att långt ifrån alla blir 
uppmärksammade och recenserade, ännu färre blir storsäljare. Boken har också fått 
en annan roll: 

Med integrationen i den globale medieindustri er bogen blevet detroniseret fra sin klassiske 
status som det faelles centrale medium, til et utrygt liv som et af mange medier: som filial af 
underholdningsindustrien og som minoritetskultur for specialister.93 

Det blir allt svårare att synas och höras i mediebruset och upprörda röster har höjts 
från författarhåll. Man tycker inte att förlagen gör tillräckligt i marknadsföringsväg 
och att det som görs ofta är fantasilöst och traditionellt. Vilken typ av 
marknadsföringsinsatser gör då förlagen och finns det fog för författarnas kritik? Kan 
de litterära agenterna ha något med det hela att skaffa? 

Alla förlag i undersökningen har särskilda avdelningar för marknadsföring och PR 
eller marknadsansvariga. Hos Wahlström & Widstrand och Norstedts har man väl 
upparbetade kanaler för marknadsföring och PR, medan Piratförlaget, arbetar med 
delvis annorlunda inriktning än de andra. 

 
92 Pierre Bourdieu, 1993a, s.120. 
93 Hertel, 1996, s. 38. 
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Lars-Erik Sundberg hos Norstedts säger att PR praktiskt taget är förlagets enda 
instrument för att synliggöra ett författarskap. PR-avdelningens huvudsakliga arbete 
är att få medierna intresserade, det gäller att få boken recenserad men också se till 
att det skrivs om författaren. En god recension förvisso är bra men det är s.k. 
”omkring-artiklar” som ofta har störst genomslagskraft. ”Några minuter i Aktuellt, en 
författare i soffan hos TV4 på morgonen, artiklar i veckopress eller tidningar utan 
traditionella kultursidor smäller ofta högre.”94 Alla författare är dock inte lika mediala, 
en del kanske inte vill synas så mycket och då kan man bara låta verket tala. Det 
svåraste för en lanseringsavdelning är när man har att göra med en författare som är 
helt okänd eller som inte är ”kommersiell”.95 

Både Palm och Sundberg tror att författarnas missnöje kan bero på att förlagen 
gör mycket som inte syns. Lars-Erik Sundberg berättar att nästan inga förlag idag 
använder sig av annonser i pressen eller i annan media. Detta har att göra med att det 
inte längre finns något fast bruttoprissystem, förlagen får inte tala om vad en bok ska 
kosta. Annonser utan priser utsatta är inte slagkraftiga. Bokförlaget säljer dessutom i 
första hand till återförsäljarna som sedan i sin tur säljer till allmänheten. Det innebär 
att bokhandeln måste förstå att de har del i det hela redan från första början. För 
förlagen gäller det med andra ord att övertyga bokhandeln att köpa och deras 
skepsis är stor, menar Sundberg. Bokhandeln fungerar inte så annorlunda mot andra 
branscher; man vill att affärerna ska vara lönsamma. 

Åsikter som framförts är att bokbranschen borde ta efter skivindustrin mer vad 
gäller marknadsföring. Där sätter man artisterna i centrum på ett annat sätt och 
anordnar t.ex. ”releasepartyn”. Lars-Erik Sundberg sätter dock ingen större tilltro till 
sådana fester, han tror inte att det har någon större effekt. Det som gäller är istället 
att ge ut böcker som är tillräckligt bra skrivna. Förlaget bygger upp en slags relation 
till media, ”man tror på oss som seriöst arbetande förläggare” som tål närmare 
granskning. Det gör att man får uppmärksamhet om man säger att man har en bok 
som är värd att titta närmare på. Om bokens innehåll då inte skulle motsvara 
förväntningarna så förlorar man tillsist förtroendet. Det går inte att sälja dålig kvalitet 
med mördande reklam. Förlaget bör inte heller agera alltför kommersiellt, det medför 
att man förlorar i trovärdighet. Istället för relasepartyn händer det att Norstedts 
anordnar ”debutanluncher där debuterande författare får presentera sig och sina 

 
94 Fredrik Lindberg & Hans Strandberg, 2000, ”Förlagens önskedröm är en minut i Rapport”, Svensk 
bokhandel, s. 18−21. 
95 Intervju med Lars-Erik Sundberg, 010208. 
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böcker inför en publik av inbjudna kultuskribenterer. Det är mer anspråkslösa 
tillställningar. 96 

Sunbergs ord avspeglar hur konstens (litteraturens) värld fungerar: 

Men lagen för detta universum, som säger att ju mindre öppen en investering är, desto mer 
symboliskt produktiv blir den, leder till att de handlingar som går ut på att skapa värden […] 
måste förskönas: konsthandlaren kan inte gagna sin ’upptäckt’ om han inte ställer upp med 
hela sin övertygelse, vilket i sin tur utesluter ’lågt kommersiella’ tricks […] Istället får han 
använda de mjukaste och mest diskreta formerna av ’PR’ […] mottagningar, fina 
bjudningar, omsorgsfullt utplacerade förtroenden.97 

Från förlagshåll uppfattas kraven på att man ska lära av skivindustrin som något 
orättvis. En roman är inte samma sak som en skiva. Skivan har större möjligheter att 
synas och höras, t.ex. via musikvideor, i radio och den potentiella marknaden är ofta 
större. Långt ifrån alla skivor får publicitet.98 

En annan faktor är mängden böcker som ges ut. Har förlaget en utgivning på 
omkring 100 böcker per år så kan man inte ha en kampanj för varje bok, det ligger 
mycket arbete bakom att få en bok att synas, säger Unn Palm. Ytterligare ett 
problem är att läsare i största allmänhet är en vid målgrupp och förlaget har sällan 
direktkontakt med läsarna Det är mer upp till återförsäljarna att utforma riktade 
reklamkampanjer men det är svårt även för dem att ringa in olika läsargrupper.99 

På Piratförlaget är man mån om att sälja brett och att använda sig av många 
olika kanaler, t.ex. bensinmackar, för att få ut böcker. Ann-Marie Skarp säger att 
man ”tänker tidning” när man arbetar med att marknadsföra ett författarskap. 
Bokhandel och bokklubbar är fortfarande basen men även här agerar man 
annorlunda mot traditionella förlag. T.ex. har man samarbetat med flera bokklubbar 
som alla har haft en roman av Liza Marklund som huvudbok samma höst, vilket är 
lite unikt. Skarp menar att hos Piratförlaget ska författarna vara delaktiga i 
marknadsföringsprocessen, det är en del av affärsidén. Eftersom han/hon är med och 
delar på den vinst som blir över, när kostnaderna är betalda, så blir författaren också 
mer delaktig och får stor möjlighet att påverka. 

Hanserik Tönnheim och Bengt Nordin hjälper båda de författare de själva 
representerar i Sverige med marknadsföring. Man pratar med förlagen och försöker 
se till att det satsas på boken. Tönnheim menar att detta är viktigt eftersom en av 
målsättningarna med hans arbete är att klienten ska tjäna pengar. Sundberg och 

 
96 Intervju med Lars-Erik Sundberg, 010208. 
97 Bourdieu, 1993b, s. 160. 
98 Fredrik Lindberg,1998, ”Kändisfest tabu i bokbranschen”, Svensk bokhandel, s. 26. 
99 Lars-Erik Sundberg 010208. 
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Skarp tror att detta är ett område där agenterna kan komma att ställa krav vid 
förhandlingar på den svenska marknaden. 

Barbara Voors och Ernst Brunner anser att en författare är betjänt av publicitet 
särskilt i början av karriären. När man väl är etablerad spelar det inte lika stor roll. 
Båda säger att en viss publicitet är nödvändigt men det får inte bli för mycket 
exponering, eller exponering i fel sammanhang, det kan istället skada ens rykte. 

I och med att förnekandet av ”ekonomin” är det som ställs i centrum för hela 
fältet balanserar man på en smal lina vad gäller marknadsföring. Gör man å ena sidan 
för mycket reklam och tar till alltför okonventionella metoder medför det en 
diskreditering av trovärdigheten men om man å andra sidan väljer mer diskreta 
metoder eller litar enbart till upparbetade kanaler riskerar man författarns missnöje 
och att man drunknar i mediefloden. 

Kan agenten påverka relationen mellan förlag och författare? 
Tidigare har skillnaden mellan svenska och utländska, speciellt amerikanska, litterära 
agenter studerats. De amerikanska agenterna har en annan position på 
bokmarknaden än vad de svenska har. I Sverige har verksamheten dock precis 
börjat ta fart på allvar och det är intressant att fråga sig vad det kan innebära för 
förhållandet mellan författaren och förlaget. 
En författare och en förläggare (termen förläggare kan här, av praktiska skäl, även 
innefatta redaktören trots att det är två olika yrken) har ofta rollerna som konstnär 
respektive affärsman. Om förläggaren skriver Bourdieu: 

Det är bara han som, genom att agera som mellanhand eller forum, ger producenten en 
möjlighet att upprätthålla en inspirerad och ’oegennyttig’ bild av sig själv och sin 
verksamhet genom att han inte behöver ha kontakt med marknaden eller behöver befatta sig 
med det både löjliga och demoraliserande arbetet med att ge verket ett värde.100 

Relationen mellan parterna innefattar både samtal om det affärsmässiga och om det 
konstnärliga. Det vore emellertid fel att tro att författaren bara slår vakt om sin konst 
och förläggaren om pengar, menar Johan Svedjedal, ”[…] i regel är författare också 
intresserade av pengar och förläggare av litteratur”.101 För förläggaren är detta en 
nödvändighet om man vill öka det kulturella kapitalet. Om den litterära agenten 
träder in i författarens ställe innebär det att han/hon representerar författarens 
ekonomiska intressen och författaren behöver bara tala om konsten med förlaget. 

 
100 Pierre Bourdieu, 2000, Konstens regler , s. 253. 
101 Svedjedal, 1994, s. 25. 
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När agentyrket debatterades i England i slutet av 1800-talet var argument som 
användes mot agenterna att deras existens skulle försämra den fria och nära 
relationen mellan författaren och förläggaren.102 Dessa farhågor finns även idag. Hos 
Norstedts förekommer ingen förhandling med agenter på den inhemska marknaden 
men skulle någon författare vilja ha det så kunde det kanske försvåra relationerna, 
menar Lars-Erik Sundberg Han tillstår dock att saken har två sidor, att förhandla om 
pengar och kontrakt kan upplevas som obehagligt av både författare och förläggare. 
En diskussion om texten kräver bra relationer mellan författare och förläggare och 
det kan bli en stor kontrast mellan de olika diskussionerna. På så sätt skulle det alltså 
innebära en fördel både för förlag och författare. 

Unn Palm tycker att en agent som driver sitt företag rent affärsmässigt och inte 
arbetar med manus inte behöver ha någon negativ inverkan på relationerna mellan 
författare och förlag. Hon tror att författarna kan uppleva det som svårt att prata om 
pengar med sin förläggare men för förläggaren är det inga problem, man är van. 

Bengt- Åke Cras tycker att han har förbättrat sin position gentemot förlaget 
sedan han skaffade en agent. ”[…] då var man ju i underläge hela tiden kan man 
säga , därför att förlagen säger ju ’take it or leave it’ och antingen tog man sitt manus 
och gick någon annanstans eller så fick man acceptera deras villkor.” Cras tycker att 
han har ett mycket bra förhållande till sin förläggare och med sin redaktör, de pratar 
om manus och agenten sköter det affärsmässiga. 

De litterära agenterna tycks medföra en tydligare uppdelning mellan konst och 
pengar. Agenterna ”befriar” klienterna ytterligare från det ekonomiska. Istället för att 
föra författaren och förläggaren längre ifrån varandra kan det blir tvärtom. Man kan 
koncentrera sig på den text som ska ges ut och behöver inte ägna sig åt 
kontraktsförhandlingar som kan uppfattas som obekvämt, kanske för båda parter. 

Agenterna och bokmarknaden 
I det följande avsnittet kommer jag att titta på agenternas roll på bokmarknaden och 
behandla vissa fenomen som kan ha påverkat agenterna eller som de kan tänkas ha 
påverkat. 

Avtalslöshetens betydelse för agenter och författare  
1980 tillkom det sk ramavtalet som skulle reglera förhållandet mellan svenska 
författare och Svenska Förläggarföreningen (SvF). Ramavtalet gäller för alla litterära 
genrer utom läromedel, vissa fackböcker, handböcker och vetenskapliga arbeten. 

 
102 Hepburn,, 1968, s. 80. 
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Idag gäller avtalet som ensidig rekommendation från Sveriges Författarförbund 
(SFF), eftersom det sades upp av Förläggarföreningen i mars 1996. Man ville då ha 
omförhandlingar om elektroniska rättigheter.103  
Fortfarande råder ett avtalslöst tillstånd trots försök av parterna att enas om ett nytt 
avtal. Det har diskuterats ifall avtalslösheten har haft och har betydelse för de litterära 
agenterna. Här går uppfattningarna isär bland informanterna och man kan inte heller 
se att någon av aktörsgrupperna skulle vara inbördes enig. Nordin, Palm, Skarp och 
Cras hör till dem som tror att avtalslösheten inte har påverkat situationen särskilt 
mycket. 

Bengt Nordin berättar att de flesta av hans klienter har tagit kontakt med honom 
främst för att de varit missnöjda med sitt förlags insatser i utlandet. Det hade alltså 
ingenting med det svenska avtalet att göra. Nordin tror även att hans framgång med 
att placera Marianne Fredriksson i utlandet har spelat stor roll. När författare såg 
vilken framgång det blev så ville de kanske också anlita en extern person. Författare 
är ofta missnöjda med sina förlag, ibland med rätta och ibland kanske inte. 
Anledningen, menar Nordin, är att de är så ensamma i sitt yrke, de får ingen 
information från förlaget. 

Ann-Marie Skarp tror att det är författarna som påverkats mest och inte 
agenterna. Avtalslösheten kan möjligen ha bidragit till att de få agenter som 
förhandlar på den inhemska marknaden med större självsäkerhet har kunnat kräva 
andra villkor för sina klienter. Förut kunde förlagen bara hänvisa till avtalet om någon 
ville ha ändrade villkor. Nu när det råder en fri marknad kanske agenterna kan dra 
nytta av det. 

Palm tror inte heller att avtalslösheten primärt haft någon betydelse. Det 
avtalslösa tillståndet har ju funnits så pass länge medan litterära agenter aktiva på 
svensk bokmarknad funnits under kortare tid. Den stora förändringen kom istället 
med Piratförlaget. Agenterna har i stort sett hittills respekterat de villkor som 
stipulerar det avtal som inte längre gäller. Bengt-Åke Cras i sin tur påpekar att det 
alltid har varit till och från med avtal och som han har märkt det gjorde avtalet aldrig 
någon skillnad. Förlag som ger ut billigare böcker har sina egna avtal så de har inte 
brytt sig om detta. 

Bland de som anser att avtalets upplösning har haft betydelse finns Hanserik 
Tönnheim, han säger att förutsättningarna har förändrats både på ett positivt och 
negativt sätt för agenterna. Positivt är att fler och fler intresserar sig för agenternas 
tjänster och det negativa är att en del författare kan få det svårare i framtiden. Han 

 
103 Danielsson & Lennartsson, 2000, s. 4. 
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menar dock att det lämnar utrymme för förändringar i branschen, nya förläggare med 
nya idéer kan etablera sig, som Piratförlaget. 

Sundberg håller med om att tillståndet har påverkat; nu finns det inga givna 
spelregler längre. Förut hade alla författare likadana villkor och då fanns inget behov 
av någon som förhandlar åt en. Han hoppas att behovet av litterära agenter ska 
minska den dagen ett nytt avtal kommer till stånd igen men det beror också på hur 
förlagen sköter sig. De flesta författare vill, enligt Lars Erik Sundberg, förhandla enligt 
det gamla avtalet, det vinner de allra flesta på. Kerstin Kvint tycker inte att någon 
part vinner på att avtalet sagts upp. Det var bra med ramar, tycker hon men hon tror 
att det gynnat agenterna positivt på den inhemska marknaden. 

Vad gäller författarna och hur de ser på sitt eget läge så är både Voors och 
Brunner inne på en tilltagande osäkerhet. Brunner tror t.ex. att författarna kan känna 
sig otrygga hos förlagen och att de blir mer och mer benägna att byta förlag. Voors 
tycker att avtalslösheten tyder på att något är fel och det fick henne att börja fundera 
på sin situation. Hon kände att hon var tvungen att agera på egen hand och skaffa sig 
en bra förhandlingsposition. 

Informanternas delade åsikter speglar de åsikter som framförts i pressen. 
Författarförbundets ordförande Bunny Ragnerstam uttalar sig t.ex. i en artikel och 
menar att när ett nytt avtal kommer till stånd som medlemmarna i SFF är nöjda med 
så kommer behovet av agenter att minska.104 I en annan artikel menar Jonas Modig, 
VD för Bonnier-förlagen, att avtalslösheten inte alls har med agenternas uppdykande 
att göra.105 Kanske ligger sanningen någonstans mittemellan? Avtalslösheten kan ha 
bidragit till att författarnas osäkerhet men å andra sidan vet man att många förlag 
fortfarande följer avtalet och att enbart förklara intresset för agentverksamheten med 
avtalslösheten vore att göra det lätt för sig. 

De flesta som har en litterär agent har det för utlandslanseringar, vilket knapppast 
har något med ramavtalets vara eller icke vara att göra, snarare som Nordin påpekar 
kan det hänga ihop med missnöje med vad det egna förlaget åstadkommit. 

Om Bonniers motdrag 
När de litterära agenterna i Sverige rönte allt större framgång i utlandet för 
författarnas räkning kom Bonnierförlagen med ett så kallat motdrag. Man 
engagerade en amerikansk litterär agent vid namn Linda Michaels som sköter 

 
104 Jordahl, 2000. 
105 Jonas Modig, 2000, ”Jonas Modig, trött på piratförläggare och okunniga kulturskribenter: 
sötvattenspirater!”, Expressen,GT,Kvällsposten, http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2gate?f=doc&state
=ttkpef.9.6. 
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förlagens talan i USA och i Västeuropa. Varje förlag behåller dock en egen foreign-
right-avdelning.106 Flera informanter påtalar att Linda Michaels är en mycket skicklig 
agent men motdraget tycks förbrylla, som Hanserik Tönnheim uttrycker det: ”Varför 
går man över ån efter vatten?” Varför engagerar Bonniergruppen en utländsk, i detta 
fall en amerikansk, agent? 

Bröderna Salomonsson tycker att det skulle ligga närmare till hands att välja en 
svensk agent, inte minst med tanke på språkbarriären. Bengt Nordin är inne på 
samma spår när han tycker att det skulle vara både mer hedersamt för förlaget och 
enklare administrativt att ha den man samarbetar med i Sverige. Emellertid tror han 
att det kanske hade varit svårt för Bonniers att göra så eftersom de ju också är 
motståndare till agenter. 

Ann-Marie Skarp resonerar ungefär som agenterna och menar att det kan vara 
svårt att förstå varför en viss författare är så populär i sitt hemland om man inte bor i 
landet. Det är svårt att känna ett lands innersta även om man är mycket kompetent 
och öppen. Alltså hade det varit bättre om Bonnierförlagen knutit en svensk agent till 
sig. Skarp tror att anledningen till att de inte gjorde det var att det inte fanns någon 
tillräckligt bra i Sverige. De som finns kan ju dessutom inte åta sig hela 
förlagsgrupper men Bonniers kunde ha skapat en agent i Sverige för detta ändamål. 

Unn Palm på Wahlström & Widstrand som ingår i Bonniergruppen tror inte att 
Michaels jobb kunnat göras av en svensk agent. Man sökte efter en person med ett 
upparbetad kontaktyta och med en väldig drive och man hade redan mycket 
kontakt med Linda Michaels. 

Motdraget som Bonnier-förlagen tar till kan ses i ljuset av de strider som pågår 
på det litterära fältet mellan de olika grupperna och som syftar till att generera 
kulturellt och symboliskt kapital. De etablerade grupperna måste på något sätt söka 
bevara sina erövrade positioner när nytillkomna grupper försöker etablera sig. 

Att fler förlag skulle följa just Bonniergruppens exempel är tveksamt. Norstedts 
har redan en egen rättighetsavdelning så där har man ingen anledning att skaffa en 
extern agent. Utöver dessa förlag finns det inte så många som skulle kunna göra 
något liknande. Skarp på Piratförlaget säger t.ex. att där har man inga planer på att 
inrätta en egen rättighetsavdelning, då är det bättre att anlita agenter för att sälja. 

Nordin, Tönnheim och Salomonssons är överens om att agentverksamheten fått 
förlagen, t.ex. Bonniers, att inse att de kanske måste agera för att behålla sina 
författare. De ser det som positivt att förlagen kanske arbetar lite extra för att måna 
om författarna. 

 
106 Uno Palmström, 2000, ”Linda Michaels Bonniers svar på agenten Bengt Nordin”, Svensk Bokhandel, 
2000-10-09, http://www.svb.se/perl/svb/nyhet.cgi?id=434. 
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Svenska agenter som redaktörer? 
Ingen av de litterära agenterna i intervjustudien fungerar som redaktörer i någon 
större utsträckning. Blir man ombedd av en författare att komma med synpunkter på 
ett manus så gör man det men annars överlåter man det till förlaget. Det verkar inte 
heller finnas någon önskan att bli mer aktiv vad gäller redaktörsskapet. 

Salomonssons menar att det kommer an på författarna vilken väg utvecklingen i 
Sverige kommer att ta. Om författarna börjar förlita sig mer på sina agenter vad 
gäller redaktörsskapet så kan det komma att likna USA i större utsträckning. 
Samtidigt är de svenska förlagen mycket skickliga på att vara redaktörer medan 
agenterna är skickliga på att sälja in rättigheter. Det är en bra uppdelning att var och 
en gör det man är bra på. 

Nordin tycker också att uppdelningen mellan förlag och agenter är bra. Så länge 
det finns redaktörer på förlagen är det bra att de samarbetar med författarna vad 
gäller ändringar och så vidare. Det är bättre att agenten och författaren delar upp 
jobbet så att agenten sköter det ekonomiska och författaren sköter texten. Enligt 
Tönnheim är det möjligt att systemet förflyttas mot att agenten tar en mer redaktionell 
roll även i Sverige men han hoppas inte det. Manuset bör utvecklas mellan författaren 
och förlagens redaktörer. 

Sundberg tror att hur mycket agenten tar del i redigering kan bero på vem man 
företräder. I England har t.ex. vissa agenturer vänt sig direkt till författare och bett 
dem att skriva en bok inom en viss genre, i de fallen redigeras det sannolikt mer på 
agenturerna. En skönlitterär författare å andra sidan låter sig nog inte formas av 
agenten på samma sätt. 

Ingenting tyder dock på att man som författare i framtiden skulle skicka sitt 
manus någon annanstans än till ett förlag, säger Sundberg. Skulle det bli så att 
författare skickade obeställda manus till agenterna så skulle agentverksamheten 
komma att se annorlunda ut. Det är tidskrävande att läsa manus. Om alla författare 
som refuseras vänder sig till en agent så får agenterna ett ”rent ut sagt B-lag som 
ingen annan vill ha”.107 Det kan man inte göra så mycket med. Sundberg kan heller 
inte tänka sig att förlagen skulle frånhävda sig den täta relationen med 
författarskapen. Om man överlåter biten som konstnärlig och andlig ledare på 
agenterna och bara tar hand om manusen när de är klara så vore det att göra sig 
själva onödiga, menar han. Då vore förlagen bara en marknadskanal men förläggaren 
har ett slags ansvar för att promovera litteratur. 

 
107 Intervju med Lars-Erik Sundberg, 010208. 
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Johan Svedjedal menar att förläggaren/redaktören ofta har en medskapande roll 
innan en bok når marknaden. Detta sker t. ex. i och med utgivning, påförande av 
status etc. Förläggaren/redaktören utövar detta lite i skymundan medvetet eller 
omedvetet.108 

Även i USA finns förlagsredaktörer trots att de litterära agenterna kanske är mer 
aktiva som redaktörer där. Att inte svenska agenter verkar särskilt intresserade av 
att ta på sig den uppgiften kan hänga ihop med att de ofta kommer in senare i 
processen. Ofta gäller lanseringen utlandet och då är ju boken redan färdig. Med 
tanke på att de agenturer som finns i Sverige idag är små företag är det svårt att se 
hur agenterna skulle kunna ta på sig en mer aktiv redaktörsroll, det skulle 
förmodligen innebära avsevärt mycket mer arbete. Förlag och litterära agenter verkar 
dessutom eniga i detta, de vill behålla sina roller. 

Svenska agenter som grindvakter? 
För att få en bok publicerad måste författarens manus ta sig förbi ett antal stängda 
dörrar innan målet nås och boken får möta de presumtiva läsarna. De personer som 
ansvarar för gallring och urval av flödet av manus kallas för gatekeepers eller 
grindvakter. En slags gatekeeper kan t.ex. vara en litterturrescensent men den mest 
uppenbara torde ändå vara förläggaren och bokförlaget. Om detta skriver Svedjedal: 

[…] förläggaren [är] som dörrvakt en lärare och smakledare. Sett med dörrvaktens ögon 
måste författaren fylla vissa krav för att släppas förbi, både som stilist, berättare och 
tänkare. De som bäst fyller de här kraven släpps in först. Ur författarens synvinkel är 
dörrvakten en makthavare som det gäller att passera […].109 

Som påtalats i tidigare avsnitt har de litterära agenterna, i t.ex. USA sin tydliga roll 
som en länk i bokkedjan mellan författare och förlag,. Där är det nödvändigt, i nästan 
alla fall, att gå genom en agent för att överhuvudtaget få sitt manus taget i beaktande 
av förlagen. Man kan med andra ord säga att de amerikanska agenterna också utgör 
en grindvakt på bokmarknaden. Kan agenterna i Sverige komma att få samma roll 
och kan de svenska agenterna fungera som grindvakter vid utlandsförsäljning? Eller 
har de redan den rollen? 

För Kerstin Kvint, som har en något annan roll gentemot förlagen än vad hennes 
kollegor har, ter det sig som att hon har ett slags funktion som grindvakt. Hon tar 
aldrig uppdrag direkt från författarna utan de förmedlas från förlagen. Ibland vill 
förlagen att hon ska komma med synpunkter innan antagningen av en bok huruvida 

 
108 Svedjedal, 1994, s. 10 & 34. 
109 Svedjedal, 1994, s. 12. 
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den går att sälja utomlands eller ej. Tror Kvint inte det så kanske den inte antas 
eftersom produktionen av bilderböcker är alltför kostsam. 

Niclas och Marcus Salomonsson menar att vad gäller utlandet fungerar det så att 
agenterna är ett slags grindvakter. De utländska förlagen litar på att det som 
representeras av de agenter de känner till är intressant och av bra kvalitet. 

Tönnheim tror att den grindvaktsfunktion som agenterna redan har definitivt 
kommer att öka. ”Förlagen vet att vi har gjort en viss sortering. Dessutom visar man 
olika manuskript för olika förlag. T.ex. visar jag inte ett [sic!] typiskt 
underhållningsroman för någon av de skönlitterära förläggarna på Bonnier eller 
Ndt.”110 

Här passar det bra att återknyta till Bengt Nordins ord om att agenterna besitter 
en viss makt vad gäller placering av utländsk litteratur i Sverige, då de väljer vilka 
förlag som ska få se boken först. 

Lars-Erik Sundberg tror för sin del inte att Sverige är stort nog för att ett system 
där agenterna är gatekeepers skulle fungera. Han påtalar att traditionerna är så olika i 
olika länder. Där agenterna funnits länge där har förlagen knppast längre en chans att 
läsa alla manus som inkommer. En del förlag har till och med lagt ned verksamheten 
där man gallrar bland obeställda manus och ger helt enkelt inte ut något som bara 
kommit till förlaget. Gallringen har där lagts över på agenterna. 

Barbara Voors och Ann-Marie Skarp kan inte se att det skulle kunna vara 
negativt om agenterna blev gatekeepers på den svenska bokmarknaden. Skarp tror 
inte att det finns någon som kan förhindra att bra böcker kommer ut. Voors menar 
att det finns många agenter som tagit sig an böcker som förlagen tackat nej till. 

Bengt-Åke Cras tror att de litterära agenterna i Sverige kan komma att bli 
gatekeepers. ”De som är duktiga agenter är också duktigare på att bedömma om det 
här är någonting att satsa på”.111 Cras anser att om förlagen och agenterna etablerar 
en bra kontakt så kommer förlagen också att lita på detta. Förlagen kan därmed 
slippa mycket av sållningen som agenterna istället gör. 

Ju mer aktiva på det litterära fältet som agenterna blir, i desto större utsträckning 
fungerar de också som grindvakter. Man kan redan nu se hur de har en sådan 
funktion gentemot utlandet och när det gäller införsel av utländsk litteratur i Sverige. 
Här spelar mängden av förtjänat kapital en roll eftersom ju mer auktoritet och kredit 
man har desto större förtroende kan man åtnjuta från övriga aktörer på fältet. 
Eftersom de flesta författare ännu skaffar agent efter att de har blivit antagna hos ett 

 
110 E-post från Hanserik Tönnheim till uppsatsförfattaren 010508. 
111 Intervju med Bengt -Åke Cras, 010213. 
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svenskt förlag är det fortfarande förlagen som är grindvakter i den största 
utsträckningen på den inhemska marknaden. 

En ökad bestsellerism? 
Begreppet bestsellerism innebär höga upplagor på bekostnad av bredare 
försäljning.112 I avsnittet ”Skillnader mellan svenska och utländska agenter” sades att 
den amerikanska bokmarknaden ser annorlunda ut än den svenska och har så gjort 
även historiskt. Under mellankrigstiden fick bokmarknaden i USA allt starkare 
inflytande på den europeiska bokmarknaden. Redan så tidigt som under 1800-talets 
senare hälft fanns bestsellerbegreppet i USA, det var topparna som var avgörande 
och inte bredden.113 I Sverige fruktas nu att den amerikanska modellen har 
fått/kommer att få alltför stort inflytande på bokmarknaden och att fokuseringen på 
att hitta bestsellers kommer att gå ut över den varierade utgivningen. Ofta nämns 
litterära agenter i samband med dessa farhågor, liksom det nya förlaget, 
Piratförlaget. 

Vad tycker då informanterna? Finns det risk för en ökad bestsellermentalitet på 
bokmarknaden? Har agenternas arbete bidragit till detta? 

Norstedtsförläggaren Lars-Erik Sundberg håller med om att det finns en ökad 
”bestsellermentalitet” på bokmarknaden men så har det å andra sidan låtit i många år. 
”Frågan är om det någonsin varit någonting annat.”. Han påminner om att branschen 
trots allt är kommersiell.114 Förlagen kan tala om sitt kulturella ansvar och ge ut så 
kallade ”osäljbara” böcker men resten av marknaden, som bokhandel och 
bokklubbar har ju rent kommersiella intressen. Sundberg pekar på att tendensen 
inom affärsverksamhet idag är att specialistaffärerna har problem med lönsamheten 
och tvingas specialisera sitt sortiment allt mindre. Om ett förlag vill framstå och 
fortleva ekonomiskt men också ha någon form av kvalitet så krävs det en blandning i 
sortimentet. Det behövs både mer kommersiella böcker för att klara bokslutet och 
tillräckligt ”värdefull” litteratur som är mindre lättsåld för att framstå som ett kulturellt 
värdefullt förlag. En förläggare har till uppgift att hitta den rätta balansen. Emellertid 
finns förlag som mer uteslutande har valt den ena eller andra sidan, dessa överlever ju 
tack vare sin smalhet eller sin kommersialism. Förlag som Norstedts är ett 
allmänförlag som står någonstans mittemellan. 

Bengt Nordin påpekar att bestsellerlistor är något som alltid funnits, inte bara i 
bokbranschen utan även inom musik- och filmindustrin. Listorna bidrar till att 

 
112 Gedin, 1997, s. 62. 
113 Gedin, 1997, s. 58-59. 
114 Intervju med Lars-Erik Sundberg, 010208. 
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människor får lust att läsa vissa böcker. Han ser dock att nackdelen kan vara att det 
bidrar till kommersialiseringen, förlagen blir rädda för att ge ut smala författare, de 
har ingen marknad längre. Klimatet har blivit tuffare i branschen och om 
koncentrationen på bästsäljare tilltar blir det mindre av annat. Det är svårt för böcker 
att nå ut trots att staten gått in med distributionsstödet. 

För Ann-Marie Skarp framstår farhågorna om en ökad bestsellerism som ett 
mycket skapat problem. Hon tror inte att det finns någon som bara bryr sig om 
bestsellers. Vissa böcker blir helt enkelt storsäljare eftersom det finns en stor publik 
som vill läsa dem och det mår ingen dåligt av. 

Unn Palm däremot tror på en ökning av den redan befintliga bestsellerismen. Alla 
förlag letar efter författare som ska skriva bästsäljare med det kan ta tid innan den 
boken kommer. Författaren kanske måste ge ut tio böcker innan en bok ”slår till” 
och blir storsäljare. Det krävs att förlagen har tålamod att ge ut se böcker som bara 
kostar och det tror Palm att förlagen inte kommer att ha råd att göra längre. Man 
kanske måste släppa en författare tidigare om han/hon inte blir lönsam snabbt. 

Bengt-Åke Cras tycker att hela resonemanget är snett. En bestsellermentalitet 
finns hos alla bokhandlare, en bokhandlare som har en bok av alla författare skulle 
inte fungera. Att ha bästsäljare är nödvändigt eftersom de bekostar alla andra 
böcker. Förresten vill väl alla författare bli en bästsäljare? Det är precis som att alla 
bokhandlare vill sälja, alla förlag vill trycka och så vidare. Grunden ligger i det 
underliga resonemanget att kommersialism skulle vara något fult, menar Cras. 

När Lars-Erik Sundberg talar om den balans som ett förlag måste upprätthålla 
sätter han fingret på en central del av Bourdieus teori om det litterära fältet. Bourdieu 
menar ju att det som bl a utmärker det autonoma litterära fältet är att de litterära 
värdena står i motsatsförhållande till de ”ekonomiska”. (Här är en påminnelse på sin 
plats, när Bourdieu talar om ”ekonomi” menas ekonomi i ekonomernas inskränkta 
betydelse.) För de aktörer som spelar med i spelet och förnekar vinstintresse och 
ägnar sig åt att ackumulera av det kulturella kapitalet finns det möjlighet att på lång 
sikt även ta hem ”ekonomisk” vinst.115 En av polariteterna på det litterära fältet är den 
mellan den kommersiella polen och den kulturella polen. Ett företag är närmare den 
kommersiella polen om dess produkter ”motsvarar en på förhand existerande 
efterfrågan” och tvärtom, närmare den kulturella polen om man tar risker som 
förknippas med kulturella investeringar.116 Det senare innebär att man gör vågade 
investeringar som saknar marknad i nuet och är inriktad på framtiden. Dessa två 
polariteter kan även benämnas som kort respektive lång produktionscykel. 

 
115 Bourdieu, 1993b, s. 156. 
116 Bourdieu, 1993b s. 199 f. 
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Idag är det gissningsvis i det närmaste en omöjlighet för ett allmänförlag att helt 
koncentrera sig på det ena eller det andra. Man får istället sträva efter att uppnå 
balans mellan ”den fullkomliga och cyniska underkastelsen under efterfrågan och den 
absoluta självständigheten gentemot marknaden och dess krav”.117 

Det verkar vara allmänt erkänt att det finns en inriktning på försäljning av 
bestsellers på bokmarknaden, vare sig det är av godo eller inte. Har då de litterära 
agenterna någon del i ökningen av denna mentalitet? 

Hanserik Tönnheim anser att agenterna inte kan lastas för detta klimat. Istället 
pekar han på den rådande strukturen på den svenska bokmarknaden. Det som 
hetsar fram bestsellerismen är kedjebildningar inom bokhandeln, vilket gör utbudet 
hos bokhandelskedjorna mycket likriktat. Tillgängligheten på böckerna i bokhandeln 
är det mest oroande. Förlagens ökande jakt på säljande böcker kommer att öppna 
fältet för små, nischade förlag. ”De stora förlorarna här blir de här medelstora 
förlagen som har en utgivning som spretar åt olika håll”, tror Tönnheim.118 

Både Brunner och Cras säger att det är befängt att agenterna skulle vara 
skyldiga till koncentrationen av storsäljare. Brunner menar att förlagen själva har 
bäddat för den situation som råder genom att satsa alltför ensidigt på det som 
kortsiktigt ger avkastning. Är det så att det går mot en period av stagnation har 
förlagen bara sig själva att skylla. För Cras är det självklart att agenterna vill att 
deras författare ska sälja så bra som möjligt. Det han kan tycka är kanske att de bäst 
säljande författarna tar mest tid men samtidigt kan en författares framgång bädda för 
agentens övriga författare. Intresset drivs upp. Voors förstår inte heller varför det 
blivit sådan debatt om agenterna. Förmodligen är ilskan och frustrationen något som 
kanaliseras mot agentverksamheten men det bottnar i något annat. ”Man skjuter vilt 
men frågan är om man egentligen har bestämt sig för vad man skjuter på?”. Agenter 
och Piratförlaget är utsedda till syndabockar men är det verkligen det saken 
handlar om? 119 Bestsellermentaliteten har funnits länge och förlagen är inga 
välgörenhetsinrättningar men är det dessa människors fel?! Förlagen har varit 
förskonade länge och har därmed blivit lite förlegade. 

Nordin tror inte att agenterna påverkar läget särskilt mycket eftersom antalet är 
så litet. Likadant resonerar Brunner, även om några ytterligare agenter tillkommer så 
är det löjligt att tro att de ensamma skulle kunna förändra utseendet på det litterära 
landskapet. 

 
117 Pierre Bourdieu, 2000, s. 215. 
118 Intervju med Hanserik Tönnheim, 010117. 
119 Intervju med Barabara Voors, 010222. 
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Teorin om den omvända ekonomin blir synlig i den debatt som följt 
Piratförlaget och de litterära agenterna i spåren. Det sägs att dessa aktörer plockar 
russinen ur kakan och bara vill arbeta med de bäst säljande. I en artikel uttalar sig 
Norstedts förlagschef Svante Weyler om utvecklingen med litterära agenter: ”Det är 
en del av kommersialiseringen som får en ganska kraftig inverkan på utgivningen; 
bredden minskar och förlagens ekonomiska risker ökar”120 Detta kan ses som en del 
av de strider som pågår på det litterära fältet, dessa kretsar så gott som alltid kring: 

temat att ’osjälviskheten’ skall erkännas som det yttersta värdet genom att man fördömer 
motståndarens kommersiella eftergifter eller beräknande manövrer – dessa strider innebär 
att förnekandet av ekonomin ställs i centrum för hela fältet och görs till själva 
grundförutsättningen för att fältet skall kunna fungera och förändras121. 

Ser då förlag och agenter några svårigheter i att kombinera litterära krav med 
ekonomiska? De litterära agenterna använder sin egen smak som måttstock och efter 
hur väl personkemin stämmer mellan klienten och dem själva. 

Hanserik Tönnheim medger att kombinationen kan utgöra problem men menar 
att han sätter ett slags ”litterär ribba” genom att använda sitt eget tycke när han antar 
klienter. Varken Tönnheim eller Nordin anser att de i huvudsak arbetar med den allra 
”finaste” litteraturen även om undantag finns. Nordin menar att den gräns som förut 
definierade vad som var ”litterärt” och vad som var ”kiosklitteratur” knappast 
existerar idag. Nu är alla genrer mer eller mindre accepterade. 

En förläggare befinner sig i en delvis annorlunda situation än vad agenterna gör 
som egna företagare. Sundberg tar även upp svårigheten i att man som förläggare 
först och främst måste övertyga den egna ekonomiavdelningen om att man ska satsa 
även på böcker som är mindre kommersiella. ”Man får lära alla marknadsekonomer 
och marknadsförare att man inte bara gör allt för vinnings skull utan för att odla ett 
författarskap.”122 

Alla förläggare i undersökningen poängterar att förlagsbranschen inte är någon 
bransch med stora vinster eller mycket pengar i. Förlagen är stora företag som ska få 
det att gå ihop varje år. Ann-Marie Skarp menar att det i ett förlags budget finns 
många böcker i utgivningen som inte bär sig, det är det antal böcker som blir 
storsäljare som får finansiera de andra. Inget förlag kan räkna med att ha en ständig 
ström av bra säljande författarskap, ibland är många namn på utgivningslistan under 

 
120 Georg Cederskog, 2000, ”Storsäljare flyr till Piratförlaget”, DN, http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2
gate?f=doc&state=oibv65.5.9 
121 Bourdieu, 1993b, s. 163. 
122 Intervju med Lars-Erik Sundberg, 010208. 



 53 

uppbyggnad. Utöver detta så måste förlagen tänka på att bibehålla balansen mellan 
det konstnärliga och det ekonomiska. 

Ekonomin spelar en viktig roll för agenterna precis som för alla andra i 
bokbranschen, skillnaden är kanske att agenterna har en större frihet i att de kan 
erkänna det mer rakt av. Deras roll som nykomlingar på fältet ger dem större 
utrymme att vara annorlunda mot vad reglerna säger, så länge man inte ifrågasätter 
spelet och dess regler.123 ”[Man] Måste kunna se möjligheter att kunna placera och 
kunna sälja […]. Ligger i agentens roll att försöka få sådant som rullar på.”124 

Diskussionen om en tilltagande bestsellermentalitet är långt ifrån enkel. Samtidigt 
som en ökad kommersialisering diskuteras visar försäljningsresultat från år 2000 att 
bokbranschen haft ett mycket bra år och att det inte bara är storsäljarna som varit 
vinstgenererande. 

Det mest framträdande draget vid en genomgång av bokförsäljningen under 2000 är att de 
flesta förlagen har gjort sina goda försäljningsresultat på jämnheten. Bästsäljarna finns där 
men de är inte extremt många. Istället har många titlar sålt bra. Få böcker har floppat.125 

Frågan kompliceras ytterligare av frågor som: Är en bästsäljare nödvändigtvis en 
dålig bok? och Vem bestämmer vad som är en dålig bok? Idag visar undersökningar 
att underhållningslitteratur är det som läses allra mest oavsett läsargrupp. Det finns 
alltså ingen skiljelinje mellan smak och litteraturval vad gäller underhållnings- 
respektive kvalitetslitteratur om man ser till olika samhällsgrupper. Hög- och 
lågutbildade läser i stort sett samma böcker.126 

Förändringar i förlagsstrukturen? 
Idag råder en paradoxal ordning av koncentration och mångfald i den svenska 
bokförlagsbranschen. Det finns ett stort antal förlag, stora såväl som små, men 
marknaden domineras av tre stora förlagskoncerner. Dessa är (som nämndes i 
metodavsnittet) Bonnier AB, Liber AB och KF Media.127 Det nuvarande läget är 
något som vuxit fram under de senaste 25-30 åren och man kan säga att 
förlagskrisen 1970-71 markerade starten på förändringen. Innan dess bestod 
bokmarknaden av ett par dominerande storförlag men det fanns också medelstora 
och mindre förlag som delade marknaden. Krisen berodde i stort sett på att förlagen 
blev fartblinda med en överutgivning och bristande ekonomisk kontroll som följd. 

 
123 Bourdieu, 1993a, s. 95 f. 
124 Intervju med Bengt Nordin, 010208. 
125 Lasse Winkler, 2001 ”Ett gyllene år för den svenska bokbranschen”, Svensk bokhandel, s. 27. 
126 Danielsson & Lennartsson, 2000, s. 18. 
127 Danielsson & Lennartsson, 2000, s. 6 f. 
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Förlagen hade sett en ökning av omsättningen men strukturen var ännu ett 
familjeföretags.128 

Så sent som år 2000 startades Piratförlaget, som rörde upp en debatt p.g.a. 
sina affärsmetoder. T. ex. får författarna ett större arvode hos Piratförlaget än hos 
andra förlag. Man anar att något kanske är på väg att hända i branschen. Hur 
upplevs detta av informanterna? Finns det möjlighet för fler förlag av Piratförlagets 
typ att etablera sig? 

Tönnheim och Nordin anser sig ha märkt av förändringar i förlagens sätt att 
arbeta. De menar att de svenska förlagen har uppmärksammat att svenska författare 
är eftertraktade på den utländska marknaden. Bonniers har i och med sitt motdrag 
satsat mer på utlandsförsäljning av författare när de märkte hur framgångsrikt det kan 
vara, man har också ökat arvodet för författarna. Nordin tror att utlandsplacering 
tidigare mest sågs som en service åt författaren och att förlagen inte insett vidden av 
den marknad som finns. Enligt honom är det bara Norstedts som hittills har varit 
riktigt skickliga på detta. 

Nordin tycker också att förlagen är mer inriktade på ekonomisk vinning nu än 
tidigare. Man satsade mer på enskilda författarskap förut och en författare kunde få 
ta flera böcker på sig innan han/hon behövde bli framgångsrik. Det är synd att 
förlagen får en större ekonomisk press på sig eftersom det ändå måste finnas en 
tillväxt och ett författarskap måste få tid på sig. Han tror att han genom sitt uppdrag 
kan hjälpa författarna att se till att förlaget prioriterar just deras bok. 

Bröderna Salomonsson gissar att branschen sannolikt står inför förändringar. 
Niclas Salomonsson tror att riktningen är att författaren kommer att hamna mer i 
centrum, förlaget kommer inte att lyftas fram på samma sätt som förut, det är inte 
intressant vilket förlag en författare har. Han jämför med skivindustrin, man känner till 
artisterna men vet inte vilket skivbolag de ligger på. 

Ann-Marie Skarp menar att det alltid har funnits krav på ekonomiska vinster 
inom förlagsvärlden. Hon anser dock att man inte bör ge sig in i bokförlagsbranschen 
om man hela tiden tänker på att maximera vinsterna, som vissa företag som investerat 
i förlag gjort. Skarp säger att kärnan och hjärtat i branschen emellertid inte har 
förändrats och det är redaktörens och förläggarens arbete. En förändring som Skarp 
ser är att förlagen har blivit bättre på uppsökande verksamhet. Läser man om ett 
fenomen i tidningen kan man kontakta skribenter och försöka initiera en bok. 
Ytterligare en ändring är att man arbetar mycket mer med att få böcker 

 
128 Gedin, 1997, s. 105. 
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uppmärksammade i pressen och i samhället. Mycket görs för att synliggöra 
författarna och detta fanns inte på 70-talet utan uppstod så sent som under 80-talet. 

Sundberg tycker att det vore underligt om inte förlagsstrukturen förändrades 
litegrann men det kommer att gå långsamt. I huvudsak tror han att det kommer att se 
ut som det gör idag. De förändringar som sker kommer att ske i utkanterna på 
branschen. En del förlag söker efter andra former som man kan använda för att nå 
ut; det talas t.ex. mycket om e-böcker. 

Brunner anser att förlagsbranschen hamnat i en kris som de själva har orsakat 
genom att de har haft svårt att anpassa sig till de nya tider som råder. På hans förlag, 
Albert Bonniers Förlag har man successivt bytt ut många i redaktionen mot 
branschkunnigt folk från näringslivet. Dessa personer ser mer affärsmässigt på 
böcker och vill nå försäljningsframgångar. Det görs ingen skillnad mellan olika sorters 
litteratur och kvaliteten betyder inte lika mycket. Förlagen har inte räknat med att 
författarna skulle reagera mot detta men det har de gjort. För författarna blir 
reaktionen att man vänder sitt förlag ryggen eller att man vill ha del av de stora 
intäkter som förlagen har. ”De [författarna] vill sälja sig för vad de är värda eftersom 
de nu blir betraktade som marknadsprodukter”. Konflikten blir oundviklig om inte 
förlagen går de skönlitterära författarna till mötes.129 

Majoriteten av informanterna tror och/eller hoppas att det blir fler förlag som 
arbetar enligt Piratförlagets modell. Ann-Marie Skarp berättar att Piratförlaget 
uppstod ur och bygger vidare på en av delägarnas, Sigge Sigfridsson, hobbyförlag 
Ordupplaget. Förlaget gav ut många av Sigfridssons journalistkollegor och för dem 
var det en självklarhet att man delade lika på inkomsterna. Modellen visade sig vara 
så konkurrenskraftig att den nu är Piratförlagets affärsidé. Skarp tror att det kan 
bildas fler förlag som deras, man har satt fingret på en öm punkt hos andra förlag när 
man har visat att det kan bli mycket pengar över som delas mellan förlag och 
författare. Piratförlaget kan ha haft stor betydelse för författare på andra förlag som 
har lyckats få bättre villkor på grund av deras existens. 

Här är det värt att notera att Piratförlaget och agenterna till viss del tros ha 
samma effekt på bokbranschen, nämligen den att de har fått övriga förlag att ”vakna” 
och upptäcka att man kanske måste ändra på en del saker vad gäller villkoren för 
författare. 

Unn Palm menar att branschen förändras om fler Piratförlag skulle starta. Hon 
fruktar att de som skulle få det svårt då är de etablerade, goda författarna som inte 

 
129 Ernst Brunner, 010227. 



 56 

har stora kommersiella framgångar. Ingen kommer att ha råd att satsa på dem 
eftersom man måste betala mer för att behålla de säljande författarna. 

Alla tre författarna ser det som möjligt att fler nya förlag med egna profiler 
kommer att bildas. Cras säger att Piratförlaget är unikt på det sättet att de redan 
har så många bästsäljande författare, det ger dem möjligheten att agera fritt. Frågan 
är om man kommer att ha råd och tid att satsa pengar på att bygga upp nya 
oetablerade författare. 

Barbara Voors menar att det har funnits ett oligopol i Sverige med Norstedts och 
Bonniers samt ett par få andra förlag som försökt slå sig fram. Bristen på konkurrens 
har gjort att när det händer nya saker så blir man rädd. Voors kan förstå att förlagen 
känner sig hotade, både av nya förlag och av litterära agenter, men vilken marknad 
är inte konkurrensutsatt? Förlagen borde vara mer självrannsakande, branschen har 
varit förskonad från konkurrens och är därigenom också förlegad. 

Piratförlaget agerar även de som nykomlingar på fältet. För att skapa sig en 
position måste de ifrågasätta de etablerade aktörernas makt. Detta görs genom att 
utmana rådande ordning; man kan t.ex. anklaga de etablerade för att vara 
gammaldags. Det försvar som de etablerade aktörerna i sin tur kan ta till är att utmåla 
nykomlingarna som drivna av annat än oegennyttan.130 Detta kan man se avspegla sig 
på dagens bokmarknad när Piratförlaget anklagas för att bidra till en ökad 
kommersialisering och de i sin tur svarar med att övriga förlag måste förnya sig. 
Nykomlingarnas chans att hävda sig på marknaden ligger just i att: 

tillämpa subversiva strategier som på lång sikt ger dem sådana vinster som de nu förvägras 
[det kulturella kapitalet] men de enda strategier som kan lyckas med detta är sådana som 
vänder upp och ned på fältets hierarki men absolut inte ruckar på de principer som är 
grundvalen för själva fältet.131 

Framtidsvisioner 
Kommer Sverige att få fler litterära agenter? Kommer fler författare ha agent för 
förhandlingar på den inhemska marknaden? Finns det några fördelar för förlagen 
med agenter? Kommer Sverige att bli som USA? Att uttala sig om vad som kommer 
att ske i framtiden är praktiskt taget omöjligt, ingen vet vilken väg utvecklingen 
kommer att ta. Informanterna gav ändå sina synpunkter baserat på de kunskaper de 
besitter och med tanke på hur bokmarknaden ser ut just nu. 

 
130 Bourdieu, 1993b, s. 174. 
131 Bourdieu, 1993b, s. 174. 
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Överlag ser informanterna en ökning av antalet litterära agenter i Sverige som 
mycket troligt. Bengt Nordin tror att fler agenter kommer att vilja förhandla även på 
den inhemska marknaden. Han menar att det ter sig ganska naturligt att ta samarbetet 
med klienten ett steg längre om man arbetat tillsammans med utlandsplacering och 
det har varit framgångsrikt. Det faktum att det inte kommer fler nya agenter snabbare 
tror Nordin har att göra med att det är så viktigt att man har branschkunskap. Att 
vara en bra försäljare eller att ha en passande kunskap är inte alltid tillräckligt för att 
man ska passa in i branschen eftersom den är så egen. Hanserik Tönnheim menar att 
fler författare i framtiden kommer att skaffa agent för utlandslansering. Han ser att det 
finns plats för fler agenter inom det området och även vad gäller införsel av utländsk 
litteratur i Sverige. 

Niclas Salomonssons tror att det börjar bli mer accepterat att tjäna pengar på sin 
konst vilket medför att det blir mer legitimt att ha en agent, därmed kan efterfrågan 
öka. 

Det är inget att skämmas för att man vill tjäna pengar på det man gör, att man verkligen 
tycker om det man gör och vill leva på det resten av sitt liv. En del tycker att då är det inte 
fint, om man tjänar pengar på det så är det inte kvalitet men det är ju bara bullshit  och 
avudsjuka liksom. Jag tror i alla fall att alla som skapar något vill också att det ska sälja 
väldigt mycket och så att de kan fortsätta göra det i framtiden. 132 

Författaren Ernst Brunner tar upp just detta, att man som författare vill kunna leva 
enbart på sitt skrivande. Det är det ytterst få som kan idag i Sverige. Detta tar även 
Cras och Voors upp. Om utvecklingen av bokmarknaden fortsätter som den har 
gjort så kommer det att behövas fler litterära agenter. Kan agentsystemet hjälpa 
författarna att få ägna sig åt författarskapet och få uppskattning för det så är mycket 
vunnet, menar Brunner. 

Bengt-Åke Cras hoppas och tror på fler agenter som förhandlar inhemskt; det 
vore bra för författarna. Förlagen får helt enkelt lära sig att agentsystemet finns. Han 
säger att det bara är ett fåtal författare som tjänar mycket pengar medan 
förlagsdirektörerna sitter och tjänar flera miljoner. 

I SOU:n Boken i tiden redovisas en undersökning från 1993 som visar att 
författarnas inkomster var lägre ju mer arbetstid som ägnas år författande. 
(Inkomsterna från litterär verksamhet var högre men det uppvägde inte minskningen 
av pengar från annan yrkesverksamhet.) Särskilt de skönlitterära författarna hade det 
svårt, deras medianinkomst var endast 84 500 kronor.133 

 
132 Intervju med Niclas & Marcus Salomonssons, 010308. 
133 Boken i tiden, 1997, s. 51 f. 
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Barbara Voors tror inte på de domedagsprofetior som uttalats av vissa. De 
litterära agenterna kommer att bli fler och det kommer att leda till en positiv 
professionalisering av bokmarknaden. 

Det är kanske föga förvånande att de författare som redan har litterära agenter är 
positivt inställda till en ökning av gruppen. Voors berättar dock att flera kollegor har 
hört av sig till henne och undrat över hur det är att ha agent. Även Nordin säger att 
han märkt en ökad efterfrågan på agentens tjänster, han får många förfrågningar. Det 
förefaller, helt i enlighet med Bourdieus teorier, som om författarna själva önskar 
avlägsna sig från det som har med pengar att göra för att ägna sig åt konsten. 
Agenten blir ytterligare en aktör, förutom förläggaren, som kommer emellan 
författaren och marknaden, samtidigt kan agenten ställa högre krav på förlaget än 
vad en ensam författare själv mäktar. För precis som andra aktörer på fältet så har 
författaren möjlighet att på sikt inhämta ”ekonomiska” vinster genom att följa fältets 
lag om den omvända ekonomin. 

Även om man är överens om en ökning av agenter så råder lite delade meningar 
om hur agenternas roll kommer att te sig. Cras menar t.ex. att agenternas roll på 
bokmarknaden även i framtiden kommer att vara relativt liten. Han tror att det finns 
för få personer som vågar satsa på yrket och som är tillräckligt duktiga för att 
yrkesgruppen skulle etablera sig som en maktfaktor. Nordin å sin sida tror att 
agenterna kan komma att få en starkare roll. 

Ingen tror att Sverige kan komma att bli som USA, den främsta anledningen som 
uppges är att bokmarknaden i Sverige är så mycket mindre. Skarp kommer in på att 
Sverige är ett litet språkområde och det finns så få rättigheter som man kan sälja. 
Engelskspråkig litteratur har även en större översättningsmarknad. 

Kerstin Kvint, som är den av agenterna som har ett mer utbrett samarbete med 
de inhemska förlagen, de kommer till henne och vill få böcker förlagda utomlands, 
tror även hon att agenterna har en viktig roll i framtiden. Hon påpekar emellertid att 
det bästa för agenterna är att arbeta med svenska förlag och inte mot dem. Kvint 
menar att författarna är beroende av sina originalförlag och att det inte är bra för dem 
att då ha en litterär agent som ogillas av förlaget. Samtidigt tror hon att förlagen 
börjar inse att det är viktigt för författarna att organisationen för utlandsplacering är 
effektiv.134 

Agenterna och författarna verkar tro att agenter och förlag kan samexistera på 
marknaden och att det kan innebära fördelar inte bara för författarna, utan även för 
förlagen. ”Den litterära agenten är författaren”, säger Nordin, det är egentligen 

 
134 E-post brev från Kerstin Kvint till uppsatsförfattaren, 000516. 
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fortfarande förlag och författare som gör affärer med den skillnaden att författaren 
har en person som hjälper honom/henne.135 Tönnheim påpekar att agenternas 
existens på bokmarknaden tillför en kompetens gällande upphovsrätt, kontrakt och 
avtal. Agentverksamheten har kommit för att stanna i Sverige och Tönnheim ser 
ingen motsättning i det, snarare tvärtom, förlagen har mycket att vinna på att 
agenterna finns. Agenterna vill se till att avtal och lanseringar av en bok ska bli så bra 
som möjligt. Om förlagen säljer bra så tjänar alla pengar. 

 
135 Intervju med Bengt Nordin, 010208. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att studera de svenska litterära agenternas 
verksamhet samt att undersöka hur de genom att etablera sig på det litterära fältet 
kan komma att påverka detsamma. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet har 
varit Pierre Bourdieus teorier om det litterära fältet och det symboliska och kulturella 
kapitalet. Genom kvalitativa intervjuer har ett antal litterära agenters, författares och 
förlagsrepresentanters åsikter och erfarenheter inhämtats. Intervjuerna syftade till att 
förstå de litterära agenternas verksamhet i det sammanhang där de verkar, på 
bokmarknaden. Förlagsrepresentanter och författare intervjuades eftersom det är 
aktörer som ofta interagerar med agenterna. 

I det följande kommer jag att återknyta till uppsatsens frågeställningar och 
besvara dessa samt diskutera undersökningens resultat i ett vidare perspektiv. 

Vilka arbetsuppgifter har de litterära agenterna? 
De svenska litterära agenternas verksamhet kan i stort sett delas in tre olika 
kategorier: placering av utländsk litteratur i Sverige, placering av svensk litteratur i 
utlandet samt placering av och förhandling om svensk litteratur på svensk 
bokmarknad. Klienter kan vara både enskilda författare och hela förlag. Att 
agenterna fungerar som underagenter åt utländska förlag eller agenter är något som 
förekommit länge i Sverige, liksom att agenterna förlägger svenska författare 
utomlands. Dessa två uppgifter gör att agenterna till viss del fungerar som 
grindvakter. De kan sålla bland litteraturen från andra länder och välja vad de tror att 
de svenska förlagen kan vara intresserade av. Likadant vid utlandsplacering; ofta 
söker författare upp agenterna för att de vill bli förlagda utomlands, det kan t.ex. 
bero på missnöje med det egna förlagets insatser. Därigenom kan agenterna välja 
vilka klienter man vill anta. Viktiga bedömningskriterier är om man tror boken 
kommer att fungera på marknaden och kemin med klienten. 

Något som inte är så vanligt ännu är att agenterna förhandlar åt svenska 
författare på inhemsk marknad. Bland informanterna är det Hanserik Tönnheim och 
Bengt Nordin som är mest aktiva på det området. I undersökningen framkom att 
agenterna känner att de i stort sett har tagits emot väl på bokmarknaden. Vissa förlag 
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har dock försökt att motarbeta arbetet, speciellt på den inhemska marknaden. 
Emellertid ser vissa förlag, särskilt mindre, agenterna som en möjlighet att hitta nya 
svenska författare eller att få hjälp med att sälja förlagets böcker utomlands. Detta 
speglas i undersökningen genom att de större förlagen Norstedts och Wahlström & 
Widstrand ställer sig mer tveksamma medan det mindre Piratförlaget ser positivt 
på agentverksamheten. 

Något som är av stor vikt i agenternas arbete är det kulturella kapital man 
ackumulerat. Detta tjänar som garantistämpel och kredit och ger rätt att konsekrera, 
dvs skänka värde åt, författare och verk. Förlagen litar på agentens omdöme och på 
att han/hon representerar hög kvalitet. Har man uppnått goda resultat tidigare åtnjuter 
man andra aktörers förtroende. Agenterna sätter sitt eget kapital på spel för att gå i 
borgen för sina klienter och gör man fel riskerar man att det går förlorat. 

Vad händer på det litterära fältet när agenterna skapar sig en position där? 
Aktörsgruppen litterära agenter får anses vara nykomlingar på det litterära fältet, 
särskilt vad gäller förhandlingarna på den inhemska marknaden. Som ny grupp måste 
man etablera sig och befästa en av de positioner som fältet består av. Genom att 
göra det bekräftas gruppens existens och man ingår i det system av relationer mellan 
positioner som fältet befolkas av. Som tidigare nämnts menar Bourdieu att 
nykomlingar märks på att de skapar problem för övriga positionsinnehavare och 
dessa tvingas ta en titt på sina egna positioner. 

När de litterära agenterna nu etablerar sig på den inhemska marknaden eller tar 
över mer och mer av förlagens utlandsexport tvingas berörda förlag just se över sina 
positioner. Att förlora författare till agenter kanske inte är kostsamt ekonomiskt men 
det kan innebära en förlust av prestige vilket är det värde som skattas högst på det 
litterära fältet. I intervjuerna poängterar författare och agenter att de hoppas att 
agenternas arbete kan leda till att förlagen ”vaknar upp” och börjar ta hand om sina 
författare bättre. Författarna ser det som en chans att kunna förbättra sina positioner 
på fältet gentemot förlagen. Man uppfattar att man varit i underläge och att förlagen 
har kunnat diktera villkoren. 

Som framgått i undersökningen är förnekandet av den traditionella ”ekonomin” i 
centrum av fältet. Det är inte vinster i form av pengar som premieras, istället är en av 
fältets lagar att aktörerna skall förneka värdet av pengar. Det kommersiella och det 
kulturella står i polaritet med varandra. För en författare blir det viktigt att avskärma 
sig från ”ekonomin” och detta läggs därför över på förläggaren. Hos förläggaren 
möts konst och affärer i praktiken. I och med agenterna öppnar sig ytterligare en 
möjlighet för författare att ta avstånd från det som har med pengar att göra. Agenten 
blir ännu en aktör som står emellan dem och marknaden. Detta upplevs också av två 
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av författarna i undersökningen som en lättnad. Det är svårt att tala i egen sak och att 
prissätta sina egna verk. 

Intressant är att se hur agenterna tar på sig olika roller på fältet. Mycket av det 
de gör i sitt yrke är sådant som förlagen förut skötte på egen hand. Man tar på sig 
utlandsexport, man tar del i marknadsföring och man fungerar som grindvakt. Som 
påtalades i bakgrundskapitlet så var förläggare, boktryckare och bokhandlare från 
början ofta en och samma person. Det var när marknaden blev mer 
kommersialiserad som olika yrkesgrupper utkristalliserade sig. Den litterära agenten 
följde sedan på förläggaren. Det ter sig som en logisk följd att ännu ett yrke 
tillkommer när marknaden är mer avreglerad och bokens ställning är svagare. 

I takt med att de litterära agenterna blir mer aktiva på det litterära fältet så 
kommer de att kunna förstärka sin ställning som en aktör som finns mellan författare 
och förläggare. Gränserna mellan konst och pengar kommer därmed att bli tydligare. 
Detta behöver dock inte innebära något negativt eftersom det gör att författaren kan 
ägna sig mer åt sitt skrivande och behöver bara prata konst med sin förläggare. 
Agenten är den som representerar författarens intressen rent ekonomiskt. 

Hur ser fältets aktörer på farhågorna/åsikterna om en ökad 
kommersialisering av bokmarknaden? Kan de litterära agenternas alltmer 
aktiva arbete på den inhemska bokmarknaden bidra? 
Informanterna i studien menar att inriktningen på att hitta bästsäljare förvisso har ökat 
men att bokmarknaden alltid har varit kommersiell. Oron som uttrycks är att förlagen 
ska bli rädda för att ta risker med smala böcker, att trycket på att ha storsäljare 
kommer att kosta så mycket att man inte har råd att ha författarskap på tillväxt. 

Det går inte att uttyda någon faktor som entydigt bidrar till den ökade 
kommersialiseringen ur informanternas svar. Något som flera tar upp är dock 
boklådorna och det faktum att bokhandlarna ser litteratur som vilken vara som helst. 
I och med de stora kedjebildningarna så likriktas boklådornas utbud alltmer och det 
kan vara svårt för läsaren att få tag i de smalare böckerna. 

Investeringen i böcker och författare kompliceras av de lagar som råder på det 
litterära fältet. För att överleva på fältet och inte dömas ut av andra aktörer får man 
inte göra alltför kommersiella, eller kortsiktiga, investeringar. Detta är investeringar 
som motsvarar en existerande efterfrågan. Det bästa för en aktör är att befinna sig 
långt från den kommersiella polen och så nära den kulturella som möjligt. Böcker 
som inte har någon marknad i nuet men som med tiden kan komma att bli klassiker 
och därmed generera högt kulturellt kapital är långsiktiga investeringar. Sådana 
investeringar kan på lång sikt skänka vinst även i form av pengar. 
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För ett stort förlag som Norstedts eller Wahlström & Widstrand är det i det 
närmaste en omöjlighet att endast göra långsiktiga investeringar. Man måste därför 
försöka upprätthålla en balans mellan de båda polerna. Ett förlag med mindre 
omsättning har lättare att agera avantgardistiskt och satsa på smala böcker. Detta är 
en av trenderna som kan observeras på bokmarknaden. Det finns dels stora 
koncerner med bred utgivning och dels ett stort antal med mindre förlag som är mer 
nischade. En av agenterna i undersökningen tror att dessa förlag kommer att klara sig 
bra i framtiden men att det är medelstora förlag med ”spretig” utgivning som kommer 
att få det svårt. 

I hur stor utsträckning agenterna har bidragit till kommersialiseringen är svårt att 
säga, förmodligen inte särskilt mycket eftersom de inte är så aktiva på den inhemska 
marknaden ännu. De kan nog snarare ses som ett resultat av den alltmer fria 
marknad som råder än som en bidragande orsak till den. Med Bourdieus termer 
skulle anklagelserna mot agenterna kunna ses som ett sätt för de redan etablerade 
aktörerna att behålla status quo på fältet. För att skydda sin egen position är en 
strategi att anklaga nykomlingar för att vara alltför kommersiella. Nykomlingarna å 
sin sida kan anklaga de etablerade för att vara urmodiga och förlegade. I detta fall är 
ett exempel på det senare det faktum att agenterna är förespråkare för en i framtiden 
mer öppen bokmarknad med mer rörlighet hos författare, något som förlag ofta är 
tveksamma till. 

Avslutande kommentarer 
”Konsthandeln, en handel med ting som det inte handlas med […]”, skriver Pierre 
Bourdieu och det faktum att man på det litterära fältet måste förneka betydelsen av 
ekonomisk vinning komplicerar bokbranschen och gör den till en speciell bransch.136 
Något som nästan alla informanter i intervjustudien har sagt är att bokbranschen är 
mycket traditionell och skulle må bra av förändring och nya idéer. Detta blir särskilt 
viktigt idag när boken har förlorat sin ställning och det finns en mängd andra medier 
att välja på. Informanterna menar också att branschens konservatism är en 
bidragande orsak till att det blir sådan uppståndelse över agenternas arbete. Jag tror 
att detta stämmer och att förlagen drar öronen åt sig just för att de är vana vid att 
vara ensamma på fältet och författaren har av tradition alltid förhandlat själv med 
förlaget. Detta har ofta givit förlagen ett övertag eftersom alla författare knappast är 
lika goda förhandlare. Nu måste förlagen istället tala med en professionell förhandlare 
som inte direkt har några känslomässiga band till det han/hon förhandlar om. 

 
136 Bourdieu, 1993b, s. 155. 
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Jag anser att det inte är särskilt konstigt att de litterära agenterna röner stora 
framgångar just nu och att efterfrågan på deras tjänster ökar. Agenten symboliserar 
en individuell lösning och det är en trend som märks även i samhället i övrigt. 
Fackföreningarna har inte längre en lika stark ställning, alltfler företag tillämpar 
individuell lönesättning och man ska själv ansvara för sin egen pension. Kanske 
uppfattar vissa det som en störande faktor att agenterna inte är till för alla. Att anlita 
en litterär agent är ett individuellt beslut som är upp till varje författare och det kostar 
dessutom pengar. Det är en lösning som inte riktigt passar i det kollektiva Sverige. 

På senare år har också flera förlag fusionerats med andra företag, inte bara 
bokförlag, och ingår nu i koncerner. Detta har förändrat utseendet på 
förlagsbranschen och bidrar säkert till att författare kan känna sig lite borttappade. 
Man vill helt enkelt ha någon på sin sida som representerar ens intressen och man vill 
kunna leva på sitt yrke. Lite paradoxalt är det när förlagen anklagar agenterna för att 
”plocka russinen ur kakan” och bara plocka det som förlagen odlat i många år. Vad 
gäller utlandsförsäljning, som är det område där agenterna är mest aktiva, så har 
förlagen länge haft chansen att exportera samma litteratur men man har i många fall 
misslyckats eller inte försökt. En annan paradox är att Bonnierförlagen anlitar en 
amerikansk agent för att sälja deras litteratur utomlands. Därmed erkänner man 
agenternas arbete som effektivt samtidigt som man är emot ett system med agenter. 

Emellertid är det svårt att se att den svenska agentverksamheten skulle komma 
att bli lika utbredd som den amerikanska. Det är trots allt två olika bokmarknader 
och bland de agenter jag intervjuat verkar ingen intresserad av att flytta fram sina 
positioner på det sättet. Man vill inte fungera som redaktörer utan ser det 
affärsmässiga med kontrakt och rättigheter som sin uppgift. Det är det man vill hjälpa 
författarna med. Därmed är det inte heller troligt att agenterna kommer att få en 
grindvaktsfunktion på den inhemska marknaden eftersom de för det mesta arbetar 
med författare som redan har ett förlag. 

Jag anser att Pierre Bourdieus teorier stämmer väl överens med det spel som 
pågår mellan agenter, författare och förlag på det litterära fältet. Agenterna har 
etablerat sig på fältet och skapat en plats mellan förläggare och författare som 
representant för författaren. Den primära uppgiften kan ses som att befria författaren 
från kontakten med marknaden. Författarna är också den aktörsgrupp som styr 
efterfrågan på litterära agenter. Så länge de känner behov av att ta hjälp av agenter 
så finns det plats för dem på fältet. Jag upplever att följande citat speglar situationen 



 65 

väl: ”In a complex and commercial world, the agent seems to have a secure and 
necessary place.”137 

Tack 
Ett varmt tack till alla informanter som ställde upp och berättade om sitt arbete och 
delade med sig av sina erfarenheter och åsikter. Utan er hade inte uppsatsen kunnat 
skrivas. 

 
137 Hepburn, 1968, s. 100. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera de svenska litterära agenternas 
verksamhet samt att undersöka hur de genom att etablera sig på det litterära fältet 
kan komma att påverka detsamma. Uppsatsens perspektiv har varit 
litteratursociologiskt och som teoretisk utgångspunkt användes Pierre Bourdieus 
teorier om det litterära fältet och det symboliska och kulturella kapitalet. 
Undersökningen bygger på tio kvalitativa intervjuer som genomförts med litterära 
agenter, författare och förlag. Dessa tre aktörsgrupper interagerar ofta med varandra 
på bokmarknaden. 

Resultatet visar att de intervjuade litterära agenterna främst sysslar med export av 
svensk litteratur åt enskilda författare men man placerar även utländsk litteratur på 
svensk marknad samt förhandlar åt svenska författare på densamma. Helt i enlighet 
med Bourdieus teorier gör agenternas verksamhet att andra aktörer på det litterära 
fältet tvingas omdefiniera sina egna positioner för att förhålla sig till den nya gruppen. 
Detta gäller särskilt förhandlingar på den svenska bokmarknaden. Förlagen kan 
tvingas att vidta åtgärder för att förbättra villkoren för sina författare. Det kulturella 
kapital som ackumuleras är mycket viktigt eftersom agenternas verksamhet ofta 
stödjer sig på de resultat man tidigare åstadkommit och de författare man arbetet 
med. 

Agenternas verksamhet välkomnas av författarna i intervjun som ser det som en 
chans att förbättra sina villkor gentemot förlagen och att slippa förhandla om 
ekonomi och prissätta sin egen konst. Förlagen ställer sig dock mer tvekande. Vad 
gäller den ökade kommersialiseringen är agenterna förmodligen mer ett resultat av än 
en orsak till den. Att efterfrågan på agenter är stor just nu speglar trenden i samhället 
i stort med svagare fackföreningar och mer individuella lösningar. 

Slutsatsen som dras utifrån gjorda intervjuer är att agenternas primära roll är att 
representera författarna och avlägsna dem ytterligare från kontakten med 
marknaden, vilket tillåter författarna att ägna sig åt konsten. Agenterna i 
intervjustudien vill inte fungera som redaktörer vilket gör att deras roll på 
bokmarknaden inte kommer att bi lika utbredd som i USA. Bokmarknaderna i 
länderna år så olika och Sverige är ett mycket mindre land. Det finns inte lika mycket 
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rättigheter att handla med och språkområdet är mindre. Så länge författarna vill ha 
agenter så har agenterna en plats på det litterära fältet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till de litterära agenterna 

Bakgrund och om agenturen 

• Vad har Du för utbildning? 
• Har Du arbetat i bokbranschen tidigare? Om ja: som vad? Om nej: hur kom Du 

in på denna bana? Vad har Du haft för jobb i bokbranschen? 
• Hur började Du arbeta som litterär agent? 
• Beskriv Din litterära agentur. Profil etc. 
• Hur skulle Du beskriva en litterär agent? 
• Tycker Du att Du har ett stort litteraturintresse? Förhållande till litteratur? 
• Marknadsför Du din verksamhet? Utomlands? I Sverige? Hur? Om inte, varför, 

särskild anledning? 
• Vilken betydelse har publicitet för Din verksamhet?  
• Vilken betydelse har bokmässor och liknade för Din verksamhet? 

Om klienter 

• Hur många klienter har Du? Vilken typ, inom vilka områden? 
• Hur skaffar Du klienter? Kontaktar själv eller blir kontaktad? Annat? 
• Hur tänker Du när Du bestämmer Dig för att anta en klient? 
• Skulle Du kunna anta en debutant? Varför? Varför inte? 
• Finns det möjlighet för Dig att "på sikt", att ta dig an ett författarskap som Du 

bedömer kommer att löna sig först om ett par år? 
• Vänder sig författare till Dig när de blivit refuserade av förlag? 
• Vet Du om det finns det svenska författare med utländska agenter? 
• Kan Du beskriva relationen med klienterna? 
• Kan Du hjälpa författare med att söka bidrag? Ge förslag på bidrag att söka? 
• Hur väl känner Du till dina författares läsare? 
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Arbetssätt 

• Vilka olika tjänster tillhandahåller Din agentur? 
• Förhandlar Du om upphovsrätten för Dina klienters räkning? Hur går det till? 
• Säljer Du Dina klienter till utländska förlag? Export? 
• Hur går upphandling av utlandskontrakt till? 
• Har Du några klienter som Du förhandlar åt på den svenska marknaden? 
• Fungerar Du som redaktör/lektör? Har Du synpunkter på dina klienters manus? 
• Deltar Du i marknadsföringen av dina klienter? Om ja: beskriv hur det kan gå till! 

Är det bara författarens agent som ägnar sig åt detta? Samråd med förlag? 
• Hur arbetar Du om Du skulle jämföra med dina utländska kollegor? 
• Tror Du att de svenska agenterna mer och mer kommer att börja arbeta som de 

utländska? Varför? Varför inte? På vilket sätt? 
• Hur kombinerar Du ekonomiska och litterära krav? Ser Du problem i detta? 
• Har Du förändrat Ditt sätt att arbeta på senaste år? Om ja; hur? Varför? 

Ändrade krav, förutsättningar? 
• Vad tar Du för arvode, procentuellt? 

Om förlagen 

• Beskriv Ditt förhållande till förlagen. Kontakter etc. 
• Har Du märkt någon förändring i förlagens sätt att arbeta? Hur? 
• Vad anser Du att avtalslösheten mellan författare och förlag har haft för betydelse 

för agenternas läge? 
• Hur ser Du på Bonniers "motdrag" för att möta konkurrensen från de litterära 

agenterna? Kommer fler att följa? 
• Hur tror Du att förlagen ser på en författare med litterär agent? Som skickar 

agenten till förhandlingsbordet? 

Om bokmarknaden och omvärlden 

• Hur tror Du att andra aktörer på bokmarknaden ser på litterära agenter idag? 
• Vilken roll tror Du att de litterära agenterna kommer att spela på den svenska 

bokmarknaden i framtiden? Vilken roll spelar de nu? 
• Vilken roll vill Du ha på bokmarknaden? 
• Den litterära agenten som ytterligare en gatekeeper på bokamarknaden? Hur ser 

Du på det? 
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• Varför tror Du att det tagit så lång tid för de litterära agenterna att börja 
förhandla på den svenska marknaden? 

• En del menar att de litterära agenterna skapar en ökad "bestsellermentalitet" på 
bokmarknaden, hur ser Du på det? 

• Tror Du att det går att ha två parallella (utbredda) system, förlag och agenter? 
• Har Du någon kontakt med dina svenska kollegor? Kan de litterära agenterna i 

Sverige samarbeta?  
• Har Du någon kontakt med utländska kollegor? Finns det samarbete? 
• Är Sverige för litet för ett agentsystem som utomlands? 

Avslutning 

• Har Du något som Du vill tillägga? Något Du känner att Du inte har fått säga? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till förlagen 

Om förlaget 

• Berätta kort om förlaget. Profil etc. 
• Hur resonerar ni dagens läge vad gäller antagning av debutanter? Är det möjligt 

att anta en debutant som får ett par verk på sig innan han/hon lönar sig? 
• Hur marknadsför ni ett författarskap? 
• Hur kombinerar ni ekonomiska och litterära krav? 
• Vilken betydelse har bokmässor och liknande för er verksamhet? 
• Har ni en egen export/utlandsavdelning? Hur fungerar den? 
• Samarbetar ni med utländska förlag? Hur går det till? 
• Vad tror du om upphovsrätten för elektronisk litteratur? Hur kommer förlaget att 

agera? 
• Tycker du att förlagsarbetet har förändrats de senaste åren? Om ja; på vilket 

sätt? 

Om de litterära agenterna 

• Hur skulle du beskriva en litterära agent? 
• Har ni något samarbete med litterära agenter? T. ex. vad gäller utlandskontrakt 

etc. 
• Kan agenterna och förlaget tillsammans marknadsföra ett författarskap? 
• Beskriv förhållandet till litterära agenter. 
• Vad anser du att avtalslösheten mellan författare och förlag har haft för betydelse 

för agenternas läge? 
• Tror du att de litterära agenterna kommer att ta över lektörens/redaktörens roll? 

Hur ska det förhindras om det ska förhindras? Vad kan det innebära? 
• Vad tror du om agenternas vilja/möjligheter att anta debutanter? 
• Varför har det tagit så lång tid för de litterära agenterna att börja förhandla på 

den svenska marknaden? 
• Kan du se några fördelar för förlagen i och med agenterna? 
• Tror du att Sverige kommer att få fler litterära agenter? Stor ökning? 
• Vilken roll tror du att den litterära agenten kommer att spela på bokmarknaden i 

framtiden? 
• Den litterära agenten som ytterligare en gatekeeper på bokmarknaden? 
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• Kan den litterära agenten komma att spela samma roll på bokmarknaden som 
utomlands? Varför? Varför inte? 

• Vilken roll vill du att den litterära agenten ska spela på bokmarknaden? 

Om författare 

• Hur ser relationerna mellan en författare och förlaget ut idag? Hur går det till? 
Samarbetet? 

• Kan ni hjälpa författare med att söka bidrag? Ge förslag på bidrag att söka? 
• Vilken kännedom finns om läsekretsar? 
• Har några av era författare agent? Många?  
• Hur tror du agenterna kan påverka en författares relation till förlaget? Vad kan 

förändras? 
• Hur ser förlaget på en författare med litterär agent? Som skickar agenten till 

förhandlingsbordet? 
• Vad händer om den litterära agenten är den som förhandlar med förlaget istället 

för författaren? Kan det underlätta eller försvåra? 
• Om en agent förhandlar åt en debutant påverkar det då hur ni bygger upp en 

relation med den författaren? 

Om bokmarknaden 

• En del menar att det är risk för en ökad ”bestsellermentalitet” på marknaden. 
Hur ser du på det påståendet? 

• Tror du att man kan ha två parallella system, förlag och agenter? 
• Vad anser du om det motdrag som Bonniers kommit med? Kommer fler förlag 

att följa? 
• Kan det bli svårare för mindre förlag att knyta författare till sig? (I och med att 

högstbjudande vinner, om det nu fungerar så!) 
• Tror du att förlagsstrukturen kommer att förändras? 
• Tror du att fler förlag som ”Piratförlaget” kommer att dyka upp? 
• Hur tror du bokmarknadens övriga aktörer ser på agenterna? 
• Är Sverige för litet för ett agentsystem som utomlands? 

Avslutning 

• Har du något att tillägga? Något du känner att du inte fått säga? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till författarna 

Om litterära agenter 

• Vem är din litterära agent? 
• Hur länge har du haft agent? 
• När skaffade du litterär agent? I vilket skede? 
• Hur fick du tag på din litterära agent? 
• Varför ville du ha en litterär agent? 
• Hur är ditt förhållande till din agent? 
• Vad gör din litterära agent åt dig? 
• Vill du att agenten ska komma med åsikter om ditt manus? Gör han/hon det? 
• Har agenten kännedom om läsekrets etc. som inte förlaget har? 
• Tror du att fler agenter kommer att förhandla åt författare på inhemsk marknad? 

Varför? Varför inte? 
• Kan du tänka dig att låta din agent förhandla åt dig på inhemsk marknad? 

Varför? Varför inte? 
• Hur gick förhandlingarna till innan du hade agent? 
• Känner du att du blir mer informerad om vad som händer i och med att du har en 

agent jämfört med innan? 
• Vad är skillnaden mellan att bli lanserad utomlands och i Sverige? Vad gör 

agenten som inte förlaget kan? 
• Har det blivit mer accepterat för författare att ha en litterär agent? 
• Vad tycker du om påståendet att de litterära agenterna bara tar sig an redan 

etablerade författare? 
• Vad anser du att avtalslösheten mellan författare och förlag har haft för betydelse 

för agenternas läge? 

Om författarskapet 

• Hur många böcker har du givit ut? 
• Skillnad mellan att ge ut fackböcker, skönlitteratur, bestsellers, populärlitteratur 

etc? 
• Var det svårt att få ge ut en bok till? 
• Hur ser du som författare på författarnas situation i och med avtalslösheten? 
• Hur viktigt är publicitet för att nå ut med en bok idag? Var vill du synas? Kan 

agenten ge råd? 
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• Vem diskuterar du marknadsföring med? 
• Har du stor delaktighet i marknadsföringen av dina böcker? Tycker du att det 

har ändrats sedan du fick en agent? Hur? 
• Vad tror du om debutanters chanser till antagning idag? Kan agenter påverka 

detta? Negativt? Positivt? 
• Tycker Du att författare är ett ensamt yrke? Är man utsatt? 

Om förlagen 

• Vilket förlag har du nu? 
• Har du alltid haft nuvarande förlag? Varför? Varför inte? 
• Hur hamnade du på ditt förlag? 
• Hur är ditt förhållande till förlaget? 
• Tycker du att relationen till förläggaren har förändrats? Hur? 
• Hur tror du att förlagen ser på en författare med litterär agent? Som skickar 

agenten till förhandlingsbordet? 
• Tycker du att förlagens sätt att arbeta har förändrats under senare år? Hur i så 

fall? 
• Vad anser du om förlagens marknadsföringsinsatser? Är det tillräckligt? 
• Hur ser din kontakt med dina utländska förlag ut? 

Om bokmarknad och omvärld 

• En del menar att det är risk för ökad "bestsellermentalitet" på marknaden, hur ser 
du på det? 

• Den litterära agenten som gatekeeper? 
• Vad anser du om Bonniers ”motdrag”? 
• Vilken roll tror du att de litterära agenterna kommer spela på bokmarknaden i 

framtiden?  
• Tror du att utvecklingen med agenter kommer att närma sig den i USA och 

Storbritannien?  
• Är Sverige för litet för ett så utbrett agentsystem som i utlandet? 
• Fungerar det med två utbredda parallella system; agenter och förlag? 
• Tror du att det kommer att komma fler ”Piratförlag”? 
• Beskriv yrket litterär agent? 
• Berätta lite om ditt författarskap, typ av utgivning etc. 



 79 

Övrigt 

• Har du något att tillägga? Något du känner att du inte har fått sagt? 
 


