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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Bok & Bibliotek i Göteborg har gått från ett första år som renodlad fackmässa
med omkring 5.000 besökare till dagens bjässe med ca 100.000 besökare från
både allmänhet, bibliotek, media och bokbransch. Vägen från liten
professionsinriktad mässa till en stor, enligt många oöverskådlig, bransch- och
läsarmarknad har emellanåt varit turbulent. Olika intressenters synpunkter om
mässans mål och mening har under olika perioder drivit den i olika riktningar.

1.2 Syfte och frågeställningar
Avsikten med denna uppsats är att ge en bild av Bok & Biblioteks utveckling
från starten 1985 fram till 2005 genom att studera utbudet vid mässan och i
första hand branschens mottagande av utbudet, uttryckt i branschorganen. Med
branschen avses här bibliotek, bokförlag, bokhandel och författare. Även
reaktioner på mässan i allmänna medier kommer att studeras i viss omfattning.

Tanken är att kunna visa hur meningsutbytet mellan utbud och mottagande
har bidragit till att förändra mässan genom åren. Jag kommer att arbeta utifrån
hypotesen att det pågår en dialog mellan utbud och mottagande. Man kan se till
exempel 1992 års mässa som en utsaga som bokbranschens olika aktörer
reagerar på. Reaktionen blir ett svar som sedan 1993 års mässa i sin tur är ett
svar på, etc.

Nu är det inte två isolerade enheter som för den här dialogen. De som svarar
på utbudet är ju också med och formar det, inte bara genom sina reaktioner på
utbudet och krav och kritik riktat mot Bok & Biblioteks arrangörer, utan även
genom delaktighet i själva utbudet det vill säga hur de agerar som utställare eller
seminariearrangörer.

Utbud och mottagande kan inte reduceras till enbart utbud och efterfrågan
när vi studerar hur man handlar med konstprodukter, eller rättare sagt när vi
studerar hur man talar om hur man handlar med konstprodukter, i det här fallet
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litterära verk. Jag kommer att använda utgångspunkten att vanliga ekonomiska
argument inte är fullt ut gångbara i ett samtal om den sortens vara. Den
diskussionen kommer att förankras i sociologen Pierre Bourdieus
begreppsapparat, vilket jag utvecklar i teoridelen.

Att i detalj kartlägga och analysera detta komplicerade meningsutbyte är
naturligtvis en omöjlighet, åtminstone för en undersökning av det här formatet,
varför jag valt att koncentrera mig på att försöka ge en bild av den långsiktiga
utvecklingen med vissa år under den tjugoettåriga perioden som hållpunkter.

Studiens huvudsakliga frågeställningar är:

– Vilka var de ursprungliga drivkrafterna bakom och syftet med mässan;
explicita och implicita?

– Hur formades mässan under de första åren?

– Hur har mässan utvecklats långsiktigt?

– Förekommer det särskilda brytpunkter, år av mer dramatisk förändring och
vad kan ha orsakat dem?

– Har någon enskild branschaktör haft särskilt stort inflytande över mässans
utveckling och i så fall när och på vilket sätt?

– Vilken betydelse har konflikten mellan kulturella och ekonomiska värden i ett
sammanhang där man vill marknadsföra och sälja litteratur?
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2. Forskningsöversikt

Forskningen kring Bok & Bibliotek är inte av någon större omfattning. Med
reservation för att något undgått mig finns det endast två studier. De är
etnologen Jill Onsér-Franzéns Kulturens giganter. En studie om fenomenen
bokmässan och filmfestivalen i Göteborg (1996) samt en magisteruppsats från
Bibliotekshögskolan i Borås: Biblioteket på Bok & Biblioteksmässan i
Göteborg. En kartläggning av utställare med biblioteksanknytning mellan åren
1985–1996 (1997) av Birgitta Andréasson och Emma Karin Berdenius.

Den internationella forskning kring bokmässor som finns tillgänglig på
svenska forskningsbibliotek är också mycket begränsad. Det enda verk jag
funnit anledning att titta närmare på är essäsamlingen 50 Jahre Frankfurter
Buchmesse. 1949–1999 (1999), men jag gjorde bedömningen att ingen av
essäerna, på grund av infallsvinklar och en stark koppling till tyska
förhållanden, hade något större värde för just den här studien.

Företagsekonomisk forskning som mer generellt behandlar mässor har inte
heller visat sig vara användbar för mina syften, med undantag av den studie jag
använder mig av i teoridelen för att närmare definiera vad en mässa är i
ekonomisk mening.

Onsér-Franzéns etnologiska studie är en första självständig del av ett större
forskningsprogram med samlingstiteln ”Kulturell Fostran – är det en privat eller
offentlig angelägenhet?” (Onsér-Franzén, 1996, s. 2). Hennes ambition är att
göra en historisk jämförande analys av bokmässans och filmfestivalens
respektive upphovsmän i syfte att ”problematisera kulturpolitiken och ställa
den i en kritisk belysning [...] utifrån några teman, bland annat marknadsnöjet,
staden som norm och kultur som konsumtion” (Onsér-Franzén, 1996, s. 2). För
att åstadkomma det har hon genomfört omfattande intervjuer med dem som
utvecklat idéerna bakom mässan samt dem som förverkligat idéerna och år för år
lockat dit utställare och arrangerat konferensprogrammen (Onsér-Franzén,
1996, s. 9).

Onsér-Franzéns syfte och perspektiv skiljer sig från mitt, men jag kommer
ändå att kunna använda en del av hennes intervjumaterial som källmaterial när
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jag i undersökningens inledande del beskriver mässans tillkomst och de drivande
krafterna bakom den. I slutet av studien belyser hon också mässan som
fenomen i den moderna storstadens kontext, vilket jag tror att jag kan ha viss
användning av i analyserna av mottagarnas sätt att se på mässan. Hon belyser
nämligen förhållandet utbud – mottagande, precis som jag har för avsikt att göra,
om än av andra orsaker:

Ett första steg i diskussionen har varit att utifrån ledningens, personalens och
medarrangörernas idéer och verklighetsbilder, redogöra för vad som varit styrande
principer vid deras förmedling av kultur. Ett andra steg har varit att utifrån deltagarnas och
besökarnas intervjusvar försöka besvara frågan: Hur pass väl träffade de två
arrangörsgrupperna i prick vad beträffar val av kulturprogram och festliga sidoarrange-
mang. (Onsér-Franzén, 1996, s. 163.)

Andréassons och Berdenius uppsats är en statistisk redogörelse för antalet
utställare med biblioteksanknytning under Bok & Biblioteks tolv första år,
1985–1996 (Andréasson och Berdenius, 1997, s. 5). Andréasson och Berdenius
har studerat de mässkataloger och konferensprogram som givits ut i samband
med mässorna under de tolv aktuella åren. Endast i undantagsfall har de haft
direkt kontakt med mässans arrangörer, då i syfte att få fram kompletterande
uppgifter (Andréasson och Berdenius, 1997, s. 3).

Andréasson och Berdenius delar in utställarna med biblioteksanknytning i
två grupper: biblioteksvärlden och företagsvärlden, som i sin tur definieras
enligt nedan.

Biblioteksvärlden

Bibliotek
Myndigheter och samarbetsorgan
Fackförbund, föreningar och tidskrifter
Utbildning och forskning
Informationstjänster
Bibliotekens serviceföretag

Företagsvärlden

Service
Inredning
Säkerhet
Utrustning
Bibliotekssystem
Dataföretag
Information

(Andréasson och Berdenius, 1997, s. 5.)
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Sammanfattningsvis redovisar undersökningen att dessa biblioteksanknutna
utställare till antalet, med några få år som undantag, varit konstant under
perioden (även om sammansättningen varierat). Samtidigt har det totala antalet
utställare på mässan ökat kraftigt, vilket gjort att andelen biblioteksanknutna
utställare blivit avsevärt mindre (Andréasson och Berdenius, 1997, s. 28–39).
Ett annat sätt att uttrycka det är att det första årets biblioteksmässa har levt
kvar som en mer eller mindre statisk del av den dramatiskt expanderande
helheten Bok & Bibliotek. Deras slutsats blir att:

De biblioteksanknutna utställarna tillsammans med bokhandel och förlag har under åren
givit Bok & Biblioteksmässan i Göteborg dess speciella karaktär. Vår undersökning har
pekat på, att om utvecklingen fortsätter i samma riktning kan denna karaktär komma att
gå förlorad. (Andréasson och Berdenius, 1997, s. 107.)

Andréasson och Berdenius berör bara marginellt konferensprogrammets
utformning och kommer beträffande det fram till ungefär samma resultat som
för utställarna: antalet konferensprogram med biblioteksanknytning har med
några års undantag varit konstant under perioden, medan andelen sjunkit
kraftigt, från nästan 40 procent till 5 procent (Andréasson och Berdenius, 1997,
s. 90–91). De väger inte alls in antalet besökare med anknytning till
biblioteksvärlden, endast utställare. De undersöker med andra ord endast
utbudet, inte på något sätt vilka besökare utbudet attraherar.

För mitt arbete kommer Andréassons och Berdenius undersökning att ha en
begränsad betydelse eftersom de dels bara uppehåller sig vid Bok & Biblioteks
utbud, dels bara ser på mässan ur ett biblioteksperspektiv medan jag har valt ett
vidare perspektiv.
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3. Teori

3.1 Mässa – en definition

För att närmare bestämma vad en mässa är i ekonomisk mening har jag studerat
hur mässor definieras i Professionella möten och mötesplatser – Fallstudier
inom mötesindustrin i Stockholm, (2004) en undersökning av företagsekonomen
Göran Andersson utförd vid Södertörns högskola.

Mötesindustrin är dock inte homogen. Den hanterar ett antal olika mötestyper med olika
affärslogik. Ofta nämns mötestyperna kongresser, konferenser och mässor. [...] Mässor
handlar i grunden om att ställa ut företag och produkter med ett tydligt marknadsförings-
syfte. (Andersson, G., 2004, s. 6.)

Andersson har genomfört fyra olika fallstudier, en av dem på Gastro Nord,
Nordens största fackmässa för hotell, restaurang och storkök. Den pågår under
fyra dagar vartannat år på Stockholmsmässan, har 500 utställare och 36.000
besökare. ”Syftet med mässan är bland annat att skapa relationer, stärka
varumärken, påvisa trender och föra ut kunskap.” (Andersson, G., 2004, s. 12.)
Förutsättningar och inramning som inte är helt olika Bok & Biblioteks.

Göran Andersson har skapat en typologi för olika professionella möten (se
figur 1) där han använder sig av följande variabler:

 Mötets primära syfte.

 Slutkunders organisationstillhörighet.

 Bundenhet till viss arena.

 Mötesstorlek.
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Fig. 1. Typlogi över professionella möten (som involverar mötesindustrin).

Källa: Andersson, Göran, Professionella möten och mötesplatser. – Fallstudier inom
mötesindustrin i Stockholm, (2004), s.20
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I detta schema skulle man kunna placera in dagens Bok & Bibliotek som en
öppen mässa, vilken definieras av många deltagare med heterogen
sammansättning, en stark bindning till arenan och marknadsföring som primärt
syfte. Med öppen mässa avses att den är öppen även för allmänheten, vilket
Bok & Bibliotek är under en del av öppettiden, med undantag för det allra första
året (Bibliotek 85). Vid mitten av 90-talet utgjordes t ex ca hälften av mässans
besökare av allmänhet (Onsér-Franzén, 1996, s. 44). Bok & Bibliotek har under
de ca tio senaste åren haft omkring 100.000 besökare (”Statistik”,
www.bok–bibliotek.se). Det är definitivt många enligt Anderssons
gränsdragning . Gastro Nord som i fallstudien definieras som en ”stor öppen
mässa” hade 36.000 besökare (Andersson, G., 2004, s. 12 och 19). Bok &
Biblioteks besökare och utställare kommer från många olika branscher samt
allmänhet och är med andra ord en mycket sammansatt grupp beträffande
tillhörighet och bakgrund.

Den ursprungliga Bibliotek 85 skulle snarare klassas som en platsbaserad
konferens, definierad av få deltagare med homogen sammansättning samt en
kombination av syften som primärsyfte. Bindningen till arenan blir svårare att
avgöra ett första år. Generellt sett är det rimligt att hävda att platsbundenheten
växer med åren, i synnerhet när verksamheten i sig inte har någon utpräglad
koppling till orten.

Andersson delar också in initiativtagare till möten i de två huvudgrupperna
kommersiella aktörer respektive offentliga aktörer och ideella organisationer
(Andersson, G., 2004, s. 18). Enligt den indelningen kan man säga att Bok &
Biblioteks initiativtagare är en kommersiell aktör, men med såväl kommersiella
aktörer som offentlig verksamhet och ideella organisationer som bas i
utställnings- och seminariedelen.

Ett förhållande som ytterligare komplicerar bilden av Bok & Bibliotek är att
mässan har både en utställningsdel och ett seminarieprogram. Det senare
kallades till och med år 2000 för konferensprogrammet (Bok & Bibliotek 2001.
Seminarieprogrammet, s. 3). Ordet konferens antyder, om vi håller oss till
Andersson, ett annat slags möte än en mässa. Någon riktig konferens är det nu
inte som pågår på mässans övre plan, även om det möjligen ursprungligen var
avsikten, men man kan konstatera att Bok & Bibliotek är uppdelat i två nivåer,
både i symbolisk och rent fysisk mening. På entréplanet finns utställarna. Dit
har alla tillträde som löser entrébiljett. På övre våningen pågår de så kallade
seminarierna bakom stängda dörrar. För att få tillträde till dem krävs att man
löser en annan, dyrare biljett. En stor del av besökarna tar endast del av
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utställningen på entréplanet. Detta är något man bör vara medveten om när man
analyserar branschaktörernas reaktioner på mässan.

Göran Andersson poängterar också i sin studie att ”[b]esöksdeltagarna står
i centrum eftersom de är den primära anledningen till att mötet faktiskt blir av”
(Andersson, G., 2004, s. 6). Ur ekonomisk synvinkel är det med andra ord
besökaren, den som löser biljett och tar del av utställning och eventuellt
seminarier som driver mässan ekonomiskt. Utställarna betalar givetvis också
avgifter till arrangören för att få ha sin monter på mässgolvet, men utan
besökaren försvinner syftet med att ställa ut, ett ekonomiskt förhållande som
kan vara avgörande för att förstå vissa aktörers ställningstaganden.

3.2 Undersökningens kontext
Som jag redan i inledningen redovisat är uppsatsens syfte att visa hur Bok &
Bibliotek har förändrats genom meningsutbytet mellan utbud och mottagande.
Min tanke är att man kan se detta meningsutbyte som en dialog, eller
diskussion, uttryckt å ena sidan i mässan själv – konferensprogram,
utställningar och förutsättningar för dessa – och å andra sidan i reaktioner på
detta i branschtidskrifter och allmänpress.

Ett antal branschaktörer för en dialog kring en mässa, i detta fall en
bokmässa, var och en i en strävan efter att uppnå optimala förhållanden för sin
egen medverkan, det vill säga att upprätta bästa möjliga kontakt (få bästa
möjliga exponering) kvantitativt och, eller, kvalitativt i förhållande till
besökarna, ”slutkunderna”, enligt Andersson (Andersson, G., 2004, s. 23). Hur
dessa optimala förhållanden ser ut är naturligtvis beroende av vilken
branschaktören är. Olika aktörer har olika önskemål. Ibland är dessa svåra att
förena. Ett utställande folkbibliotek har kanske inte alls samma intressen som
ett stort bokförlag, men kollisionerna kan lika gärna uppstå mellan dem som har
likartade behov och målsättning.

Mässarrangören vill av förklarliga skäl tillmötesgå branschaktörernas krav
och önskemål, men måste balansera dessa mot varandra, samtidigt som mässan
som helhet måste bli ekonomiskt genomförbar. En mässa som söker sina
utställare och besökare på kulturens fält kan dock inte förklaras i ekonomiska
termer i samma utsträckning som kanske en båtmässa kan. På en bok- och
biblioteksmässa ska ekonomi och kultur samsas på flera nivåer, dels
innehållsmässigt i meningen vad som pågår inom mässbyggnadens väggar, dels
ideologiskt när privata krafter ger sig in på bibliotekets område som traditionellt
hört till föreningsliv och offentlig förvaltning i Sverige.
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För att bättre förstå de krafter som är i rörelse och de konflikter som
uppstår dem emellan har jag tänkt använda mig av den franske sociologen Pierre
Bourdieus tankar om kulturell trovärdighet som han uttrycker dem i artikeln
”Produktionen av tro. Bidrag till en teori om de symboliska tillgångarnas
ekonomi” i Kultursociologiska texter, (1987). Innan jag går in på dessa tankar
ska jag helt kort presentera några av Bourdieus grundläggande begrepp som är
relevanta för den här studien. Till den presentationen har jag tagit hjälp av
Donald Broadys Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, (1998).

Ett av Bourdieus grundläggande begrepp är kapital, något som kan utgöras
av såväl materiella som symboliska tillgångar. Han skiljer på olika arter av
kapital. De som är användbara när vi ska försöka förstå bok- och
biblioteksmässan är i första hand kulturellt kapital och ekonomiskt kapital.
Marginellt kommer jag även att beröra socialt kapital. Kulturellt kapital
konstitueras av t ex kultiverat språkbruk och finkulturell bildning, ekonomiskt
kapital av materiella tillgångar och kunskaper om ekonomins spelregler medan
socialt kapital byggs upp av sådant som släktskap, vänskapsband samt
kontakter och värderingar inom en profession eller bransch (Broady, 1998, s. 3).

En persons eller en företeelses kulturella kapital bestäms av de värden som
inom en viss kontext tillskrivs olika beteenden, kunskaper, åsikter, befattningar
etc. Bourdieu använder inte ordet kontext, utan talar om fält som definieras av
”ett system av relationer mellan positioner” (Broady, 1998, s. 3). Jag uppfattar
fält som vidare och mer trögrörligt än det flyktigare begreppet kontext. Fältet
utgör så att säga marknaden som bestämmer vad som inom dess ramar kan
tillskrivas ett värde, alltså utgöra ett kapital (Broady, 1998, s. 7).

I ”Produktionen av tro” pekar Bourdieu på förnekelse av kommersiella
intressen som något centralt för handeln med konst och litteratur. Inom fältet
tillskrivs det litet eller inget värde att ha ekonomisk vinning som drivkraft, alltså
tvärtemot vad som är brukligt inom ”ett vanligt ’ekonomiskt’ universum”
(Bourdieu, 1987, s. 148).

De producenter och försäljare av kulturella tillgångar som gör ”kommers” dömer sig
själva, inte bara ur etisk och estetisk synvinkel utan också därför att de utestänger sig från
de möjligheter som står öppna för dem som kan inse de specifika kraven i detta
universum, eller om man så vill misskänna och se till att andra misskänner de intressen
som det verkligen handlar om i deras praktik, och därmed skaffar sig möjlighet att ta hem
vinster av sin brist på vinstintresse. (Bourdieu, 1987, s. 149)
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Alltså, inom detta fält, eller universum, inom den litterära världen, ses det inte
som positivt att uttrycka en vilja att tjäna pengar på sin verksamhet och först
om man spelar efter de reglerna kan man bli framgångsrik och tjäna pengar. Nu
är det inte så enkelt att det räcker med att hyckla, att hålla upp en mask av
kulturell fernissa, även om det naturligtvis kan förekomma. För att bli
accepterad, tillskrivas ett kulturellt kapital och därmed kunna förläna sina
produkter ett likadant värde (kunna delta i konsekrerandet av produkten) måste
man ha skolats in i beteendet och verkligen arbeta utifrån övertygelsen att man
drivs av osjälviska, kulturella incitament, även om man är medveten om
bakomliggande ekonomiska realiteter (Bourdieu, s. 150–151).

Sedan kan man naturligtvis fråga sig varför just dessa spelregler gäller, men
för mitt syfte nöjer jag mig med att konstatera att dessa spelregler förhandlats
fram inom det för undersökningen aktuella fältet och kan användas som
förklaringsgrund för vissa fenomen inom ramarna för Bok & Bibliotek.

Jag ska återkomma till tankarna i ”Produktionen av tro” i uppsatsens
undersökningsdel, framförallt i de avsnitt som tar upp konflikterna 1990–91
samt 1997.

3.3 Begrepp
Till sist vill jag definiera några begrepp som jag kommer att använda mig av, och
delvis redan har använt.

Bokbranschen – eller bara branschen. Med detta avses den mer eller mindre löst
sammansatta professionella grupp som deltar och ställer ut på Bok &
Bibliotek och vars reaktioner jag här intresserar mig för, bestående av:
bibliotek, bokförlag, bokhandlare och författare samt dessas intresseorgani-
sationer. Definitionen är min i syfte att användas i denna studie och inte
nödvändigtvis allmängiltig.

Branschaktörer – personer eller grupper som agerar eller för fram synpunkter
som representant för någon av de professioner eller företagstyper som
utgör bokbranschen enligt definitionen ovan.

Bokmässan – här avses Bok & Bibliotek. Jag anser att kortformen bokmässan är
i överensstämmelse med gängse språkbruk och kommer därför att använda
den varierat med Bok & Bibliotek, eller bara mässan. När den första mässan
från 1985 avses kommer den dock att betecknas Bibliotek 85, som var det
formella namnet.
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Fackmässa – enligt Nationalencyklopedin definieras fackmässa av utställningens
karaktär inte av besökarna (NE, band 13, s. 584). Jag kommer dock att
använda ordet fackmässa för att understryka att Bibliotek 85 endast var
öppen för professionella besökare.

Mässa – har definierats ekonomiskt ovan. Ordets ursprungliga latinska
betydelse går jag inte in på. NE:s definition ligger nära den som citerades
från Andersson: ”regelbundet återkommande kommersiellt marknadsfö-
ringsevenemang för produkter samt säljare och köpare inom en eller flera
angränsande branscher” (NE, band 13, s. 584).
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4. Metod och material

4.1 Metod
Bok & Biblioteksmässan studeras i uppsatsen ur ett historiskt perspektiv med
en kvalitativ textanalys av mässkataloger, fackpress och allmänpress som
främsta metod. Visst kvantitativt material kommer också att användas, i första
hand statistik från Andréasson och Berdenius samt från Bok & Biblioteks
webbplats.

Som stöd för valet av metod har jag använt Klaus Krippendorffs Content
Analysis. An Introduction to Its Methodology, (2004). I content analysis, som på
svenska bäst motsvaras av termen textanalys, förstås text inte bara som skrift,
utan även som meddelande, eller kommunikation i form av bild, grafisk form,
rörliga bilder, ljud, etc. De grundläggande dragen i den syn på textanalys som
Krippendorff representerar är att texten inte är bärare av en objektiv sanning,
utan att meningen är beroende av kontexten. Denna formas bland annat av i
vilket syfte texten läses och av vem som läser den. Det innebär alltså att texten
inte är en behållare för mening, utan att mening läggs till av någon (Se t ex
Krippendorff, 2004, s. 22). Krippendorff tillskriver kvalitativa textanalyser ett
antal gemensamma drag och sammanfattar dessa med beteckningen ”interactive-
hermeneutic” (Krippendorff, 2004, s. 17). Denna syn är idag så pass vedertagen
inom samhällsvetenskap och humaniora, (där den används flitigast) och för de
flesta så pass okontroversiell, att jag inte tänker ägna den någon mer omfattande
redogörelse här.

Några punkter är dock värda att trycka på. Den första gäller metodens
vetenskaplighet. Krippendorff skriver bland annat: ”For a content analysis to
be replicable, the analysts must explicate the context that guides their
inferences. Without such explicitness, anything would go.” (Krippendorff,
2004, s. 24.)

Resonemanget i sin helhet kan sammanfattas i att analysresultatets
kontextbundenhet inte innebär total relativism. I ett vetenskaplig sammanhang
måste analytikern tydligt redovisa i vilken kontext han läser: syfte,
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frågeställningar samt kontext: är det några särskilda läsares förhållande till texten
som han intresserar sig för? Just denna läsning måste vara någorlunda
upprepningsbar för en annan läsare som använder samma metod och
frågeställning (Krippendorff, 2004, s. 22–24).

För att vidare precisera metoden med hjälp av övergripande vetenskapsteo-
retiska termer säger Krippendorff att deduktion och induktion inte är det
centrala för textanalys utan abduktion. ”Abductive inferences proceed across
distinct logically domains, from particulars of one kind to particulars of antoher
kind.” (Krippendorff, 2004, s. 36.)

Han understryker att rörelsen från data till slutledning eller påstående i en
sådan process måste styrkas av ett lämpligt bevis (warrant). Kunskaper som
finns utanför texten måste kombineras med den för att vi ska kunna göra vissa
slutledningar (Krippendorff, 2004, s. 38). Detta beskrivs också i Tolkning och
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod av Mats Alvesson och Kaj
Sköldberg (1994) på följande sätt:

Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska
fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger i så
måtto närmare deduktionen. [...] Under forskningsprocessen sker således en alternering
mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.
(Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 42.)

Metoden kan förefalla vansklig i studier på individnivå eller av isolerade
händelser, men just i studiet av en större textmassa med många olika avsändare
som under en längre tidsrymd diskuterar ett givet sammanhang ser jag den som
mycket användbar. Dock måste man vara medveten om att det jag kan säga om
Bok & Biblioteks utveckling och de olika aktörernas påverkan på den, aldrig kan
bli mer än rimliga och troliga. ”Fakta är alltid förmedlade, resultat av tolkningar,
inte urgrunden för dessa.” (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 165.) Någon
visshet går alltså inte att uppnå, eller som Alvesson och Sköldberg uttrycker
det: ”Sanning i hermeneutiken är istället liktydig med avslöjande av väsentliga
men tidigare okända förhållanden under en text (mängd av texter).” (Alvesson
och Sköldberg, 1994, s. 167.)

Den andra punkten jag vill ta upp är Krippendorffs tanke om att se en text
som en del av en dialog: någon vill säga något till en tänkt mottagare. ”To
determine what use of content analysis is likely to be most fruitful, we must
consider texts as the by-products of ongoing conversations.” (Krippendorff,
2004, s. 75) Det är en bild värd att ta med in i arbetet eftersom jag, som jag
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redan tagit upp i inledning och teoridel, föreställer mig att de samlade texterna år
från år kan läsas just som en dialog i syfte att förändra och utveckla bokmässan.

4.2 Material
För att studera utbudet vid de olika årens mässor kommer den huvudsakliga
källan att vara de kataloger och tidningar som mässarrangörerna ger ut, i de flesta
fall som en fristående trycksak, i några fall som bilaga till eller specialnummer av
litterära tidskrifter. Mässans katalog trycks flera månader innan mässan äger
rum, varför man givetvis inte kan se den som ett dokument över den mässa som
ägt rum. Vissa av programpunkterna kan ha ställts in eller förändrats på annat
sätt. Om man ser till helheten torde katalogerna ända ge en bra bild av utbudet
på respektive mässa, men också säga något om hur arrangörerna vill att mässan
ska uppfattas, vilka programpunkter man eventuellt vill dra särskild
uppmärksamhet till, etc.

Här råder en viss begreppsförvirring. Vissa år kallas den trycksak som
beskriver konferensprogrammet (från och med 2001 ”seminarieprogrammet”)
för katalog, andra år för just konferens- eller seminarieprogram. Samtidigt har
det vissa år givits ut en ”katalog” som inte alls tar upp konferensprogrammet,
utan enbart det övriga utbudet på Bok & Bibliotek. Sammanfattningsvis
kommer jag dock att studera båda dessa typer av utbud i den utsträckning det
finns dokumenterat.

Vissa år har det också producerats en mässtidning som givits ut i ett
nummer, eller vissa år ett nummer per mässdag. Avsändaren för dessa
mässtidningar har varierat år från år.

För att studera mottagandet av mässan kommer jag att granska fem
facktidskrifter som i olika utsträckning representerar de olika branschaktörerna.

Biblioteksbladet – tidskrift för Svensk Biblioteksförening, före 2000 för Sveriges
Allmänna Biblioteksförening. (Kommer att förkortas BBL.)

Bibliotek i samhälle – organ för socialistiska biblioteksanställda och
biblioteksnyttjare. (Kommer att förkortas Bis.)

DIK-forum – facklig tidskrift för anställda inom dokumentation, information
och kultur. (Kommer att förkortas DIK.) DIK-forum är med andra ord ingen
bibliotekstidskrift, men innehåller biblioteksorienterat material då utgivaren
bland annat organiserar bibliotekarier.

Författaren – tidskrift för Sveriges författarförbund.
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Svensk Bokhandel – Svenska bokförläggareföreningens och Svenska
bokhandlareföreningens officiella organ. (Kommer att förkortas SvB.)

De två bibliotekstidskrifterna och den fackliga tidskriften har delvis olika
inriktning och en av dem en uttalad politisk hemmahörighet. Det är därför
motiverat att studera alla tre för att få en så mångfacetterad bild som möjligt av
mottagandet inom biblioteksområdet.

Ett problem med de fem facktidskrifterna är att såväl kvaliteten som
omfattningen av rapporteringen från Bok & Bibliotek år från år är beroende av
förutsättningar som redaktörens intresse och ambitioner, ekonomiska faktorer,
(personal, resor, sidantal) de utsända medarbetarnas fack- och journalistiska
kompetens och tidskrifternas pressläggningstider. Utgivarna är
intresseorganisationer med ibland sviktande ekonomi vilket också öppet påtalas
i tidskrifterna. Det finns med andra ord en risk att övertolka betydelsen av en
knapphändig rapportering eller fokuseringen på ett visst ämne. En annan aspekt
att väga in är att organisationerna bakom tidskrifterna är intresseorganisationer.
De ska föra fram de egna intressena, men slutmålet är ändå att komma överens
med sina motparter varför en alltför tydlig kritik inte alltid är produktiv. Att de
i vissa frågor intar en mer diplomatisk hållning kan med andra ord inte uteslutas.
Koncentrerar man sig på den långsiktiga utvecklingen och på att beskriva en
helhet med hjälp av delarna tror jag ändå inte att dessa problem är alltför stora.

I viss mån kommer jag också att använda mig av allmänpress, affärspress
och affärstidskrifter. Artiklar i allmänpress kan i viss mån ses som ett
mottagande från någon branschen utanförstående, men man bör notera att många
av artikelförfattarna också hör till branschen i egenskap av författare,
bibliotekarier och i mer enstaka fall redaktörer och förläggare på bokförlag.

Allmänpress och affärspress kan också vara en bra källa avseende konflikter
som branschen inte vill lyfta fram själv (med tanke på den diplomatiska
hållningen beskriven ovan). Större konflikter kring mässan har en tendens att
blomma ut i allmänpress, delvis naturligtvis på grund av just allmänintresset,
men troligtvis också för att den är ett bättre forum för meningsutbyten än
facktidskrifter med långa pressläggningstider samt att man på så sätt,
åtminstone i formell mening, inte gör konflikterna till en konflikt mellan
organisationer. Material i allmänpress och affärspress har sökts med ledning av
referenser i branschtidskrifterna samt med hjälp av Artikelsök och Affärsdata.
(Materialet i dessa databaser saknar ofta sidhänvisning till tidningarna, varför i
de fallen heller ingen kan sättas ut i noterna.)
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Jag kommer också att använda mig av ett eget besök på Bok & Bibliotek
2005. Jag besökte mässan under fredagen och lördagen, uteslutande under den
tid då den var öppen för allmänheten. Jag hade vid tiden för besöket inte börjat
planera den här studien och förde därför inte några systematiska anteckningar
över mina iakttagelser. Jag använder därför inte heller materialet i någon större
omfattning.

För att fokusera det långsiktiga kommer jag att studera materialet från
samtliga år extensivt, men göra en mer intensiv studie av materialet från vart
femte år, med start 1985. År som är särskilt intressanta för förståelsen av
mässans långsgiktiga utveckling kommer givetvis att studeras intensivt även när
de inte överensstämmer med den periodiciteten. Sådana år är 1986, 1991, 1992
och 1997. Kapitlen i undersökningsdelen kommer att struktureras efter utbud
och mottagande med undantag av de kapitel som tar upp särskilda konflikter
1991, 1992 och 1997. Dessa kapitel kommer i första hand att fokusera på
konflikterna och struktureras därför något annorlunda.

För att teckna en bakgrund och skildra mässans tillkomst kommer jag
tacksamt att använda mig av Onsér-Franzén som lagt ner ett omfattande
intervjuarbete för sin studie. Intervjuerna genomfördes under åren 1993–1996.
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5. Personerna och idéerna

5.1 Bakgrunden
Den första idén till det som kom att bli Bibliotek 85 föddes av Bertil Falck som
i början av 1980-talet var administrativ chef vid Göteborgs stadsbibliotek. I
Onsér-Franzéns intervjumaterial blir tre huvudpunkter synliga som bakgrund
till Falcks idé om en biblioteksmässa.

1. Det fanns ingen tid inom bibliotekets verksamhet att fundera kring
bibliotekariernas yrkesroll.

2. Det saknades en diskussion om hur man skulle kunna sprida boken och
starta en dialog mellan författarna och läsarna. ”Man skulle förvalta befintlig
verksamhet. Punkt och slut.” (Onsér-Franzén, 1996, s. 45.)

3. Det växande informations- och, eller, kunskapssamhället krävde
återkommande fortbildning av bibliotekarierna, men den fortbildning som
organiserades av Kommunförbundet och folkbibliotekens intresseorganisa-
tioner var enligt Falck inte särskilt berikande. (Onsér-Franzén, 1996, s.
45–46.)

Bertil Falcks tankar skulle komma att förverkligas i samarbete med Conny
Jacobsson, dåvarande kultur- och bibliotekschef i Hagfors. Biblioteket stod i
centrum, men målgruppen för Bibliotek 85 var förutom biblioteksanställda alla
som i sitt yrke hade med bibliotekets verksamhet att göra. Så här sa Conny
Jacobsson i DIK-forum inför Bibliotek 85:

Det är viktigt att vi på biblioteken ordnar konferenser som ligger i nivå med vår betydelse
i samhället. Dagens bibliotekskonferenser sprider sig bara inom kåren. Ett arrangemang
som Bibliotek-85 kan nå långt utanför bibliotekskretsar och visar att vi är den största
kulturinstitutionen vad det gäller nyttjande och dessutom den mest decentraliserade.
(Orander, DIK, 1985:13, s. 28.)
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Målgruppen föreställde man sig på följande sätt:

Målgruppen är varierande men består av yrkesgrupper på relativt hög nivå i samhället och
med betydande beslutsfunktioner. De lever och verkar för sitt yrke och de är strängt
arbetande och upptagna människor, som när de väl kommer bort från hemmet och arbetets
påfrestningar, behöver avkoppling, men också någon form av stimulans: fart och fest.
(Onsér-Franzén, 1996, s. 58. Det framgår inte exakt vem som citeras. Onsér-Franzén anger
”ledningspersonalen” som källa.)

Beskrivningen avser knappast den genomsnittlige bibliotekarien, snarare
bibliotekschefer, politiker, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän, men
det är tydligt att Bibliotek 85 var tänkt att stärka bibliotekariernas
yrkesidentitet, både inåt och utåt, och medlet för att åstadkomma detta var att
stå som värd för en fest och konferens för förhoppningsvis hela bok- och
biblioteksbranschen och de med dessa involverade kulturinstitutioner.

Inslaget av lättsamhet och fest var viktigt. Mässdeltagarna skulle komma till
en konferens ”utan några stadgar, protokollskrivande och högdragna
diskussioner. Det hela skulle istället handla om upplevelser” (Onsér-Franzén, s.
47). Till den första öppna mässan, Bok & Bibliotek ’86, formulerades ett slags
slogan, att mässan skulle ge ”ilningar i själen”, något som sedan kom att bli ett
bestående motto (Onsér-Franzén, s. 47 samt Bok & Bibliotek ’86.
Konferensprogram, s. 2).

I Onsér-Franzéns framställning återkommer detta med temana fest, lek och
spel. Man bör ha i minnet att hon med sin etnologiska infallsvinkel vill belysa
bokmässan bland annat utifrån teman som ”marknadsnöjet” och ”kultur som
konsumtion” och därför naturligtvis fokuserar på liknande nyckelord, men inte
desto mindre vill Falck och Jacobsson, förutom att erbjuda den fortbildning och
diskussion Falck anser att Kommunförbundet med flera inte klarar av, profilera
Bibliotek 85 med ett innehåll som drar åt fest och underhållning (Onsér-
Franzén, s. 2).

Arrangörernas fokusering på fest, lek och spel framstår som en genomtänkt strategi, vilket
den givetvis är ur en synvinkel. Men ur en annan är den förr ett resultat av en naturlig och
spontant framvuxen (livs)tradition. [---] Idéerna hämtades från det mest närliggande. För
det första från det som fanns i arrangörernas inre – den egna sociala identiteten, för det
andra från det som fanns i alla människors vardagsrum – mediavärldens utbud:
pratprogram på radio och TV, kolorerad veckopress och serier mm. Allt det som de
traditionella förmedlarna förknippade med underhållning och förströelse (Onsér-Franzén, s.
153–154.)

Bibliotekarierna skulle, i linje med Falcks grundläggande tankar om vad som
saknades i bibliotekssfären, få tillfälle att fundera mer över personerna bakom
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böckerna som de var satta att förvalta och hur de skulle kunna få dessa – alltså
författarna – och läsarna att mötas. Ett första steg var att låta bibliotekarierna
möta författarna, inte ur något litteraturhistoriskt perspektiv, utan där och då,
livs levande. Och en målgrupp innefattande personer på hög nivå och med
betydande beslutsfunktioner måste naturligtvis matchas av författare av samma
klass.

Eller som Gunnel Enby, tillsammans med Falck och Jacobsson ansvarig för
det första konferensprogrammet, uttryckte saken: ”jag ville ha hit litterära
toppförfattare ... och ’scandal beauties’” (Onsér-Franzén, 1996, s. 65).

Med toppförfattare avsågs internationellt kända författare med ett avsevärt
kulturellt kapital, gärna nobelspristagare, medan det senare syftade på författare
som inte nödvändigtvis var kända för sina litterära kvaliteter, men sålde stort
över hela världen och helst var lite lagom skandalomsusade på grund av sitt
leverne eller de ämnen de skildrade i sina texter.

Om fest och ilningar i själen var en viktig del av profilen, så fanns det också
en betydligt mer prosaisk del av den tänkta verksamheten. I utställningsdelen
fanns möjligheten för intresserade företag av vitt skilda slag att marknadsföra sig
mot framför allt biblioteken (Onsér-Franzén, 1996, s. 70). Det kunde, som det
skulle visa sig, handla om allt från uppslagsverk till säkerhetssystem och
lagerhyllor (Bibliotek 85, s. 47 resp. 58).

Utöver dessa mer konkreta målsättningar tycks det också ha funnits andra
drivkrafter med både ideologisk och affärsmässig förankring.

5.2 Bibliotekets affärsmässiga potential
Gunnel Enby som handplockats för att jobba med konferensprogrammet var
medlem i Folkpartiet som även Falck hade anslutit sig till i mitten av 80-talet
(Onsér-Franzén, 1996, s. 62). En inte särskilt märkvärdig upplysning som i
Onsér-Franzén passeras som en av flera kvaliteter som kan ha motiverat Falcks
val av just Enby. Det är dock en omständighet som tillsammans med andra
pekar mot en ideologisk drivkraft att visa att privata initiativ kan vara bättre (än
till exempel Kommunförbundet och bibliotekens intresseorganisationer) på att
erbjuda fortbildning och initiera nya diskussioner och samtidigt vara ekonomiskt
möjliga.

I intervjun i DIK-forum målar Bertil Falck upp en framtid där biblioteket
skulle kunna vara vad han kallar ett World Trade Center, en central där företag
kan köpa information. Ett antal mindre företag skulle till exempel kunna gå ihop
om att finansiera en företagsbibliotekarie på ett bibliotek istället för att köpa
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information var och en för sig på skilda håll. Falck tror att biblioteken ”mycket
väl kan förena en icke kommersiell verksamhet med en kommersiell”. Falck och
Jacobsson framhåller att de med mässan också vill ”visa att det finns ett otal
leverantörer som har bra varor för biblioteken förutom det SAB-ägda
Bibliotekstjänst” (Orander, DIK, 1985:13, s. 28).

Möjligen var det inte i första hand ett ”otal leverantörer” som de båda här
hade i åtanke. Conny Jacobsson hade redan några år tidigare startat företaget
Krelib vars affärsidé var att konkurrera med Bibliotekstjänst, främst genom
snabbare leveranser av nyutgivna böcker (Tirén, Aftonbladet, 1984-07-24, s. 5).
Han hade också sagt upp sig från tjänsten som kulturchef i Hagfors för att få tid
till arbetet med det egna företaget (Brolinson, SAF-tidningen, 1984:34, s. 17).
När Bibliotek 85 lanserades var det Krelib, tillsammans med Bertil Falcks firma
Nordisk biblioteksutveckling och Svenska mässan, som stod som arrangörer
(Bibliotek 85. Konferensprogram, s. 1). Det är mycket långsökt att ens antyda
att Falck och Jacobsson skulle ha startat ett så vanskligt projekt som en
biblioteksmässa för att främja egna affärsintressen, det hade nog varit att gå över
ån efter vatten. Däremot var det naturligtvis ett utomordentligt tillfälle att
marknadsföra sådana intressen. Man kan också se de bådas verksamhet som en
mångfald av affärsverksamheter riktade mot bibliotekssektorn, där Bibliotek 85
var ett projekt i mängden och den huvudsakliga ambitionen att föra in privat
företagande i bibliotekssektorn.

Ska man tro tidningsartiklar från denna tid så skilde sig de bådas ideologiska
hemmahörighet en del, även om de i praktiken hade gemensamma intressen. I
SAF-tidningen beskrivs Jacobsson både som marxist och ”socialdemokrat ut i
fingerspetsarna” (Brolinson, SAF-tidningen, 1984:34, s. 17), medan Aftonbladet
framställer starten av Krelib närmast som ett led i klasskampen: ”När Conny
Jacobsson, i samarbete med en offensiv kulturnämnd i Hagfors, ville bryta det
klassbetingade mönstret [beträffande läsvanor] upptäckte han snart att ett av
hindren hette Bibliotekstjänst.” (Tirén, Aftonbladet, 1984-07-24, s. 5.)

5.3 Sammanfattning
De huvudsakliga syftena med och drivkrafterna för att genomföra Bibliotek 85
kan alltså sägas ha varit att ge plats för funderingar kring bibliotekariens
yrkesroll och stärka yrkesidentiteten, erbjuda fortbildning för bibliotekarier,
presentera (marknadsföra) böcker och andra produkter för kultur- och
utbildningssektorn, samt att föra in författaren som person i detta sammanhang.
Alltihop organiserat i en otvungen form med prägel av fest och lite glamour.
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I grunden för verksamheten fanns också en tro på det privata initiativets
möjligheter på områden som traditionellt tillhör den offentliga sfären.
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6. Det första året: Bibliotek 85

6.1 Konkurrens och motstånd
Den första och, som det senare skulle visa sig, den hittills enda renodlade
svenska biblioteksmässan ägde rum 23–25 augusti 1985 i Svenska mässans
lokaler i Göteborg. Det hade gått mycket snabbt, även om processen hade känts
”segdragen och tung” (Onsér-Franzén, 1996, s. 47). Hastigheten var antagligen
föranledd av att Stockholmsmässan i Älvsjö redan i maj samma år presenterade
Svenska Bokmässan. Den hade i första hand karaktären av en säljmässa där 100
utställare visade böcker från 400 förlag. Av de 2.800 besökarna var 50 procent
bokhandlare och 30 procent bibliotekarier. Mässan hade inget konferenspro-
gram, men lovade att till nästa år öppna dörrarna för allmänheten och bjuda på
möten med författare i olika former (”Svenska bokmässan kommer igen”, BBL,
1985:9, s. 197).

Tyngden däremot, kom av kritik och uteblivna bidrag från myndigheter och
organisationer. ”Svenska kommunförbundet ansåg som ensam konferensansvarig
att den här uppgiften var deras [...] Medan statens kulturråd och Sveriges
allmänna biblioteksförening förhöll sig artigt men kallt avståndstagande.”
(Onsér-Franzén, 1996, s. 47.) Det förekom även uppgifter om att
Kommunförbundet mer aktivt försökt stoppa Bibliotek 85 genom att hävda ett
muntligt avtal med Svenska mässan (Andersson, DIK, 1985:16, s. 23).
Uppgifterna går emellertid isär om det verkligen var ett försök att stoppa Falck
och Jacobsson, eller bara en principdiskussion.

Om idén om en biblioteksmässa möttes med skepsis av myndigheter och
organisationer, samt av bokförlagen som med några få undantag avstod från att
närvara vid Bibliotek 85, så måste det ha varit ett motstånd som i första hand
märktes i mässarrangörernas mellanhavanden med de tilltänkta utställarna och
bidragsgivarna. (Och gissningsvis som korridorsnack och skvaller här och var.)
Mycket litet av motståndet nådde hur som helst ut i media, vare sig i fack- eller
allmänpress. Det skrivs över huvud taget inte mycket om Bibliotek 85 på
förhand.
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6.2 Utbud
Inför den första mässan presenterar mässarrangörerna Bibliotek 85:s möjligheter
för utställarna på följande sätt:

Stor marknad – Stora behov

Sammanlagt representerar kommunernas folk- och skolbibliotek, de statliga högskole- och
forskningsbiblioteken, de landstingsägda sjukhusbiblioteken och inte minst
privatföretagens referensbibliotek en väldig köppotential.

I Norden finns 4800 folkbibliotek, 10 400 skolbibliotek av olika storlekar, 240 större
vetenskapliga bibliotek samt mängder av företags- och sjukhusbibliotek.[...]

Dessa bibliotek behöver Er service och Era produkter. (Bibliotek 85. Fackmässa och
konferenser, [s. 2].)

Detta var ett koncept som alltså inte visade sig tilltala bokförlagen, men väl en
lång rad andra företag med tjänster och produkter som riktade sig till
biblioteken. På utställningsgolvet, som 1985 enbart tog en av den stora
mässanläggningens hallar i anspråk, (hall C, se figur 2) kom det att handla
mycket om teknik och utrustning. Allt från bokvagnar för sjukhus till
stöldskyddssytem fanns representerat (Bibliotek 85. Katalog, s. 58 resp. 47).

Konferensprogrammet (förlagt till det övre våningsplanet, se figur 3) riktade
sig tydligt till biblioteket med teman som det nya informationssamhället,
informationsteknologi och kulturpolitik samt Bertil Falcks och Conny
Jacobssons hjärtefråga privata pengar och initiativ på kultur- och
biblioteksområdet. Författare medverkade på flera programpunkter, (t ex Jörn
Donner och Suzanne Brøgger på Kulturklimatet i Norden) men det var
egentligen bara ett par av programpunkterna som fokuserade på författarskapet
i sig: nobelpristagaren Isaac Singers och den då mycket uppmärksammade och
storsäljande barnboksförfattaren Michael Endes.
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Fig. 2. Planritning över Bok & Biblioteks utställning på Svenska Mässan i Göteborg 2005,
entréplanet. 2005 togs hela ytan i anspråk, 1985 endast hall C.

Källa: Bokmässan ’05 [annonsbilaga till Göteborgposten, 2005-09-20], s. 32-33.
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Fig. 3. Planritning över Bok & Bibliotek på Svenska Mässan i Göteborg 2005, övre planet
med konferenslokaler, men även en del utställningsytor. 1985 användes övre planet enbart till
konferenser.

Källa: Bokmässan ’05 [annonsbilaga till Göteborgposten, 2005-09-20], s. 34-35.
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I sin helhet såg det 24 punkter långa programmet ut så här (Jag tar mig
friheten att återge samtliga punkter detta första år, framöver kommer det att bli
alltför utrymmeskrävande.):

Kulturklimatet i Norden.

Verbovisuell kommunikation.

Informationsteknologins utveckling.

Kultursponsring.

Biblioteken som informationsförsörjare (för de mindre företagen).

Interkulturell kommunikation.

Peter Spier, barnboksförfattare och illustratör.

Kulturpolitisk debatt med företrädare för riksdagspartierna.

Neil Postman om den förlorade barndomen – underhållning till döds.

Kommunal kultur - styrning eller service.

Deckaren i Norden.

Om NOSP nordisk samkatalog över (vetenskaplig) periodika.

Maria och Harald Gripe om barn- och ungdomsboken.

Framtidens bibliotek - personer från skilda verksamhetsområden presenterar
sina krav och visioner.

Bokklubben litteraturens dödgrävare?

Isaac Singer.

Folkbiblioteket - ett World Trade Center.

Uttryckande konst vid inlärning, vård och terapi.

Information och kultur för synskadade.

Michael Ende.

BTJ i centrum.

Personlig service genom personlig utveckling (SAS-kurs).

Biblioteken i framtidens informationssamhälle.

(Bibliotek 85. Katalog, s. 7–13. Rubrikerna är inte exakt citerade, utan justerade
för att beskriva programpunkternas innehåll så tydligt som möjligt.)
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Jämför man med Falcks och Jacobssons målsättning att diskutera yrkesroll,
skapa närkontakt med författare och erbjuda fortbildning, ser de ut att ha
lyckats rätt väl, möjligen med ett frågetecken för det senare. Det är mer debatt
och spegling av dagsaktuella problem och angelägenheter än fortbildning som
ryms inom konferensprogrammet. En presentation av tvådagarskursen
”Personlig service genom personlig utveckling” ligger med i programmet, men
det är alltså inte en kurs som Bibliotek 85:s besökare kan delta i under
mässdagarna (Bibliotek 85. Katalog, s. 13). Sedan är det förstås möjligt att se
mässan som helhet som ett slags fortbildning.

Bibliotek 85 hade 190 utställare som delade på 88 montrar (Andréasson och
Berdenius, 1997, s. 25, 42 resp. 91). 5.600 personer besökte mässan, varav
2.000 deltog i konferensprogrammet (”Succé för bokmässan”, DIK, 1985:16, s.
4).

6.3 Mottagande
Det var bara ett fåtal bokförlag som deltog i Bibliotek 85. Av de större förlagen
var det bara två, Esselte och Libris, båda med facklitterär inriktning, som fanns
med i utställningen (Bibliotek 85. Katalog, s. 62). Deltagandet från bokhandeln
var också begränsat.

Svensk Bokhandel intresserar sig inte för Bibliotek 85 på annat sätt än att
man refererar en diskussion under Bokförläggareföreningen höstmöte, som
föranletts av de två nya bokorienterade mässorna i Stockholm och Göteborg.
Det framgår av artikeln att bokförlagen i samråd med Bopako (Bok-, pappers
och kontorsvaruförbundet) vill eftersträva en enda mässa som ligger vid
höstsäsongens start, som vänder sig till både återförsäljare och allmänhet, samt
huvudsakligen har karaktär av utställningsmässa med ett gediget
konferensprogram. En inköpsmässa på våren, av Älvsjö-sorten, är man inte
intresserad av. Däremot kan förlagen tänka sig att mässan alternerar mellan
Stockholm och Göteborg (”Bokförläggarnas höstmöte. Klassiker och mässor”,
SvB, 1985:24, s. 6).

Trots frånvaron på Bibliotek 85 finns det uppenbarligen ett visst intresse
för en mässa från bokförlagens sida, även om man har synpunkter på
utformningen. Jämför man Älvsjö respektive Göteborg med bokförläggarnas
synpunkter är det utan tvekan Göteborg som ligger närmast den mässa som
bokförlagen kan tänka sig att delta i.

Från bibliotekshåll är mottagandet mycket, om än inte odelat, positivt.
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Bibliotek 85 genomfördes på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt. Utställningarna var
intresseväckande, de kulturpolitiska inslagen fick ett positivt och entusiastiskt
mottagande, arrangemangen fungerade perfekt och mässbesökarna var nöjda. (Lindström,
DIK, 1985:16, s. 2.)

DIK-forum är överlag positiv. Det är succé, glädje och många utropstecken.
BBL är också positiv, tycker att författarprogrammen var de mest intressanta,
medan programmen som vände sig till biblioteken innehöll välkända teman och
sällan något nytt (Blomberg, ”Mässa för båda hjärnhalvorna”, BBL, 1985:10,
s. 244–246).

I Bis är man allmänt positiv till företeelsen biblioteksmässa, däremot kritisk
mot Bertil Falcks uttalanden om att näringslivet ska rädda bibliotekens ekonomi
genom att köpa tjänster av desamma. Man är rädd att det öppnar för att avgifter
kommer att tas ut även för andra användare, att icke betalande användare
skuffas åt sidan och att man hamnar i ett beroendeförhållande av
sponsorkaraktär (Wettmark, Bis, 1985:3, s. 59-60). Bis är också mycket nöjd
med det egna deltagandet som utställare på mässan (Bis, 1985:4, s. 3).

Tidskriften Författaren tar inte alls upp Bibliotek 85.

6.4 Allmänpress
På Bibliotek 85:s första dag, 23 augusti, publicerar Aftonbladet en stort
uppslagen intervju med Isaac Singer (Skytte, Aftonbladet, 1985-08-23,
s. 10–11). Även om biblioteksmässan inte ägnas många ord och artikeln om
Singer är det enda Aftonbladet skriver i omedelbar anslutning till mässdagarna
måste det ändå betecknas som en lyckosam start. För branschen torde det vara
självklart att det är Bibliotek 85 som indirekt har genererat artikeln (och en lång
rad andra artiklar i andra tidningar). Det skrivs nämligen flitigt om aktiviteterna
på mässan. Här fanns inte alltid så mycket om mässan som företeelse och mer
sällan på kultursidorna (det senare berodde åtminstone delvis mer på tidens
redaktionella uppdelning av material än på någon kultursidornas aversion mot
mässan) men konferensprogrammen med internationellt kända författare fick
spridning över hela landet (Se till exempel Hallonsten, Sundsvalls tidning, 1985-
09-09, s. 2 och Bergman, Göteborgs-Posten, 1985-08-23, s. 24). Detta är något
som kommer att få betydelse för nästa års mässa.
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6.5 Sammanfattning
Reaktionerna från branschen, eller de delar av branschen som reagerar, främst
biblioteken, är mycket positiva. Mässan verkar fylla ett tomrum, det finns en
välvilja och öppenhet hos besökarna, man välkomnar detta nya sammanhang.

Endast ett fåtal bokförlag väljer att delta i Bibliotek 85. På grund av misstro
mot arrangörerna eller sammanhanget som sådant föredrar man att avvakta.
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7. 1986 – Bibliotek blir Bok & Bibliotek

7.1 Bok & Bibliotek ’86
När biblioteksmässan återkommer i Göteborg i augusti 1986 som bok och
biblioteksmässa är det, som redan namnet låter ana, en mässa av delvis annan
karaktär. Mässan kommer att pågå i fyra dagar, 21–24 augusti. Under de två
senare dagarna, lördagen och söndagen, är mässan öppen för allmänheten. På
torsdagen och fredagen är den enbart öppen för förhandsanmälda fackdeltagare
och ackrediterade journalister. Redan detta andra år har alltså Bok & Bibliotek
tagit ett steg från att vara en platsbaserad konferens till att vara en öppen
mässa, enligt Göran Anderssons definition. Eller den är i all fall både och,
uppdelat på olika dagar.

De föregående år så skeptiska bokförlagen ställer upp helhjärtat. I princip
alla de stora förlagen är där (Bok & Bibliotek ’86. Katalogen, s. 150–154).
Bonniers kommer till Göteborg med 40 redaktörer och marknadsförare som har
en monter på 250 kvm till sitt förfogande. Norstedts finns på plats med ett
tjugotal medarbetare. Bokförlaget Trevi bekostar besöket av ett av årets tunga
internationella namn, Doris Lessing (Svanberg, Veckans affärer, 1986-08-14).

Vad är det då som fått bokförlagen att tvärvända? Det finns flera tänkbara
anledningar. Falck och Jacobsson har efter första året övertygat som
mässarrangörer, mässan visade sig ha en marknadsföringspotential som förlagen
inte räknat med och, eller, mässarrangörerna har anpassat mässans utformning
efter förlagens önskemål.

Sammantaget och utifrån bokbranschens perspektiv har jag inte stött på någon aktör som
uttalat avoghet mot mässan som idé [...] Däremot kan konstateras att olika aktörer inom
branschen initialt känt ett motstånd mot hur och på vilket sätt idén presenterades.
Sannolikt var detta en misstro mot upphovsmännen själva och vad de stod för. Ingen av
dem hade det anseende de ville vinna.” (Onsér-Franzén, 1996, s. 96.)

Det skulle med andra ord inte ha varit arrangemanget i sig som fick bokförlagen
att tveka, utan snarare en skepsis rörande vad de två tidigare bibliotekscheferna
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kunde åstadkomma på området. Hade man valt att åka till Göteborg 1985 hade
man riskerat att slänga pengar i sjön genom att investera i ett evenemang som
kunnat sluta i fiasko, bättre då att vänta och se. (Bonniers deltagande 1986
uppges ha kostat minst en halv miljon kronor (Svanberg, Veckans affärer, 1986-
08-14).)

Bonniers marknadschef uppger att det var den stora mediatäckningen som
fick dem att byta ståndpunkt (Svanberg, Veckans affärer, 1986-08-14). De
observatörer som förlagen trots allt skickade till Bibliotek 85 verkar ha reagerat
på liknande sätt och Bertil Falck hävdar i en intervju att biblioteksmässan fick
mest publicitet av alla mässor som dittills hållits på Svenska mässan i Göteborg
(Blomberg, R, Dagens Nyheter, 1986-08-22, s. 18).

En möjlighet till publicitet är naturligtvis ett begripligt motiv för den nya
hållningen. Uppenbarligen tyckte man i alla fall att det var värt ett försök. Och
när förlagen bestämmer sig för att resa till Göteborg är det ju som sagt en helt
annan mässa än Bibliotek 85 de reser till. Om mässarrangörerna hade envisats
med samma upplägg som året innan hade kanske inte den oväntat goda
presstäckningen räckt för att locka bokförlagen till Göteborg. Ett sådant
påstående är naturligtvis svårt att belägga, men med tanke på det Andersson
säger om besöksdeltagarens (slutkundens) centrala betydelse för att ett möte
(här konferens eller mässa) alls ska bli av, är det ändå mer än en spekulation
(Andersson, G., 2004, s. 6).

Vad man däremot kan säga med säkerhet är att Singers, Endes och Brøggers
närvaro vid Bibliotek 85 var avgörande för att mässan skulle få ett så stort
genomslag i media. Det är dessa författare många artiklar i allmänpress handlar
om. Även artiklar som skildrar mässan i stort kretsar på ett eller annat sätt kring
dessa personer. Arrangörerna hade vid den här tiden inte mycket att erbjuda
gästande författare utöver ett påkostat hotellrum och stor uppmärksamhet. Här
spelade enligt Onsér-Franzén den programansvariga Gunnel Enby en viktig roll.
Hon var väl inläst på författarna, både deras texter och deras personer och
använde sig av sitt stora kontaktnät för att hitta någon som träffat författaren
tidigare och kunde hjälpa till att ge trovärdighet åt arrangemanget (Onsér-
Franzén, 1996, s. 64–65).

Valet av individer, eller bättre uttryckt individer med såväl kontakter som
kulturell trovärdighet (socialt respektive kulturellt kapital, om vi använder
Bourdieus begreppsapparat) får en stor betydelse för ett lyckosamt
genomförande.
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7.2 Utbud
I konferensutbudet på Bok & Bibliotek ’86 är de renodlade författarprogrammen
betydligt fler än föregående år. De tunga, internationella namnen är
koncentrerade till allmänhetens dagar, lördag och söndag, med Doris Lessing,
Anthony Burgess och Astrid Lindgren som största affischnamn. I övrigt har det
kommit till ett antal bokhandelsorienterade program, men orienteringen mot
biblioteken är fortfarande stor. (Bok & Bibliotek ’86. Katalog, s. 13–40)

1986 tar utställningen både B- och C-hallen i anspråk (Bok & Bibliotek.
Katalog, s. 52, se även fig 2 på s. 27). Totala antalet utställare har växt till 480,
som delar på 155 montrar och antalet konferensprogram är 38 (Andréasson och
Berdenius, 1997, s. 25, 42 resp. 91). Nytt för året är också Speaker’s Corner,
en scen i utställnignsdelen av mässan där utställare kan boka in författare och
andra programpunkter (Bok & Bibliotek ’86. Katalog, s. 52). Dessutom tar
förlagen inte mindre än ett 80-tal författare till sina montrar på mässgolvet
(Almerud, DIK, 1986:16, s. 4). Detta innebär att de besökare som inte vill
betala för konferensprogrammet (priserna är höga sett ur en privat besökares
perspektiv) ändå kan få tillfälle att möta ett antal författare. 1986 finns inget
tryckt program för Speaker’s Corner och monteraktiviteter, men under senare år
kan man se att många författare som medverkar i konferensprogrammet också
dyker upp i Speaker’s Corner eller i förlagens montrar, om än med nedbantat
program (Se t ex Katalogen för 6:e Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, s. 3).
Detsamma gäller inte alls i samma utsträckning de mer fackorienterade
programpunkterna.

När Bok & Bibliotek presenterar sig för besökarna låter det också på ett
helt annat sätt än föregående år:

Möt presumtiva och verkliga nobelpristagare, nordiska kulturministrar, management-
författare, tänkare, informatörer, bibliotekspersonal, professorer, seriefantomer,
thrillerförfattare, debattörer, visionärer, politiker, direktörer, kulturarbetare, företagsledare,
bokförläggare, innovatörer, lärare, poeter, skådespelare, bokhandlare, dataspecialister,
journalister, folkbildare, kolleger och vänner...

Känn ilningar i själen. Upplev glädje, entusiasm och spänning. Låt dig inspireras av
kreativitet, spontanitet och nytänkande. (Bok & Bibliotek ’86. Konferensprogram, s. 2.)

Borta är föregående års tal om marknad och köppotential. Här är det
upplevelser och inre värden som ska uppstå i mötet med kulturellt laddade
individer som poängteras. Möjligen finns här en anpassning till det som
Bourdieu beskriver som förnekandet av ekonomin inom handeln med konst
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(Bourdieu, 1987, s. 155–157). Vilken betydelse kan det ogenerade talet om
köppotential 1985 ha haft för bokförlagens beslut att inte delta? Jag syftar då
inte på förhållandet att bokmässan kunde vara en intressant marknad utan
bristen på förnekandet av det. Frågan får stå obesvarad i detta kapitel, men
återkommer längre fram i undersökningen.

7.3 Mottagande
De positiva reaktionerna från 1985 fortsätter 1986, ibland blir de rent av
sprudlande. ”Flärd, lidelse och njutning”, skriver Svensk Bokhandel, med enbart
symbolisk referens till amerikansk underhållningslitteratur (Josephsson, SvB,
1986:20, s. 3). ”[S]å mycken generös slösaktighet, så lite kverulans, en så
genuint positiv framtoning är det sällan denna högtidliga och sega bransch
uppvisar”, fortsätter samma artikel.

”Den här mässan var betydligt roligare än förra årets. Då handlade det för
mycket om teknik, inredning och liknande. Nu var boken medelpunkten” tycker
en barnbokskonsulent (”Röster om mässan”, SvB, 1986:20, s. 18).

Det är tydligt att man från förlagshåll vill göra mässan till sin, om inte annat
känslomässigt. Så här låter det när Josephsson avslutar med några råd inför
1987:

[U]ndvik så gott det går att låta branschen diskutera med branschen [...] De minst givande
diskussionerna är de interna och utslitna branschgrälen.

Och så flyttar vi mässan fjorton dagar framåt i tiden, börjar konferensprogrammen först
klockan elva så att man gives en chans att titta litet på böckerna också, och fixar till
cafeteriorna så att man hinner äta upp den macka man aldrig hinner fram till.

Så får det bli, och så ses vi i Göteborg nästa år. (Josephsson, SvB, 1986:20, s. 3.)

En annan synpunkt från förlagshåll är att man vill flytta mässan till mitten av
september, så att fler höstnyheter ska ha hunnit komma ut (”Röster om
mässan”, SvB, 1986:20, s. 18). Det finns också branschbesökare som vill
begränsa allmänhetens besök till en dag. Trängseln och kaoset stör
mässaktiviteterna (”Röster om mässan”, SvB, 1986:20, s. 18). Från förläggarhåll
hörs också synpunkten att det var för få bokhandlare på plats (Blomberg, R,
Dagens Nyheter, 1986-08-22, s. 18).

Almerud tycker i DIK-forum att mötet mellan bokbranschens olika aktörer
är det riktigt viktiga med Bok & Bibliotek, något som försummats under lång tid
(Almerud, DIK, 1986:16, s. 6). Däremot får de kulturpolitiska seminarierna
kritik för att vara förutsägbara. ”Debattörerna var gamla bekanta som hade mött
varandra, argumenten och i värsta fall också publiken förut.” (Almerud, DIK,
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1986:16, s. 7.) I BBL upprepar Barbro Blomberg sin kritik från förra året att
konferensutbudet innehåller en hel del skåpmat. Hon måste då avse de utpräglat
fackorienterade programpunkterna, eftersom hon är positiv till mötena med
kända författare (Blomberg, B, BBL, 1986:10, s. 292).

I Bis verkar Atlestam förvisso se Bok & Bibliotek ’86 som något roligt,
oförargligt och ganska trevlig, men är också kritisk. Hon refererar till LO:s
kulturombudsman som hävdat att klasskampen på senare år hårdnat inom
kultur- och informationsområdet. ”[D]et senaste slaget i den striden var på Bok-
och biblioteksmässan. Den striden vann kapitalet med åtskilliga spaltmeter.
Mässan var en massmedial succé.” (Atlestam, Bis, 1986:3, s. 33.) Hon menar
vidare att biblioteksfrågorna kom i skymundan. En praktisk lånedisk kan vara
nog så viktig för en bibliotekaries vardag, men kan inte tävla med en ny bok av
Ken Follet som glamouröst jippo (Atlestam, Bis, 1986:3, s. 34). Även om
resonemanget inte är glasklart torde andemeningen vara att mässan är
sammansatt av alltför disparata komponenter.

Atlestam, liksom flera med henne, är också kritisk mot att
”[k]onferensprogrammets smörgåsbordsprincip ledde till en blandning av
övermättnad och otillfredsställelse”. (Atlestam, Bis, 1986:3, s. 35. Se även
[Hofsten], Författaren, 1986:7, s. 6.)

Värt att notera är att Bis, även om man sammantaget intar en positiv
hållning till mässan, är mycket kritisk mot Conny Jacobsson idéer och
verksamhet som bibliotekskonsult (Se Bis, [ledare], 1986:2, s. 3–4 samt Bis,
[ledare], 1986:4, s. 3).

Bibliotekarierna utgjorde en stor del av besökarna även detta år när mässan
öppnades för allmänheten. Stadsbiblioteken i Helsingborg och Sundsvall uppges
ha stängt helt för att kunna skicka personalen till mässan (Svanberg, Veckans
affärer, 1986-08-14). Av besökarna kom 41 procent från bibliotek, 19 procent
från skolvärlden, 12 procent från förlag och 10 procent från bokhandel (Bok &
Bibliotek ’87. En nordisk kulturmanifestation, [reklamfolder, s. 5]).

Författaren för inte fram någon övergripande kritik eller gör någon
sammanfattande analys av mässan. Löfgren kritiserar dock att översättarna inte
fått någon plats på mässan, en synpunkt han i all hast delger Conny Jacobsson i
vimlet och får till svar att det inte är intressant för Bok & Bibliotek. Det är
kreatören, personen bakom verket, inte hantverkaren de vill lyfta fram (Löfgren,
Författaren, 1986:7, s. 11). Dock kommer översättarna att medverka med en
egen monter 1987, något som inte upprepas förrän många år senare (Jakobsson,
Författaren, 2000:5, s. 12-13). På vems räkning och initiativ detta sker framgår
dock inte av materialet.
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7.4 Allmänpress
1986 års mässa speglas flitigt i media, liksom föregående år med fokus på de
stora författarnamnen. I Dagens Nyheter beskrivs stämningen på Bok &
Bibliotek med ord och uttryck som: ”fniss”, ”visar skrattrynkorna”,
”glädjeämne”, ”glada”, ”roat småleende”, ”förtjust” och ”villigt” (Blomberg, R,
Dagens Nyheter, 1986-08-22, s. 18).

Inte helt förvånande hör Göteborgs-Posten till de dagstidningar som skriver
mest om Bok & Bibliotek. Första mässdagen kan man läsa en lång recension av
Doris Lessings nya bok Den goda terroristen. Förlaget har strategiskt lagt
utgivningsdagen i samband med Lessings mässbesök. Lite överraskande är det
att recensenten är Gunnel Enby, programansvarig på mässan. (Enby,
Göteborgs-Posten, 1986-08-21, s. 4) Mångsysslande av liknande slag är inte
helt ovanligt inom kulturvärlden, även om det här naturligtvis är på gränsen till
ett etiskt övertramp.

Bok & Bibliotek ’86 besöktes av över 28.688 personer (Bok & Bibliotek
’87. En nordisk kulturmanifestation, [reklamfolder, s. 2]).

7.5 Sammanfattning
Om vi sammanfattar synpunkterna som uttrycktes efter Bok & Bibliotek ’86
ville man från förlagshåll prioritera den utåtriktade verksamheten, riktad mot
besökarna, alltså få större fokus på utställningsdelen och gärna senarelägga
mässan med ett par–tre veckor.

Biblioteks- och informationssidan ställde sig tveksam till kvaliteten på de
fackorienterade programpunkterna.

På flera håll fanns uppfattningen att det blev frustrerande att välja bland de
många konferenspunkterna samt att det kunde bli alltför trångt och stökigt i
utställningsdelen.
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8. 1990–1992
– bokförlag hoppar av ... och på

8.1 Bok & Bibliotek ’90
1990 är det första av några dramatiska år i mässans utveckling. Redan efter 1986
års mässa bildade Falck och Jacobsson det gemensamma bolaget Bok &
Bibliotek i Norden AB, för att driva bokmässan (Bok & Bibliotek ’87. En
nordisk kulturmanifestation [reklambroschyr, s. 6]). Efter 1990 års mässa
lämnar Conny Jacobsson verksamheten och Svenska Mässan istället går istället
in som delägare (Winkler, SvB,1996:24, s.18). Conny Jacobssons övriga
verksamhet med Krelib och diverse andra företagskonstruktioner drivs vid den
här tiden under konkurshot och han har dragit på sig allt mer kritik för sitt
engagemang som bibliotekskonsult i till exempel Åre. Kritiken kommer bland
annat från Sveriges Författarförbund, men också från lokala Åre-politiker som i
princip är positiva till biblioteksverksamhet på entreprenad, men negativa till
Jacobsson (Löwenberg, SvB, 1990:26, s. 4–5).

Så här skriver ekonomijournalisten Per Andersson på Expressens
kultursidor om att Jakobsson lämnade Bok & Bibliotek:

Det är bäst så. Genom sitt omdebatterade arbete med biblioteksentreprenad har han blivit
lovligt byte i kulturdebatten. Han börjar bli en farlig person att ha i ledningen för den
opinionskänsliga bokmässan [...] En annan sida av saken är att Bibliotekstjänst, den
främsta måltavlan för Connys företagsgrupp Kultur & Media, hyr en av de största
montrarna på golvet. (Andersson, P., Expressen, 1990-09-13, s. 4.)

Det är svårt nog att sitta på två stolar när allt går bra och sköts klanderfritt.
Under ovan beskrivna förhållanden blir det omöjligt. När bokförlagen inför Bok
& Bibliotek ’90 börjar dra öronen åt sig och en del till och med väljer att avstå
från att delta har det i första hand att göra med missnöje med mässans
utformning och de höga kostnaderna, men att en av mässans arrangörer utsätts
för hård ideologisk kritik samt närapå gjort konkurs, gör naturligtvis inte saken
bättre. Många intervjuer vittnar förvisso om Conny Jacobssons förmåga att
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säga rätt sak vid rätt tillfälle (”Mässan är ett folkbildningsinstrument” (Nilsson,
Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1986-08-26, s. 4).) Men hans handlingar
kommer till slut att överrösta orden. Avancerade koncernkonstruktioner och
kompanjoner som äger exklusiva bilar genom bolag och är involverade i
skalbolagsaffärer bygger inget kulturellt kapital, ingen trovärdighet som
osjälvisk förkämpe för litteraturen och folkbildningen (Löwenberg, SvB,
1990:26, s. 7).

Conny Jacobsson döms under 90-talet för ekonomisk brottslighet.
Ytterligare ett åtal kring 2000 leder till en fängelsedom och får honom att lämna
Sverige (Lerner, Dagens Nyheter, 2004-12-08, s. 26).

8.1.1 Utbud
Årets tema är Island (Katalogen för 6:e Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg,
s. 43). Arrangörerna hade från första början med sig tanken att göra Bok &
Bibliotek till en nordisk mässa och 1987 hade ”En nordisk kulturmanifestation”
lagts till som underrubrik på program och katalog (Bok & Bibliotek ’87.
Konferensprogram). Det året var inte mindre än 80% av de norska förlagen
representerade i utställningen (”Bok & bibliotek ’87 – nästan bara rosor”,
Svenska Mässtidningen, 1987:3, s.6).

Konferensprogrammet har en stor internationell spridning med bland annat
Baltikum, Brasilien och Katalonien i blickfånget. Det finns programpunkter som
problematiserar biblioteket, tar upp informationsförsörjning och ny
informationsteknik. Söndagens sista program, som ligger parallellt med en
pratshow av Claire Wikholm och Jonas Gardell, har rubriken ”Mer värde för
pengarna – en företagsekonomisk modell för folkbiblioteken” (Katalogen för 6:e
[...], s. 44–49). Såväl konferensprogram och utställningar riktade mot
biblioteken kommer, vilket jag påpekade i inledningskapitlen, att förbli mer eller
mindre konstanta i antal, samtidigt som de för varje år proportionellt sett blir
allt mer marginaliserade (Andréasson och Berdenius, 1997). Man bör dock inte
glömma bort att 34 procent av de 56.000 besökarna 1990 kommer från bibliotek
(Mötesplats Göteborg. – Mässan där böckerna bestämmer [reklambroschyr
för Bok & Bibliotek, 1991], resp. ”Statistik”, www.bok–bibliotek.se).

Jämför man med 1987 års mässa är andelen programpunkter med författare
i konferensdelen färre 1990, å andra sidan är de ungefär lika många till antalet.
Här finns också ett stort antal politiker och andra personer aktiva inom
samhällsdebatten, bland annat Willy Brandt och Vigdís Finnbogadóttir. De som
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med Gunnel Enbys terminologi kan kallas ”toppförfattare” är framförallt
placerade efter klockan 15.00 på fredagen.

Mässan har fått en delvis annan struktur 1990. Det Speaker’s Corner som
introducerades 1986 har nu växt till inte mindre än fyra scener. Förlagens
monteraktiviteter är också listade i katalogen. I montrarna ges tillfälle att lyssna
till författarna i form av intervjuer eller kortare föredrag. Signeringstillfällena
duggar tätt. Både programmet i de fyra Speaker’s Corner och i montrarna har ett
slags repertoarform där författare och andra programpunkter återkommer vid
flera tillfällen (Katalogen för 6:e [...], 1990, s. 130–147).

De verkliga godbitarna kammar en garvad russinplockare in genom att ingående studera
Speaker’s Cornerutbudet och ’Vad händer i montrarna?’ Här kan man i kortversion få vissa
delar av det konferensdeltagarna betalar för – gratis! (Katalogen för 6:e [...], 1990, s. 3.)

Med de fyra scenerna och katalogens överskådliga montertablåer har
arrangörerna gått bokförlagens önskemål om större fokus på utställningsdelen
till mötes. Men det är långt ifrån tillräckligt. 1990 är det många förlag som är
kritiska och en del är tveksamma till om de ska medverka året därpå. Redan
1990 har åtta bokförlag uteblivit, bland annat Natur & Kultur, Forum och
Gedins (Berg, Idag, 1990-09-13, s. 5 och Pettersson, ”Osäkerhet [...]”, SvB,
1990:21, s. 4–5).

8.1.2 Mottagande
Den stora diskussionen i Svensk Bokhandel kretsar kring de bokförlag som
stannat hemma. Bertil Käll på Forum är missnöjd med mediatäckningen, i
synnerhet från TV, både kvantitativt och kvalitativt. Lars Grahn från Natur &
Kultur instämmer i kritiken beträffande mediabevakningen. Han skulle också
gärna se en mässa som alternerar mellan Stockholm och Göteborg och tycker att
mässan blivit alltför stökig och högljudd. ”Mässan är en marknad med
marknadsutropare som försöker överrösta varandra och detta skapar ett väldigt
buller som dränker det innehåll som finns i böckerna.” (Pettersson,
”Osäkerhet[...]”, SvB, 1990:21, s. 15.) Lars Grahn vill uppmana besökarna att
stanna hemma ett år och läsa en bok istället (Pettersson, ”Osäkerhet[...]”, SvB,
1990:21, s. 15).

Intervjuad i Expressen formulerar Grahn missnöjet med mässan något
mindre idealistiskt: ”vi vill inte sälja Boken I Sig, vi vill sälja våra egna böcker”
(Andersson, P., Expressen, 1990-09-13, s. 5).
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Jag tror att dessa två något kontrasterande uttalanden fångar ett av Bok &
Biblioteks svårlösta dilemman. Sammantaget blir bokmässan en stor
manifestation för litteraturen och läsandet, men ju större den blir och ju fler som
deltar, desto svårare blir det för den enskilda titeln (representerad av sin
författare eller någon annan) att göra sig hörd. Många böcker försvinner i
mängden, får liten uppmärksamhet av besökarna och blir framför allt inte
föremål för en enda tidningsartikel (eller tv-, eller radioinslag). Och ju mer
förlagen tar i för att få just sina titlar och sina författare uppmärksammade,
desto mer spär man på fenomenet. Fokus tenderar att hamna på ett fåtal
”toppförfattare” och en och annan ”scandal beauty”. Å andra sidan var det just
medias uppslutning kring i första hand några få internationellt kända författare
som fick bokförlagen att nappa efter det första året. Hade deras analys av de
mediala möjligheterna inte varit helt klarsynt?

Lars Grahns två uttalanden kan också ses ur några andra infallsvinklar. Här
gör sig krocken mellan kultur och ekonomi påmind igen. Om vi använder de
tankegångar Bourdieu för fram i ”Produktionen av tro”, så har mässan fått en
alltför uttalad ekonomisk inriktning och det är detta som utlöser Lars Grahns
negativa omdöme om ”marknad” och ”marknadsutropare” i relation till det
positiva ”innehåll” samt uppmaningen till att stanna hemma och ”läsa” till
skillnad från att köpa (Bourdieu, 1987).

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 – vilka i den vanliga affärsvärlden antar den öppna formen av reklam – här 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, manipulationer och
”påtryckningar”. (Bourdieu, 1987, s. 153.)

Bok & Biblioteks ”marknadsutropare” bryter helt klart mot lagen.
När Grahn uttrycker sig i mer öppet ekonomiska termer handlar det om

ytterligare ett av mässans dilemman. Hur mäter man utfallet av den investering
ett deltagande på mässan innebär? Effekterna är långsiktiga och mässdeltagandet
sker parallellt med andra marknadsföringsåtgärder. Det är mycket svårt att få ett
tydligt svar på i vilken omfattning mässan påverkar försäljningen av ett visst
förlags produkter och ännu svårare beträffande en enstaka titel. Kanske kan
rentav ett uteblivande vara ett möjligt sätt att mäta Bok & Biblioteks
marknadsföringseffekt?

När Lars Grahn i ett sammanhang ser ut att följa den lag som Bourdieu
hävdar finns inom handeln med konst, men i ett annat sammanhang bryter mot
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den, kan det vara en anledning att ifrågasätta om lagen alls existerar, eller är
tillämpbar på svenska förhållanden. Det är emellertid viktigt att poängtera att
Bourdieu inte menar att villkoren innebär ett ”totalt förkastande av det
ekonomiska intresset” (Bourdieu, 1987, s. 150). Dessutom kan man tolka
Grahns uttalande som att han vill försäkra sig om att det är det egna förlagets
kulturellt värdefulla produkter som främjas av ett deltagande, och att Natur &
Kultur inte indirekt kommer att bidra till att andras tveksamma och med
ekonomiska incitament producerade produkter marknadsförs:
”’[O]själviskheten’ skall erkännas som det yttersta värdet genom att man
fördömer motståndarens kommersiella eftergifter eller beräknande manövrer.”
(Bourdieu, 1987, s. 156.)

Jonas Modig, Wahlström & Widstrand, en annan skarp kritiker av mässan
detta år, om än kvar som utställare, anser att arrangemang och förlagsdeltagande
är bra, men är missnöjd med mediabevakningen och mässbokhandlarna. De
senare satsar ensidigt på storsäljare, menar han (Petterson, ”Osäkerhet [...]”,
SvB, 1990:21, s. 5). Också SvB:s ledare kritiserar mässbokhandlarna. Inte ens
alla deltagande författares böcker går att hitta där (Petterson, ”Bokhandeln[...]”,
SvB, 1990:21, s. 8).

Per Gedin, med egna förlaget Gedins, är också en av Bok & Biblioteks
hårdaste kritiker. Han menar att den internationella bokmässan i Frankfurt är en
nyttig mässa eftersom man där köper och säljer rättigheter. Göteborg däremot
fyller ingen sådan funktion, det är bara en massa uppståndelse kring mässan
själv (Andersson, P., Expressen, 1990-09-13, s. 5). ”Jag har inte fått klart för
mig vad förlagen har där att göra, man kan ju bjuda in författare istället och
spara snickeripengarna för montrarna”, säger Per Gedin (Berg, Idag, 1990-09-
13, s. 5).

Samtidigt måste Per Gedin vara väl medveten om att bokmässan inte skulle
vara genomförbar utan inkomster från utställarna. Kanske döljer sig här ett
resonemang som liknar Lars Grahns. Man vill inte gärna lägga ner
marknadsföringspengar om man inte är säker på att effekterna enbart tillfaller de
egna författarna. Per Gedin får svar på tal av författaren P O Enquist:

Det finns en kulturpolitisk tydlighet i reaktionerna på denna enastående mässa [...] som
ställer en fråga om marknadens förmåga att ta kulturpolitiskt ansvar. [...] Raseriet mot
karaktären på Göteborgsmässan bottnar delvis i förlagens felaktiga analys: de drömde om
bokkontrakt, men fann en massa författare, böcker och publik.

Kort sagt: en massa uppståndelse: Inte Frankfurt.
Det unika med Göteborgsmässan är dock att detta är mötesplatsen inte för förläggare

utan för författaren infattad i sitt förlag och hans publik. Glömmer förlagen att ta med sina
författare blir det alltså ganska tomt. (Enquist, Expressen, 1990-09-16, s. 4.)
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Per Gedin bryter mot fältets grundregel att förneka ekonomin och egennyttan.
Att påstå att den effektiva handeln med litterära rättigheter är det primära är ett
grovt övertramp och han drabbas också av de hårdaste mothuggen.

Ytterligare synpunkter som kommer fram från förläggarhåll är att Bok &
Bibliotek ligger för tidigt på hösten. Det blir en väldig hets för att få fram så
många höstnyheter som möjligt i tid till mässan. Arrangörerna har i och för sig
inget emot att flytta den, men måste också ta hänsyn till bokhandlarna som
klagar över att försäljningssäsongen blir för knapp om mässan läggs alltför sent
(Winkler, SvB, 1996:24, s. 18). Redan 1989 fick bokförlagen gehör för sitt
önskemål att flytta mässan från augusti till september, men så snart de nått
detta mål sätter de upp nästa: oktober, eller rent av november.

Det finns också ett missnöje med det nordiska perspektivet. Redan efter
1987 kom det uttryckliga kravet på en helsvensk mässa om Bok & Bibliotek vill
försäkra sig om fortsatt deltagande från förlagshåll (Winkler, SvB, 1996:24, s.
18). Bokförlagen har med andra ord en lång lista med önskvärda förändringar,
men bakom dessa, ur förlagens perspektiv ofta relevanta krav, döljer sig kanske
ett djupare och mer övergripande missnöje, obehaget över att inte ha kontroll.

En bokmässa hade varit ett återkommande diskussionsämne mellan förlagen
under 70-talet och början av 80-talet, men hade strandat på oförmågan att hitta
en form och en konstruktion som alla var villiga att ställa upp på. Att då en
bibliotekarie och en kommunal administratör dök upp från ingenstans och drog
igång en bokmässa upplevdes, om inte som en prestigeförlust, så åtminstone
som att man blev fråntagen initiativet (Andersson, P., Expressen, 1990-09-13,
s. 4). Även Tryggve Carlsson från det mindre förlaget Carlssons tror att den
negativa inställningen kommer av att ”de inte har kontroll över tillställningen”
(Pettersson, ”Osäkerhet [...], SvB, 1990:21, s. 5). ”Att de stora förlagen är sura
beror nog på att de inte får de stordriftsfördelar de är vana vid”, menade
Ordfronts Dan Israel (Andersson, P., Expressen, 1990-09-13, s. 4).

Nej, nere på det myllrande mässgolvet ges inga stordriftsfördelar. Där måste
varje programpunkt, varje författare och titel erövra sin publik. Och alla stora
förlag är inte missnöjda. Norstedts får publiken att flockas ”med en egen
litteraturshow rullande non stop i sin stora monter” (Andersson, P.,
Expressen, 1990-09-13, s. 4).

Om avhoppade förlag och hot om fler avhopp hänger som ett mörkt moln
över arrangörerna detta år, syns inga orosmoln över den faktiska mässan. Det
blir större publik, fler programpunkter och fler kvadratmeter än tidigare år.

I DIK-forum rapporterar man mest kring årets teman. Man förhåller sig till
mässan som till något självklart och positivt. Mässan som helhet ägnas ingen
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djupare analys, även om förlagsavhoppen nämns (Almerud, DIK, 1990:15,
s. 4–7).

Bis är också allmänt nöjd och road. Som tidigare mest nöjda med sin egen
monter ”fjärran från kungligheter, [Sveriges drottning medverkade] presidenter
och allt annat media rapporterat in i minsta detalj” ([notis], Bis, 1990:3, s. 6).

BBL har ett brett svep över mässans utbud liksom Författaren (Renborg,
BBL, 1990:8, s. 242–243 resp. Ärlemalm, Författaren, 1990:6, s.23). ”Visst är
bokmässan i Göteborg en Kiviks marknad. Men det är ju roligt att gå på
marknad!” skriver den senare (Ärlemalm, s. 23). Båda dessa artiklar ger uttryck
för att mässan är trevlig och rolig, kanske mer en social händelse än något annat.
Intrycket blir i och med detta att man egentligen inte uppfattar mässans innehåll
som något värt att refereras i tidskrifterna, men man får ta med i beräkningen att
dessa tidskrifter kan ha bedömt det som att inte vara deras uppgift att gå in på
de specifika programpunkterna, alternativt att utgivningen låg så långt efter
själva mässan och att man därför valde att ägna mässan ett begränsat utrymme.

Även Svenska Bokförläggareföreningens VD, Urban Skeppstedt,
kommenterar mässans sociala aspekter med att ”[e]n del av kostnaden kan nog
sättas upp på personalvårdskontot” (”Flera avhopp [...]”, TT Nyhetsbanken,
1990-09-09).

8.1.3 Sammanfattning
Många stora bokförlag är missnöjda med mässans upplägg och vad de får ut av
satsade pengar. Några har valt att inte ställa ut 1990 och fler hotar med att
utebli nästa år. Kraven är många: senarelagd mässa, bättre sortering på
mässbokhandlarna, större uppmärksamhet från media, mer fokus på svenska
författare och gärna bättre koppling mellan satsade pengar och egen verksamhet.

Det finns dock stora förlag som har hittat rätt form och är nöjda med sin
utställningsverksamhet, liksom i allmänhet de mindre förlagen. Bland de
missnöjda riktas kritik mot att mässan alltför mycket blivit en marknadsplats.
Huruvida detta är ett verkligt problem, eller hör till fältets invanda retorik är
dock inte helt lätt att avgöra.

I den mån man kan döma av Författarförbundets och bibliotekens husorgan
trivs författare och bibliotekarier på mässan, men det är i första hand de sociala
aspekterna som hålls fram.
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8.2 Bok & Bibliotek ’91
1991 blir något av ett ödesår i mässans historia. Just det som arrangörerna
kanske har fruktat mest inträffar. Bonniers, det största och mest tongivande
förlaget, ställer inte ut på Bok & Bibliotek ’91. Bonnierägda Wahlström &
Widstrand uteblir också. Förra årets avhoppare Natur & Kultur, Forum och
Gedins kommer inte heller till Göteborg (Frimansson, SvB, 1991:21, s. 4).

Men det som hade kunnat bli slutet för Bok & Bibliotek blir ett år med nytt
publikrekord, nästan som om ingenting hade hänt (”Bok & Bibliotek 91. Trots
förlagsavhopp [...]”, SvB, 1991:22, s. 3).

Årets tema är barnboken och Astrid Lindgren inviger tillsammans med
Bertil Falck (Bergendahl, Göteborgs-Posten, 91-09-27, [s. 33]). Konferens-
programmen har delvis blivit kortare, man varvar 90-minutersprogram med 45-
minuters, har sänkt priserna och kalkylerar på så sätt med fler fackbesökare
(Bok & Bibliotek ’91. konferensprogram, s. 3 samt s. 5–23). Arrangörerna gör
också det strategiskt kloka draget att bjuda ner Bonniers författare till mässan,
varpå deras förläggare tvingas komma till mässan som besökare för att ta hand
om sina montervilla författare. Dessutom ger man genom ett samarbete med
Sveriges Författarförbund alla författare som inte redan är ditbjudna av sina
förlag eller Bok & Bibliotek fritt inträde till alla program (Winkler, SvB,
1996:24, s. 19–20).

Även om de uteblivna förlagen inte anser sig förlora något på att tacka nej
till bokmässan, verkar det ändå som deras frånvaro, eller snarare deras förklaring
av den, i någon mån har skadat deras anseende. Per Gedin, som stod för de
grövsta brotten mot fältets spelregler, är detta år noga med att understryka att
han uppskattar mässan och det den står för, det är bara den företagsekonomiska
ekvationen som inte går ihop (Frimansson, SvB, 1991:21, s. 5). Han säger sig till
och med kunna tänka sig att komma tillbaka med Gedins om han får sälja böcker
i montern (Frimansson, SvB, 1991:21, s. 4).

Bakgrunden till det senare uttalandet är att det har funnits en oskriven
överenskommelse att förlagen inte ska sälja böcker på mässan, utan överlåta det
åt bokhandlarna (Frimansson, SvB, 1991:21, s. 5). Samtidigt har det förekommit
kritik från förlagshåll för att deras författares böcker saknas i mässbokhand-
larna. I synnerhet de mindre förlagen har tagit saken i egna händer och bortsett
från överenskommelsen, förmodligen utifrån tanken att bokhandlarna inte gärna
kan kritisera dem för att sälja böcker som bokhandlarna inte bryr sig om att ta
in.

För ett förlag med publikdragande författare kan egen bokförsäljning vara
ekonomiskt intressant. Jan Guillou påstås signera 150 böcker i timmen. 1990
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hade han 13 signeringstillfällen inbokade. (Andersson, P., Expressen, 1990-09-
13, s.) Summan av den matematiken borde bli ett betydande tillskott till
mässkostnaderna.

I SvB:s bokmässenummer skriver en bokhandlare upprört att hon hittat
böcker till salu i förlagens montrar för ett lägre pris än vad hon själv betalat i
inköpspris för samma titlar. (Westin, SvB, 1991:23, s. 23) Tidningens
chefredaktör menar att det enda rimliga är att släppa försäljningen fri i
montrarna, men att förlagen å andra sidan måste förbinda sig att sälja till ca-
priserna. (Pettersson, SvB, 1991:23, s. 8)

Åsikterna om monterförsäljning tror jag rätt väl illustrerar det ständiga
balanserande mellan olika intressegrupper som pågår inom arrangemanget Bok
& Bibliotek. Detta balanserande kan också vara förklaringen till att utvecklingen
inte alltid går i en bestämd riktning, utan rör sig skenbart obeslutsamt fram och
tillbaka. Mässan senareläggs för att sedan flyttas tillbaka i tid, priser sänks för
att sedan höjas igen, författarprogrammen koncentreras till lördagen och
söndagen, sprids sedan över alla dagarna, för att sedan koncentreras till enbart
söndagen.

Det finns helt enkelt inte någon riktig lösning, istället handlar det om att ett
år tillfredsställa en del av branschen på en kant och en annan del på andra
kanten, och nästa år vice versa.

8.3 Bok & Bibliotek ’92
Mässan överlevde 1991, de många avhoppens år. 1992 är de flesta bokförlagen
tillbaka. Vad var det som fick dem att byta ståndpunkt från ett år till ett annat?
Förhandlingar och diskussioner som säkerligen förts mellan mässarrangörerna
och de stora förlagen undandrar sig offentligheten och denna uppsats. Utifrån
artikelmaterial kring Bok & Bibliotek ’91 kan man ändå peka på några tänkbara
orsaker som blir mer än spekulationer.

Oviljan att ställa ut 1991 gav dålig publicitet. De avhoppade förlagen
framstod som drivna av enbart vinstintresse och ointresserade av att ta ett
kulturellt ansvar. Deras författare kände sig svikna och övergivna. Med
Bourdieus begreppsapparat: förlagen förlorade kulturellt kapital.

Kanske hade Bok & Biblioteks dominanter inte väntat sig att mässan skulle
fungera så bra som den trots allt gjorde utan dem. Men det går också att tolka
bokförlagens ombytliga beteende som att det aldrig var meningen att utebli
under en längre period. 1991 var, med det synsättet, en punktstrejk för att visa
vem som bestämde. Det var ett sätt att markera att varje års deltagande är öppet
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för förhandling, eller möjligen ett test av vad det skulle innebära att inte vara
med.

Forums VD, Bertil Käll, som är med igen 1992, men långt ifrån nöjd, har tre
huvudsakliga önskemål, som han inte är ensam om:

1. Mässan ska flyttas till mitten av november. Då har de flesta höstböcker
hunnit komma ut. Det blir också en extra puff inför julhandeln.

2. Ett samarbete med TV så att författarna märks även utanför mässans
väggar.

3. En bättre bokhandel på mässan. (Frimansson, SvB, 1992:21, s. 8.)

Jonas Modig på Wahlström & Widstrand skulle hellre se centrala jippon än alla
monteraktiviteter som konkurrerar med allt högre ljudnivå. Han säger att det är
”vemodigt att se hur de så kallade fina författarna kommer i skymundan. – Det
är lättare att få upp intresset för en författare som bytt kön eller gjort sig känd
för att skildra hur man sticker kniven i våldtäktsmän.” (Frimansson, SvB,
1992:21, s. 8.) Jonas Modig vet att föra sig på det kulturella fältet. 1990
kritiserade han bestsellermentalitet och nu vill han värna djupare värden som
hotas av det som bara kortsiktigt vill väcka affekt.

Det man kan konstatera är att Bok & Bibliotek vid den här tiden, då mässan
också från flera håll anses ha funnit sin form och ses som etablerad, allt mer har
blivit bokförlagens mässa (Frimansson, SvB, 1992:21, s. 4; Onsér-Franzén,
1996, s. 70).

Ett tecken på det, förutom att diskussionerna kring mässarrangemangen i
allt högre utsträckning handlar om vad just bokförlagen vill och inte vill, är andra
branschaktörers hållning till mässan. I DIK-forum tar man 1992 bara upp
bokmässan ur en enda vinkel: utdelningen av utmärkelsen Årets bibliotek i den
egna montern (Almerud, DIK, 1992:15, s.12). BBL har en något ambitiösare
bevakning, men också här nöjer man sig med att skildra de programpunkter som
är mest intressanta för den egna verksamheten (BBL, 1992:7, s. 216–220). Bok
& Bibliotek som helhet eller fenomen berörs över huvud taget inte i
tidskrifternas rapportering.

Det är en förändring som delvis säkert kommer av att mässan betraktas som
etablerad. Innovationen som väckte nyfikenhet på 80-talet ses nu som en
självklar ram inom vilken man koncentrerar sig på att bedriva sin egen
verksamhet. Men hållningen beror nog också på att biblioteken känner sig
marginaliserade som aktör på mässan. Även om forumet uppfattas som
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meningsfullt och besökande bibliotekarier kan dra nytta även av utbudet som
inte uttryckligen riktar sig till biblioteken, går det inte att komma ifrån att
biblioteksledet i Bok & Bibliotek har blivit en liten del. Även om
biblioteksorienteringen består i reda tal har ju mässan vuxit mer än tiofalt sedan
starten 1985.

När så bokförlagen var tillbaka och biblioteken bestämt sig för att syssla
med sitt i sin hörna kommer hotet mot mässan plötsligt från författarhåll.
Sveriges författarförbund går strax före Bok & Bibliotek ’92 ut och hotar att
bojkotta nästa års mässa. Utspelet har inget direkt samband med bokmässan,
utan är föranlett av Göteborgs kommuns planer på att skära i biblioteksverk-
samheten. Författarförbundet använder sig helt enkelt av bokmässan för att dra
åt tumskruvarna på regionens politiker. Hotet får snabb effekt och alltihop
blåser över på kort tid (”Åter publikrekord på bokmässan”, TT Nyhetsbanken,
1992-09-13). Detta säger något om vilken betydelse, ekonomisk och, eller,
symbolisk, som mässan efter sju år har fått i regionen.

8.4 Sammanfattning
Efter att 1991 års kris är överstånden har positionerna i viss mån förflyttats.
Mässan är tydligare än förut bokförlagens mässa, vilket också torde ha varit
syftet med de avhopp som kan tolkas som påtryckningar.

Det talades mycket om ekonomiska förutsättningar, men det fanns en gräns
när sådana argument blev skadliga för avsändaren.

Biblioteken har hamnat i skymundan av konflikten och har också hamnat i
marginalen av mässan. Besökande bibliotekarier är dock positiva.
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9. 1995 – lugnet mellan stormarna

9.1 Bok & Bibliotek ’95
Mellan 1990 och 1995 expanderar Bok & Bibliotek på de flesta tänkbara sätt:
besökare, konferenser, yta och montrar. Men det finns ett undantag: antalet
utställare. Bortsett från en avvikande topp 1993 beskriver antalet utställare i
princip en nedåtgående kurva från 1989. (”Statistik”, www.bok–bibliotek.se
samt Andréasson och Berdenius, 1997, s. 25, 42 och 91) Det kan vara frestande
att förklara det med den konjunktursvacka Sverige går in i vid den här tiden, men
med tanke på att Bok & Biblioteks alla andra kurvor pekar uppåt är den
förklaringen inte självklar.

När mässan blir etablerad och, som det sägs, hittar sin form, blir det också
tydligare vilka mässan är till för, vilka som har nytta av att vara där. Och
oavsett de bakomliggande orsakerna säger oss utställarstatistiken att under
denna period tar allt färre utställare allt större plats och uppmärksammas också
allt mer.

9.2 Utbud
Temat för året är yttrandefrihet, tryckfrihet och pressfrihet, tillsammans med
det nordiska ett av de centrala och återkommande temana på Bok & Bibliotek
(Bok & Bibliotek ’95. Mässkatalog, s. 2).

Antalet Speaker’s Corner har växt till fem och förteckningen över
monteraktiviteterna upptar sju tätskrivna sidor i tabloidformat (Bok & Bibliotek
’95. Mässkatalog, s. 57–63, resp. 46–52). Tendensen står sig sedan 1990 att
författarprogrammen koncentreras till utställningsgolvet, i synnerhet till
montrarna, medan programmen i Speaker’s Corner har en något mer blandad
karaktär.

Konferensprogrammet har sedan 1990 organiserats om så att söndagen
enbart består av tjugo minuter långa författarframträdanden, så kallade
miniseminarier (Bok & Bibliotek ’95. Konferensprogram, s. 23–26). En naturlig
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konsekvens av det blir att författarprogrammen blir något färre under de övriga
dagarna och att de dagarna får en tyngre fackprägel, särskilt torsdagen och
fredagen. En annan skillnad är att nu nästan alla programpunkter torsdag–lördag
har krympt till 45 minuter. Endast ett fåtal är 90 minuter långa (Bok & Bibliotek
’95. Konferensprogram, s. 4–22). Miniseminarierna infördes redan 1993 och
då, precis som detta år, till ett betydligt lägre pris än de övriga konferensdagarna
(Bok & Bibliotek ’93. Mässkatalog, s. 1).

Att få tillgång till söndagens konferensutbud kostar 1995 250 kronor (ink.
moms). Inträde till alla fyra dagarnas konferensprogram kostar 1.750 kronor och
en entrébiljett till enbart utställningen 80 kronor (Bok & Bibliotek ’95.
Konferensprogram, s. 29).

Bok & Bibliotek har ända sedan starten kritiserats för höga konferenspriser,
orimligt höga för en besökare vars arbetsgivare inte står för kostnaden (Se t ex
Hoffsten, Författaren, 1986:7, s.6 och Ruth, Dagens Nyheter, 1987-08-22,
s. 4). 1991 hade priset för alla konferensprogrammen sänkts till 1.225 kronor
(ink. moms) (Bok & Bibliotek ’91. Konferensprogram, s. 25).

9.3 Mottagande
DIK skriver liksom 1992 endast om prisutdelningen av Årets bibliotek i den
egna montern (DIK, 1995:17, s. 27). Författaren har också en begränsad
rapportering från årets mässa. Fokus ligger på yttrandefrihet och förbundets
egen monter (Författaren, 1995:7, s. 12–16). BBL har en serie artiklar
inspirerade av årets tema yttrandefrihet, men utöver temat har artiklarna ingen
koppling till Bok & Bibliotek. Annina Rabe refererar också från några av SAB:s
seminarier, men har inga kvalitativa kommentarer om mässan, bortsett från den
självkritiska att inget av SAB:s seminarier tog upp mässans tema (Rabe, BBL,
1995:9, s. 297) Bis kommenterade på följande sätt:

Roligt, stimulerande, kontroversiellt, intellektuellt, banalt i en enda kaotisk röra. Bok &
Bibliotek har blivit omistlig för bok- & biblioteksfolk. I år, när mässan fyllde 11 år, så
tyckte många med mig att det hela var sig likt. (Renborg, Bis, 1995:3, s. 25.)

Med andra ord upplevs mässan som ett stimulerande evenemang som man inte
skulle vilja vara utan, trots att det inte längre överraskar.

Bis konstaterar också att folkbiblioteken saknas på mässan. Detta är något
som SvB instämmer i: ”[v]ar finns biblioteken på mässan?” (Steinsaphir, SvB,
1995:28, s. 28–30). Här handlar det alltså om avsaknaden av bibliotek som
ställer ut på mässan, vilket inte är samma sak som det Andréasson och
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Berdenius talar om, att antalet utställare som har anknytning till
biblioteksverksamhet är mer eller mindre konstant 1986–1995. BTJ är till
exempel alltid på plats, detta år med mässans största monter (Steinsaphir, SvB,
1995:28, s. 28).

Inslaget av bibliotek på Bok & Bibliotek har i stort sett varit konstant
sedan det första året. Samtidigt har mässan som helhet växt sig allt större. Det är
som om biblioteken lever sitt eget liv på mässan, allt mer inkapslade av den vid
det här laget oöverskådliga bokjätten, men också oberoende av den.

I SvB är man också positiv till den uppryckning mässbokhandlarna fått, i
synnerhet tack vare Akademibokhandelns satsning (Zorn, ”En mässbokhandel
[...], SvB, 1995:28, s. 19).

Det ser ut som om bokförlagen fått gehör för många av de synpunkter som
kom fram i samband med avhoppen 1991 och året därpå. Mässan är sedan 1994
framflyttad till slutet av oktober, mässbokhandlarna har fått en uppryckning
och SVT 2 kommer dessutom att spegla bokmässan i ett tre timmar långt inslag
under veckans bästa sändningstid, lördag 20.00–23.00 (Bok & Bibliotek ’95.
Dag för Dag, nr. 1, s. 9).

Det gnabbas visserligen en del förlagen emellan. Bonniers känner sig
överskuggad av montergrannen Bra Böcker som överraskande har byggt på
höjden. Över huvud taget verkar utanverket anta nya proportioner detta år:
ljudnivå, bildspel, snurrande pelare och storbildsskärmar (Frimansson, SvB,
1995:28, s. 22–25 och Zorn, ”Bokmässan [...]”, SvB, 1995:28, s. 26). Den
riktiga bredsidan mot vad som pågår på Bok & Bibliotek kommer emellertid
från författarhåll. Avsändaren är Per Agne Erkelius som i Expressen säger upp
bekantskapen med förlag och förläggare efter att ha fått stanna hemma i
Stockholm trots ny höstbok.

Till bokmässan i Göteborg dessa dagar reser du med en uppgivenhet inför marknadens
krav som jag inte hade väntat mig, och en förfärande ringaktning för den litteratur som
inte hör till den direkt lättsålda.

’Det är naturligtvis tråkigt’, skriver du , ’att på det här sättet tvingas anpassa sig till
omständigheter som andra skapat, men mässan ser nu en gång ut så här, och det är lite vi
kan göra åt det.’ (Erkelius, Expressen, 1995-10-25, s. 4.)

Erkelius öppna brev andas ilska, men också uppgivenhet. Han anser att
förläggaren sviker, underkastar sig omständigheterna utan att försöka lyfta fram
den litteratur han ändå måste tro på eftersom han valt att ge ut den. Det finns
också en misstro mot förläggarens verklighetsbeskrivning. Erkelius anser sig se
något annat på mässan. Vid sidan av de publikt förankrade – de författare han
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beskriver som väl insuttna i debattsoffor, de som låter högst och märks mest –
finns ett annat mässliv där andra författare möter sina läsare, vilket inte
förläggare och journalister hinner notera i sin dans kring mässans högdjur.
Erkelius anklagelse utmynnar i en implicit fråga om förläggarens syn på mässan
inte är mer bekväm än sann (eller möjligen ekonomisk).

Förläggaren har med andra ord underkastat sig en annan ordning, den
ekonomiska. Han har satt kultur i andra hand och hans försvar (så långt) är just
att på mässan gäller inte fältets vanliga spelregler. Mässan är ett annat
universum (Se exempelvis Bourdieu, s. 153).

Dagen därpå svarar förläggaren, Svante Weyler på Norstedts. Han menar att
han stolt åker till mässan för att visa upp alla förlagets böcker. Däremot kan de
inte visa upp alla förlagets författare. De tvingas välja.

Bokmässan är bara en liten del av den litterära marknaden, men naturligtvis en viktig del
eftersom den för ett par dagar placerar höstens böcker och många av deras författare i ett
starkt strålkastarljus.

Men konkurrensen om detta ljus är under de fyra mässdagarna oerhörd och särskilt stor
är den i den stora mässhallen där de olika förlagen byggt sina montrar och avhåller sina
författararrangemang. [...] Den gör det svårare för ett arrangemang – samtal, uppläsning,
föredrag – som förutsätter ett stort omgivande lugn att bli lyckat. (Weyler, Expressen,
1995-10-26, s. 4.)

Weylers svar försöker inte i någon större utsträckning motbevisa Erkelius
anklagelse om att litteraturen kommer i andra hand, men i Weylers beskrivning
blir detta en mässans egenskap. Förlaget är underkastat de krassa förhållandena
på Bok & Bibliotek och kan inte göra mycket åt dem. Ett ekonomins offer, helt
enkelt.

Det är lätt att förstå Erkelius syn på saken. Författaren som inte får åka till
Göteborg upplever sig lätt tillhöra ett B-lag, vars verk är för ointressant eller
vars personlighet är för blek för att platsa på mässan. Det vore också lätt att
förstå att det för förläggaren blir en omöjlig ekvation att ta med alla aktuella
författare varje år, ekonomiskt och praktiskt. Men det är inte de argumenten
Weyler för fram, utan just den enskilde författarens lämplighet att delta på
mässan, vilket naturligtvis väckt Erkelius vrede.

Visst krävs det en del av individen för att göra sig hörd i mässbullret, men
det stora utbudet blir ett problem i sig. Någon måste sålla i utbudet, antingen
utställarna, media eller besökarna. Alla får inte plats, hur karismatiska de än må
vara.



54

9.4 Sammanfattning
Arrangörerna av Bok & Bibliotek har i mångt och mycket gått bokförlagen till
mötes, men att förlagen nu fått möjligheten att släppa ännu fler titlar i tid till
mässan får inte enbart positiva följder. Hur ska allt få plats och hinnas med
under de fyra (eller i realiteten dryga två dagarna) då läsarna är på plats på
mässgolvet? Från att ha varit bekymrade över att inte kunna få fram alla höstens
titlar i tid till mässan, tvingas nu förlagen välja bort författare.

När Falck och Jacobsson drog igång mässan 1985 var en av målsättningarna
att skapa ett forum där författaren kunde möta sin publik. Det kan man också
säga att de lyckades med, men detta år ställs frågan om inte mässan har nått ett
sådant format att den motverkar sitt eget syfte?

Ett annat mål var att skapa ett arrangemang som låg i nivå med bibliotekens
betydelse i samhället. Även om en stor del av besökarna vid årets mässa är
bibliotekarier börjar det glesna i utställarleden. Också där närmar sig mässan
kanske en gräns som om den passeras ger fog att fråga vad biblioteken egentligen
har med Bok & Bibliotek att göra, utöver att bibliotekarier kan lösa biljett precis
som vem som helst.
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10. 1997 – nya avhopp

10.1 Bok & Bibliotek ’97
Fyra år efter de många förlagsavhoppen skrev SvB om 1995 års mässa: ”Att
vända mässan ryggen och utebli är det inte längre någon som vågar.”
(Löwenberg, SvB, 1995:28, s. 6.) Men redan året därpå ”vågade” Natur &
Kultur, som tidigare visat sig vara en av mässans skarpaste kritiker, utebli från
mässan på nytt. Och 1997 drabbas Bok & Bibliotek av den andra stora vågen av
avhoppade bokförlag.

Den här gången är det fler än 1991. Så gott som alla stora förlag väljer att
stanna hemma. Natur & Kultur och Liber uteblir, liksom alla Bonnierförlagen:
Forum, Albert Bonniers, Wahlström & Widstrand, Bonnier Alba, men även
Rabénförlagen liksom Norstedts, som tidigare framgångsrikt presenterat sina
författare på mässan (Bokmässan. Konferensprogram, [1997], s. 3).

Årets mässa får genom de många avhoppen en delvis annan karaktär. De
mindre och medelstora förlagen har större montrar och bättre placering i
utställningshallen. (Men utan att behöva betala mycket mer för det, får man
anta.) Många av dem upplever att de får mer uppmärksamhet och vissa ser det i
reda siffror. För en del blir till och med mässbesöket en vinstaffär. Ljudnivån
och tonläget blir också ett annat, vilket uppskattas både av dem som är där och
dem som har stannat hemma (men ändå har tillresta representanter som håller
ögonen på mässan) (Winkler, SvB, 1997:21, s. 16–17).

I LO-Tidningen tycker Gunder Andersson att det var skönt att slippa
”storförlagens vrålande högtalarexercis” och fortsätter: ”Mässan hade mer och
mer utvecklats i riktning mot tingeltangel och rå kändiskult, och storförlagen
gick i bräschen för detta.” (Andersson, Gunder, LO-Tidningen, 1997-11-21.)
”Storförlagen” gör inte några försök att vederlägga kritiken. I samband med Bok
& Bibliotek ’96 intervjuas Björn Linell (en av de genom åren mest engagerade i
Norstedts mässaktiviteter, men 1996 på Bonnier Alba):
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Jag tycker vi tappat greppet om utvecklingen men det är vi själva som drivit det hit och
nu dränker vi varandra.

Idag, säger Björn Linell, tål förlagens montrar inte längre de lågmälda författarna.
Scenerna blir större och större, ljudnivån högre och högre. (Winkler, SvB, 1996:24, s.22.)

Linell berättar vidare att Bonnier Alba inför 1996 hade planer på en helt sluten
monter, ”en oas av tystnad med tända ljus”, men det visade sig inte vara
ekonomiskt genomförbart (Winkler, SvB, 1996:24, s.22). Det är en intressant
retorisk vändning. Förlaget fattar ett beslut där ekonomin är avgörande, men i
Linells mun låter det som om deras omtanke om litteraturen omintetgjordes av
ekonomin. Det är ett helt korrekt sätt att tala om ekonomi inom fältet. Det
Linell uttrycker är att förlaget inte drivs av ekonomiskt tänkande, men ibland
tvingas fatta beslut utifrån ekonomiska faktorer, eftersom det i detta
sammanhang är ekonomins fånge. ”[K]onsthandlaren dränker konstnären med
bedyranden om sin egen ’osjälviskhet’ för att konsthandlaren ska kunna hävda
sina egna intressen”, skriver Bourdieu i ”Produktionen av tro” (Bourdieu, 1987,
s. 156–157).

Rabénförlagens VD Kjell Bohlund anser ”att det finns en hets bland de
stora förlagen om att ha den tjusigaste och största montern”, något som han
menar har lett till att kostnaderna har skenat iväg (Fahlgren, TT Nyhetsbanken,
1997-10-30).

Alltför höga kostnader är också det som Eva Bonnier på Bonniers och
Gunnar Ahlström på Norstedts säger har föranlett dem att stanna hemma. 1996
kostade det Norstedts ca 3,5 miljoner att medverka vid Bok & Bibliotek
(Holmlund, Dagens Industri, 1997-10-30).

Annars är bokförlagen försiktiga med att motivera sin frånvaro. Kanske har
de lärt sig läxan från 1991 då en del av förklaringarna slog tillbaka på förlagen
själva. Å andra sidan verkar de som uteblivit ha retat upp många bara genom att
göra just detta.

[J]ag har aldrig upplevt så mycket ilska samlad och riktad mot storförlagen. Författare
skällde öppet ut sina förläggare. [...] De stora förlagen har med sin frånvaro troligtvis
gjort sig själva en björntjänst, att putsa upp fasaden igen kommer att bli dyrbart.
(Löwenberg, SvB, 1997:21, s. 14.)

Även om de avhoppade bokförlagen uttrycker sig med större försiktighet än
1990 och 1991 är uttalandena från dessa år inte glömda och man tolkar årets
uttalanden i skenet av de tidigare. Uteblivandet i sig blir då ett uttryck för att
mässan inte är ekonomiskt lönande och att man inte heller är intresserad av att
bidra till ett allmänt främjande av litteratur och kultur.
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De offentliga kommentarerna från förlagen är få, men det cirkulerar en del
rykten. ”En förlagschef” anser att det ger mer utdelning i media att ta en känd
författare till Stockholm istället för till Göteborg. ”Någon förläggare” vill ha en
bokmässa i Globen istället (Fahlgren, TT Nyhetsbanken, 1997-10-30). I SvB
spekulerar man i om att en del ser 1998, då Stockholm är EU:s kulturhuvudstad,
som ett lämpligt år att flytta mässan till Stockholm (Winkler, SvB, 1996:24, s.
22). Den underförstådda följden av resonemanget, som jag ser det, är att 1997
års avhopp ska ses som en påtryckning för att åstadkomma en flytt av mässan
till huvudstaden. Redan 1985 uttryckte Bokförläggareföreningen, som tidigare
noterats, att man gärna skulle se en mässa som alternerade mellan Göteborg och
Stockholm.

Strukturellt skiljer sig inte 1997 års mässa mycket från Bok & Bibliotek
’95. Söndagens miniseminarier finns kvar till samma pris. Nu kan man dessutom
få tillträde till alla helgens seminarier för 450 kronor (ink. moms). (Bokmässan.
Konferensprogram, [1997], s. 37) Allmänheten släpps in en timme tidigare,
från klockan 14.00 på fredagen (Bokmässan. Konferensprogram, [1997], s. 3).

Nytt för året är ett Foreign Rights Center (Winkler, SvB, 1997:21, s. 17).
Handel med rättigheter var något som efterlystes av Gedins förlag 1991.

Arrangörerna hade spekulerat i besökarsiffror runt 70.000, vilket skulle ha
inneburit en minskning på över 25.000 från föregående år. Det kommer hela
93.000, vilket bara är en obetydlig minskning, men ändå en minskning för den
annars alltid expanderande mässan (Winkler, SvB, 1997:21, s. 16).

Även om många noterar positiva effekter på grund av avhoppen hörs flera
röster som tror att Bok & Bibliotek på sikt är dödsdömt om inte de stora
förlagen kommer tillbaka. Det noteras också att det blir lite ”småtråkigt” utan de
riktigt stora namnen. Frågan ställs om det inte behövs en Jackie Collins eller
Lill-Babs ”för att det ska bli lite drag” (Frimansson, SvB, 1997:21, s. 21–22).

Det är inte bara bokförlag som hoppat av 1997. Akademibokhandeln vars
intåg på mässan blev så uppskattat 1995 har valt att inte delta. Inte heller
göteborgsbokhandeln Wettergrens är med, vilket lämnar Bokia ensam kvar
(Lindberg, SvB, 1997:21, s. 30).

10.1 Sammanfattning
Trots att de stora bokförlagen tycks ha fått många av sina önskemål
tillgodosedda efter avhoppen 1991, väljer samma förlag, och fler med dem, att
utebli från Bok & Bibliotek ’97. Alltför höga kostnader anges som skälet.
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Bokförlagen är inte främmande för att de själva drivit på utvecklingen i en
riktning som fått kostnaderna att skjuta i höjden.

Avhoppen ger dock mycket negativ publicitet och hård kritik från de egna
författarna.

Även två stora bokhandlare hoppar av, Akademibokhandeln och
Wettergrens.

Den lugnare stämningen på mässan uppskattas av de flesta, även de
avhoppade. De mindre och medelstora förlagen är nöjda med bättre exponering
och uppmärksamhet.
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11. 2000 – En lönsam mässa

11.1 Bok & Bibliotek 2000
Bok & Bibliotek äger 2000 rum 14–17 september. Mässan har tidigarelagts
jämfört med 1995 då den låg i slutet av oktober. (1997 års mässa, som var den
senaste i Bok & Biblioteks historia, låg precis i månadsskiftet okto-
ber–november.) De första fyra åren, 1985–1988, låg mässan i slutet av augusti,
sedan under perioden 1989–1993 i mitten av september, för att därefter,
uppenbart motiverat av bokförlagens önskemål, flyttas till slutet av oktober
1994–1998. Från 1999 hamnar den i slutet av september och kommer att ligga
kvar där under den period som den här studien omfattar (”Historik”,
www.bok–bibliotek.se).

Att lägga mässan en månad tidigare skulle kunna vara ett sätt att komma till
rätta med konsekvenserna av ett alltför stort utbud, som åtminstone ingen av
mässans branschaktörer verkat nöjd med. Enligt SvB är det dock ett krav från
bokhandelns sida som fått arrangörerna att flytta tillbaka mässan i tiden
(Palmström, ”Efter 15 år [...]”, SvB, 2000:17). Bokhandeln ser gärna en
säljpuckel kring en tidig mässa och ytterligare en under julhandeln. Bokförlagen
däremot, liksom tryckerierna, vill ha mässan senare så att de flesta höstböckerna
kan presenteras på mässan inför en lång sammanhängande julhandel under
november och december. Om SvB har rätt så går dragkampen mellan de olika
branschaktörerna vidare. Denna gång är det bokhandlarna som får ett av sina
önskemål tillgodosedda.

Detta år görs ett försök att starta en konkurrerande bokmässa i Stockholm.
I Författaren poängteras att Sollentunamässans variant hade fler besökare än
den första mässan i Göteborg, men det är en något haltande jämförelse
(Ludvigsson, Författaren, 2000:3). Bokmässan i Sollentuna är en öppen mässa
medan den första i Göteborg var en fackmässa (eller ”platsbaserad konferens”,
enligt Göran Anderssons typologi). Ska man jämföra Sollentunas 9.000
besökare bör det vara med Bok & Bibliotek 1986 som hade 27.000 besökare.



60

11.2 Nya spelregler
Det kan vara värt besväret att just detta år höja blicken från mässan och ta in
hela den svenska bokmarknaden. Vid denna tid sker några betydelsefulla
förändringar. Piratförlaget har gjort entré (1999) i förlagsvärlden med affärsidén
att locka till sig bästsäljande författare från de etablerade förlagen genom att
erbjuda författarna bättre ekonomiska villkor och offensiv marknadsföring. Det
är en utmaning inte bara av de andra förlagen utan även av spelreglerna på det
litterära fältet (Se till exempel Frodin, ”Succé för Piratförlaget”, Vision, 2000-
12-07, och Ullberg, ”Trolösa författare höjer sina löner”, Dagens Nyheter, 2007-
04-02, s. 2–3).

Piratförlaget är från första början mycket öppnet med sina ekonomiska
drivkrafter, även om man till en början håller fast vid det som Bourdieu kallar
det ”osjälviska” på så sätt att man gärna lyfter fram att man erbjuder författarna
bättre villkor än de andra ”snålare” förlagen (Frodin, Vision, 2000-12-07).
Piratförlaget kommer snart att ses som ett renodlat populärkulturellt förlag med
mycket litet kulturellt kapital. Ägarna påskyndar gärna själva den profileringen
genom att på olika sätt markera mot finkulturen och när förlagets VD uttalar sig
i en enkät om Bokmässan 2002 sammanfattar hon evenemanget med att de
”sålde böcker som aldrig förr” (”Enkät: Vad tyckte du om bokmässan?”,
Svenska Dagbladet, 2002-10-06). Det här innebär i sin tur, om vi använder
Bourdieus begrepp, att det litterära värdet som Piratförlagets böcker eventuellt
besitter blir irrelevant för verksamheten. Det är inte detsamma som att texterna
är dåliga, men det som finns innanför pärmarna blir oviktigt för ekonomin. Det
kommer mer att handla om vem författaren är, hur mycket böcker hon sålt
tidigare, etc. Alltså det sociala och det ekonomiska kapitalet, snarare än det
kulturella kapitalet, blir avgörande.

Att man gör affärer med litteratur och helt negligerar det kulturella
kapitalets betydelse och ändå får det att fungera är något som övriga förlag
måste förhålla sig till. De följande fem åren kommer att se en ekonomisering av
bokbranschen där författarna själva allt mer blir varor som handlas mellan olika
bokförlag och tillspetsade marknadsföringsåtgärder kan kosta flera miljoner för
en enda titel (Ullberg, Dagens Nyheter, 2007-04-02, s. 2–3 och Isakson, ”TV-
reklam säljer Lizas nya”, Dagens Industri, 2002-05-28). Dessa nya
förutsättningar återverkar rimligtvis även på förhållandena på Bok & Bibliotek.

Framställningen ovan vill inte peka ut Piratförlaget som ensam orsak till de
förändringar av bokbranschen som tar sin början kring 2000, snarare som det
starkaste uttrycket för en tendens. Jag påstår inte heller att bokförlag som inte
deltar i spelet att förneka ekonomin är en ny företeelse. Det intressanta med



61

Piratförlaget är att de inte spelar efter fältets regler, men ändå intar en relativt
central placering på fältet samt stjäl såväl marknadsandelar som författare av de
förlag som spelar efter de traditionella reglerna.

11.3 Utbud
Årets teman är Läsrörelsen och återigen nordisk litteratur. Läsrörelsen är en
landsomfattande rörelse för läsfrämjande som inviger sin verksamhet på
bokmässans första dag (Bok & Bibliotek 2000. Konferensprogrammet, s. 4).

Mässan kommer att besökas av 105.000 personer (”Historik”,
www.bok–bibliotek.se). Det är visserligen en ökning med 8.000 personer från
1995, men ser man historiskt på det är det motiverat att påstå att mässan
stagnerar volymmässigt vid den här tiden. (Jämfört med 1999 minskar antalet
besök obetydligt.) Möjligen har det att göra med lokalernas begränsning. I
princip går det inte att växa mer utan att lokalerna byggs ut. Det finns rimligtvis
också en gräns för hur många besökare som kan samsas på mässgolvet utan att
trängseln upplevs som alltför negativ.

Anna Falck, som detta år tar över som VD för Bok & Bibliotek efter sin far
Bertil Falck, säger till BBL att Bok & Bibliotek inte strävar efter att växa mer.
Att försöka utveckla rättighetsdelen och att samla hela den nordiska bok- och
biblioteksbranschen är det man satsar på nu (Rabe, ”Varierad samlingsmonter”,
BBL, 2000:7, s. 11).

Om besökar- och kvadratmetersifforna stagnerar är det en annan kurva som
börjar peka uppåt vid denna tid, den ekonomiska vinsten. Bok & Bibliotek gick
med förlust i många år för att sedan betala sina egna kostnader i början av 90-
talet, men det är först kring millenieskiftet som verksamheten ger någon vinst
att tala om (”Åter publikrekord på bokmässan”, TT Nyhetsbanken, 1992-09-13
samt Ekelund, Veckans affärer, 2005-09-05). Möjligen är det värt att poängtera
att detta sker parallellt med att bokbranschen i Sverige blir mer uttalat driven av
ekonomin.

De genom åren allt fler Speaker’s Corner försvinner i och med Bok &
Bibliotek 2000 och ersätts av inte mindre än 400 miniseminarier.
Miniseminarier om 20 minuter på söndagarna är etablerade sedan 1993, men
från och med i år blir de fler och ligger parallellt med de längre seminarierna även
under torsdag, fredag och lördag (Bok & Bibliotek 2000. Konferensprogrammet,
s. 5). Priset är i år ännu lägre för helgens miniseminarier, 200 kronor (ink.
moms) per dag (Bok & Bibliotek 2000. Konferensprogrammet, s. 73).
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Arrangörerna motiverar inte nyordningen, men med tanke på alla kritiska
röster om hög ljudnivå, att monteraktiviteterna överröstar varandra och
önskemål, eller åtminstone drömmar, om ett tyst rum, kommer den inte helt
överraskande. Den som inte vill ha stöket och kampen om luftrummet på
utställningsgolvet kan nu för ett par hundralappar välja att ta del av liknande
presentationer och framträdanden under stillsammare former, bakom stängda
dörrar.

Lördagen har utsetts till ”deckarens dag” medan söndagen är ”dag för poesi”
(Bok & Bibliotek 2000. Konferensprogrammet, s. 33 resp. 5). Detta är ett sätt
att sortera innehållet på den stora mässan som ska komma att utvecklas
ytterligare.

Översättarna har i år en egen monter för första gången sedan 1987. Via tv-
skärmar kan besökarna följa pågående översättningsarbeten eller få en pratstund
med en översättare (Jakobsson, Författaren, 2000:5, s. 12-13).

Sedan fyra år tillbaka deltar utställande bibliotek genom Biblioteksförening-
ens jättemonter, mässans största och i år på över 700 kvm. 2000 är det ca 25
bibliotek som finns på plats. Biblioteksföreningens ordförande Joneta Belfrage
tycker det är värt pengarna (Ca 700.000 kronor), det är viktigt att biblioteken
syns på mässan. ”Utan oss skulle det bara bli en bokmässa, inte en bok- och
biblioteksmässa.” (Rabe, ”Varierad samlingsmonter”, BBL, 2000:7, s. 10.)

Av torsdagens konferensprogram, som är den enda renodlade fackdagen och
ännu mer så sedan allmänheten har tillträde redan från 14.00 på fredagen, har 20
procent en uttalad biblioteksanknytning (Bok & Bibliotek 2000.
Konferensprogrammet, s. 7–14).

11.4 Mottagande
DIK nöjer sig liksom 1990 och 1995 med att rapportera från de egna
aktiviteterna (”Sambiblioteket i Härnösand [...]”, DIK, 2000:14 samt Nørby,
DIK, 2000:15). Bis däremot gör ett brett, personligt svep över mässans program
och upplevelser. Några särskilda synpunkter förs inte fram (Renborg, Bis,
2000:3). BBL däremot kritiserar konferensprogrammet för att inte innehålla
mycket nytt (Rabe, ”Varierande framtidsvisioner [...]”, BBL, 2000:7). Det är en
kritik från bibliotekshåll som varit återkommande ända sedan Bibliotek 85, även
om den inte hörts samtliga år.

I Författaren gör Ann Mari Ljungberg en personlig skildring av bokmässan:
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Mina minnen av bokmässan försvinner rakt in i ett dimmigt landskap av lycka. Här kan
man gå och äntligen träffa folk som man tycker om men inte har sett på åratal, eller
åtminstone inte sedan förra bokmässan. Ett folkhav att känna sig som omgiven av
hängiven och ren kärlek i. (Ljungberg, Författaren, 2000:4, s. 18.)

Som flera gånger tidigare förmedlas bilden av Bok & Bibliotek som i första hand
ett trevligt socialt sammanhang. Men även om man kan trivas på mässgolvet, så
vore det naivt att tro att mässan är till för något annat än pengarnas skull,
konstaterar Ljungberg och hävdar att författarna på mässan förefaller vilsna och
knappt vågar sig fram till sina förlags montrar om senaste årets upplagesiffror
varit låga (Ljungberg, Författaren, 2000:4, s. 18).

Den marknad som ligger till grund för mässan existens beskrivs alltså som
något negativt, som något som egentligen inte intresserar sig för vare sig
författare eller böcker.

SvB har gjort en enkätundersökning bland olika branschaktörer angående
vilken grupp de tror har störst utbyte av mässan. Den samlade branschen tror
att bokhandlarna är de som har minst nytta av den. Bibliotekarierna tror att
biblioteket har störst glädje av mässan, medan de tillfrågade författarna tror att
just författarna får ut mest av den (Palmström, ”Bokhandeln [...]”, SvB,
2000:17, s. 21). Det senare en aning förvånade med tanke på all kritik som
kommit fram från författarhåll. Enkäten byggde dock på ett litet underlag (till
exempel 14 tillfrågade författare) så tillförlitligheten är tveksam.

Samtliga branschaktörer var överens om att de som får ut allra mest av
bokmässan är allmänheten (Palmström, ”Bokhandeln [...]”, SvB, 2000:17, s. 21).

11.5 Sammanfattning
Mässan har flyttats tillbaka i tiden från slutet av oktober till mitten av
september. Detta troligen för att tillmötesgå bokhandlarna. Bokförlagen är de
som förordat den senare placeringen.

Utställningsplanets gemensamma och avgiftsfria Speaker’s Corner
försvinner. Istället tillkommer ett stort antal 20-minuters miniseminarier även
torsdag–lördag. Det finns en tendens att skapa temadagar för att tydliggöra
utbud av olika slag.

Bok & Biblioteks ständiga expansion har planat ut. Kurvorna fortsätter
uppåt, men ytterst marginellt. Vid denna tid börjar dock Bok & Bibliotek ge
vinst. Enligt arrangörerna har de inte ambitionen att växa sig större, nu handlar
det om kvalitativ utveckling, till exempel rättighetshandeln och nordiska
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utställare. Mässan blir lönsam samtidigt som bokförlagens verksamhet börjar bli
allt mer oförblommerat vinstinriktad.

Biblioteken ställer sedan 1996 ut i Biblioteksföreningens samlingsmonter
som är mässans största, något som rimligtvis ger biblioteken en tydligare profil
på mässan.

En enklare enkätundersökning visar att branschaktörerna tror att
bokhandlarna får ut minst av mässan medan de tror att allmänheten får ut mest
av den.

Från författarhåll märks en kluven syn på mässan. Det beskrivs som
positivt att vara där ur social synvinkel, men mässan som helhet uppfattas
negativt då den står alltför mycket för marknad och ekonomi, utan verkligt
intresse för kulturella värden.
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12. 2005 – Alla nöjda?

12.1 Utbud
Mycket är sig likt på Bok & Bibliotek 2005 jämfört med fem år tidigare. 2001
bytte man namn på konferensprogrammet och kallar det nu seminarieprogram
(Bok & Bibliotek 2001. Seminarieprogrammet). Det är en logisk förändring.
Som påpekats ovan var Bok & Bibliotek, enligt Göran Anderssons typologi, en
renodlad konferens endast det första året.

Liksom 2005 har seminarieprogrammet parallella 45- och 20-minuterssemi-
narier torsdag–lördag, men nu även på söndagarna (Bok & Bibliotek 2005.
Seminarieprogrammet, s. 65–72). Söndagens seminarier har fått beteckningen
”söndagsseminarier” och är tillgängliga för ett lägre pris än seminarierna de andra
dagarna (Bok & Bibliotek 2005. Seminarieprogrammet, s. 81).

Som nästan alla år är det fler utställare, fler journalister, fler seminarier och
föreläsare. Det sjunkande antalet utställare i mitten av nittiotalet tycks ha varit
en tillfällig tendens. Nu strömmar allt fler till. Däremot är antalet besökare
princip oförändrat sedan såväl 2004 som 2000 och sätter man besökarantalet i
relation till utvecklingen sedan starten 1985 har det inte skett några större
förändringar sedan 1995 (SvB, 2005:16, s. 46). Varje besökare måste följaktligen
ta till sig allt fler programpunkter och göra allt fler monterbesök om det
expanderande antalet utställare och föreläsare ska få samma uppmärksamhet
som utställarna och föreläsarna fick för fem år sedan.

När utbudet är så stort blir det viktigt att se till att besökarna verkligen
hittar det de är intresserade av och inte spiller tid på slumpvisa monterbesök i
myllret. Man måste helt enkelt hjälpa besökarna att välja.

Det kan vara orsaken till att det etablerats ett antal centrum och scener för
olika teman. Delvis kan man också säga att de ersätter Speaker’s Corner som
försvann 2000. Här finns till exempel Forskartorget, Finlandssvensk arena,
Nallescenen på Barnens Torg och Författarförbundets scen Litterärt café
(Bokmässan ’05, s. 5, 7, 14–15 resp. 26). Programmet för de olika scenerna är
listat i tabloidkatalogen Bokmässan ’05. På detta sätt blir det lätt för den som är
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intresserad av barnlitteratur eller årets tema Litauen att hitta program om just
detta. Det är inte nödvändigt att som tidigare ögna igenom hela Speaker’s
Cornerutbudet. Även Bokias monter har en egen scen vars program är listat i
katalogen (Bokmässan ’05, s. 30–31). I katalogen finns också listningar på vissa
teman som inte har en egen scen, men som ändå, på detta sätt får en egen rubrik,
t ex ”Sköna Söndag” som samlar program om hälsa och livsstil (Bokmässan ’05,
s. 19).

12.2 Mottagande
DIK:s redan tidigare begränsade rapportering från Bok & Bibliotek är 2005
endast två korta notiser, den ena om utmärkelsen Årets bibliotek (”Årets
bibliotek 2005”, DIK, 2005:12, s. 17). Bis har ett bildreportage från bokmässan
på ett uppslag (Wettmark, Bis, 2005:3, s. 24-25). Det ger ett pliktskyldigt och
oengagerat intryck. BBL ägnar två sidor åt tre seminarier med biblioteksanknyt-
ning. Även här tar man upp Årets bibliotek (BBL, 2005:7, s. 18–19).
Författaren har en sida om Författarförbundets monter och Litterära café
(Arnborg, Författaren, 2005:5, s. 11).

SvB ägnar hela nummer 16 åt mässan. Numret ges även ut som ett slags
daglig mässtidning, i fyra nummer, under den pågående mässan. SvB:s
mässnummer, eller mässtidningar, beroende på hur man får dem levererade,
innehåller artiklar och kommentarer kring böcker, författarskap och
programpunkter som är aktuella på mässan. I ledaren kommenterar man även
Bok & Bibliotek 2005 ur ett utifrånperspektiv. Den konstaterar inledningsvis
att mässan alltid är en folkfest att se fram emot, men frågar sig sedan varför det
inte längre finns någon diskussion om bokmässan.

Samtidigt måste jag uttrycka en stilla undran över att mässan inte diskuteras mer än den
gör. Som det nu är känns det som en överhängande risk att mässan ska älskas ihjäl. [...]
när strålkastarljuset slocknat är det tyst, tyst, tyst.

Varför? Var finns den offentliga debatten och samtalet då? Kanske borde fler intressera
sig för mässans program. Föra offentliga diskussioner inför och efter mässan om de
viktiga samtidsfrågorna. Diskutera valet av programpunkter och komma med förslag på
frågor som borde tas upp.

Numera hör eller ser man sällan något om det här i de stora tidningarna. (Winkler, SvB,
2005:16, s. 5.)

SvB:s ledare har onekligen en poäng. Diskussionen om mässan har sällan varit så
torftig i branschaktörernas tidskrifter som det här året, vilket för övrigt även
gäller SvB. Deras ca 40 sidor tjocka mässnummer är ett entusiastiskt
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rapporterande, men några synpunkter på Bok & Bibliotek som helhet
förekommer inte förutom i den citerade ledaren (SvB, 2005:16).

Ledaren kommenterar också arrangemangets storlek.

Bokmässan är numera så gigantisk att ingen kan ha en ordentlig överblick. Alltför många
scener, alltför mycket händer samtidigt för att man ska kunna ta in det med något rimligt
anspråk på översikt. (Winkler, SvB, 2005:16, s. 5)

Kan svårigheten att överblicka möjligen ha ett samband med bristen på
diskussion? Är det så att det pågår ett antal parallella mässor inom ramen för
Bok & Bibliotek och att alla är nöjda med att hitta ett utbud som riktar sig till
just dem? Eller har de som varit alltför missnöjda helt enkelt slutat komma dit?

Detta år får jag tillfälle att göra ett eget besök på Bok & Bibliotek. Jag
kommer att lyssna till förra årets Augustpristagare som framträder i en fullsatt
Bonniermonter. Efter programmet berättar han att det är hans första besök på
mässan. Hans intryck kan sammanfattas med en känsla av förminskning. Trots
pris och stora upplagor blir han på Bok & Bibliotek bara en del av ett
maskineri. Hans stjärna slocknar så snart programmet är över och inte ens
medan det pågår finns det någon riktig koncentration eller värdighet. I
bakgrunden hör man Bokiascenen annonsera årets ”scandal beauty” Carolina
Gynnings boksignering. Författaren hävdar bestämt att det här var första och
sista besöket (Eget besök, 2005-10-01).

Ett liknande omdöme fällde Per Andersson (chef för webb-sajten Sourze
Salong) i Svenska Dagbladets enkät från 2002. Han gjorde då ett ”roligt och
jobbigt och lyckat” jobb som utställare, men: ”Hemskast var året när jag var här
som författare och var tvungen att knalla runt och snaska efter
uppmärksamhet.” (”Enkät: vad tyckte du om bokmässan?”, Svenska
Dagbladet, 2002-10-06.) Känslorna är säkert äkta, men även här kan man
tillämpa Bourdieus tankegångar i ”Produktionen av tro”. Den som söker
uppmärksamheten, det vill säga marknadsför sig, ägnar sig åt att ”knalla runt
och snaska”. Då är det så mycket värdigare att stå i en monter och låtsas att
man ingenting vill sälja (Bourdieu, 1987).

Som motvikt till de aningen negativt utmålade erfarenheterna ovan noterade
jag vid mitt besök ett ivrigt och nyfiket bläddrande och plockande och ett
betydligt mer informellt diskuterande och intervjuande bland mindre bokförlag,
antikvariat och tidskriftsredaktioner i mässhallens periferi. Det är något som går
att känna igen från Erkelius beskrivning av mässan i Expressen 1995 (Eget
besök, 2005-09-30).
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12.3 Sammanfattning
2005 års Bok & Bibliotek visar inte upp några större förändringar jämfört med
hur det såg ut fem år tidigare. Ett försök har gjorts att sortera mässans stora
programutbud med hjälp av olika scener och centrum som presenterar olika
typer av program.

Intresset, eller möjligen behovet, från branschaktörerna att diskutera mässan
verkar i det närmaste obefintligt.
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13. Slutanalys och diskussion

13.1 Utgångspunkter
Det som sedan mer än tjugo år tillbaka är Bok & Bibliotek i Göteborg började
med en ambition att diskutera och utveckla bibliotekariernas yrkesroll, erbjuda
biblioteken fortbildning samt att starta en dialog mellan författare och läsare.
Med i bilden fanns också en stark drivkraft att visa på det privata initiativets
möjligheter inom det traditionellt offentligt finansierade biblioteksområdet.

Redan det andra året bytte biblioteksmässan karaktär och blev en bok och
biblioteksmässa, som också öppnades för allmänheten, troligtvis en
förutsättning för att locka ett större antal besökare och få med bokförlagen som
ekonomisk motor. Så gott som omgående blev det tydligt hur bokförlagen
försökte göra mässan till sin, först på ett symboliskt plan, men sedan allt mer
konkret genom att driva igenom sina önskemål. Vid två tillfällen i mässans
historia, 1991 och 1997, väljer flera bokförlag att utebli. Man kan likna det vid
att de strejkar eller möjligen genomför ett slags marknadsundersökning.

Höga kostnader, men även svårigheten att med någon säkerhet mäta det
ekonomiska utfallet av att ställa ut på Bok & Bibliotek tycks ha varit
bokförlagens stora stötestenar. De ekonomiska argumenten kan emellertid vara
farliga för dem som handlar med litteratur. Pierre Bourdieu har i sin text
”Produktionen av tro” visat på hur de ekonomiska intressena bör förnekas om
man vill ha ekonomisk framgång på ett fält där man vinner anseende i första
hand genom kulturellt kapital, något som visar sig stämma överraskande väl med
hur konflikterna kring Bok & Bibliotek gestaltar sig. Bokförlagen får utstå hård
kritik för att inte ta kulturpolitiskt ansvar när de alltför oförsiktigt håller fram
just de ekonomiska omständigheterna. Trots försiktigare tongångar det andra
strejkåret, 1997, är det som att dissonanserna av 1991 års övertramp
fortfarande hörs eka på mässan och blott och bart att utebli associeras av
kritikerna med ett kulturfientligt vinsttänkande. När bokförlagen återvänder
efter strejkåren har de förvisso fått en del av sina krav tillgodosedda, men det är
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rimligt att anta att de också återvänder för att rädda sitt kulturella anseende.
Fältets spelregler gagnar i detta fall arrangörerna.

Nittiotalet kommer att domineras av kampen mellan bokförlagen och
mässarrangörerna och ilskna författare som står vid sidan av och känner sig
svikna. Samtidigt hamnar biblioteken, som från början var mässans huvudsak,
allt mer i skymundan. Det finns ingen riktig plats för de offentligfinansierade,
icke vinstdrivande biblioteken i denna diskussion mellan ekonomiska och
kulturella värden. Och finns det en plats lyckas i vart fall inte biblioteken ta den
i besittning. Det övergripande intrycket, åtminstone det man får genom att ta
del av fackpressen, är att biblioteken sysslar med sitt, mer eller mindre
oberoende av vad som pågår på mässan i övrigt, även om man hittar nya grepp,
som en samlingsmonter, för att göra sig synligare på mässan rent fysiskt.
Möjligen kan man tycka att det är en aning ironiskt med tanke på att en av
arrangörernas grundtankar när mässan startades var att koppla ihop bibliotek
med den övriga bokbranschen och att över huvud taget lyfta fram det och visa
på dess betydelse i samhället.

Något som arrangörerna verkligen lyckats med är att locka publiken till
mässan. I princip har antalet besökare ständigt ökat fram till 2000 då siffrorna
stagnerade, men då hade man kanske å andra sidan nått gränsen för vad
mässanläggningen och arrangemanget klarar av. Sedan 1995 har antalet besökare
i stort sett legat kring 100.000. Göran Andersson poängterade i sin studie av
mötesindustrin besöksdeltagarnas (slutkundens) ekonomiska betydelse. Utan
besökare inga utställare och med andra ord ingen mässa. I de höga
besökarsiffrorna har vi kanske ytterligare en förklaring till att de strejkande
bokförlagen trots allt valt att återkomma.

När man ser mässan ur ett tjugoårsperspektiv blir det tydligt hur
arrangörerna ständigt måste balansera olika branschaktörers intressen mot
varandra. Det är i den här typen av verksamhet knappast möjligt att hitta en
lösning som alla är nöjda med, snarare rör det sig om att ge och ta på olika håll,
olika år, även om det är vissa aktörer som får fler av sina önskemål
tillfredsställda oftare än andra. Detta balanserande kan också förklara att
utvecklingen ibland kan verka ryckig och i avsaknad av långsiktighet. I Svensk
Bokhandels enkätundersökning från 2000 anser samtliga branschaktörer att
bokhandlarna är de som har minst utbyte av mässan. Ser man till hur mässan
speglas i branschorganen är bokhandelns roll försvinnande liten.
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13.2 Centrum, periferi och alternativa mässor
I branschens kommentarer till 2005 års Bok & Bibliotek påpekas det att
diskussionen kring mässan nästan helt har upphört. Från en livlig och ofta
konfliktfylld debatt under nittiotalet verkar fokus nu helt ha förflyttats till
enskildheterna: programpunkterna, titlarna, författarna. Vad dessa betyder som
en del av mässan, eller hur mässan ska tolkas i sin helhet, hur den fungerar, vad
den lyfter fram och vad den tiger om, verkar ingen ha tid att fundera över.

Jag har undersökt mässan från 1985 till 2005 genom att läsa kataloger,
program- och reklamblad samt facktidskrifter som ett pågående samtal mellan
texter, eller textmängder, på det sätt som Klaus Krippendorff beskriver.
Metoden har varit fruktsam, men det sista året i undersökningen är det som om
samtalet om inte upphör, så i alla fall handlar om något annat. Utställarna och
deltagarna på mässan gör det de kommit för att göra, utan att se sig om efter
annat.

En tolkning skulle kunna vara att mässan efter en tid av turbulens faktiskt
har hittat ett slags balans där de flesta, åtminstone tillfälligt, är nöjda med hur
det fungerar och kan koncentrera sig på sina uppgifter. En annan möjlig tolkning
är att de mest kritiska känt sig alltför marginaliserade och helt enkelt har vänt
mässan ryggen för att söka sig till andra sammanhang.

För bokförlagen gäller, som vi konstaterat, delvis nya villkor. Marknadsfö-
ring har fått större betydelse, koncentrationen på storsäljande titlar har ökat och
över huvud taget har branschen blivit mer öppet ekonomisk. När ett stort
bokförlag kan lägga ut miljonbelopp på att marknadsföra en enstaka titel är
kanske inte längre ett par miljoner för fyra dagars intensiv uppmärksamhet i
lokala och rikstäckande medier samt exponering mot 100.000 besökare så
mycket att bråka om.

För arrangörerna gäller det att tillfredsställa de största förlagens behov av
exponering av höstens storsäljande titlar med allt vad det innebär av
kvadratmetrar, ljudnivå, central placering och ihoptrummat mediauppbåd,
samtidigt som andra verksamheter inte får skuffas undan alltför långt ut i
periferin. Att det finns ett centrum och en periferi på mässan verkar vara ett
accepterat förhållande bland dem som deltar. Balansen mellan centrum och
periferi är känslig. Den dag mindre förlag, tidskrifter, organisationer och litterära
sällskap, som inte har möjlighet, eller i vissa fall heller inget behov av, att köpa
sig en plats i centrum, känner sig alltför undanskuffade, kommer de att lämna
Bok & Bibliotek. Det finns idag ett antal lokala bokmässor, litteraturdagar mm
som kan fungera som alternativa forum. (På till exempel textmässan i
Stockholm, som trots placeringen i huvudstaden får räknas som en lokal mässa,
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är Bonnier- och Norstedtsgrupperna symptomatiskt nog portförbjudna.) Det
gäller för arrangörerna att balansera kolosserna i centrum mot de smärres myller
i periferin. Det är just mångfalden som gör Bok & Bibliotek till vad det är. Den
sociala aspekten får inte heller underskattas. Värdet och nöjet av att under några
dagar få träffa kollegor och branschbekanta under andra former understryks gång
på gång i branschtidskrifterna. Förlorar mässan sin periferi och därigenom sin
mångfald, förlorar den också mycket av sitt kulturella såväl som sociala kapital.
Därmed skulle den tappa fackbesökarna som är en förutsättning för ett
sammansatt seminarieprogram och säkert också många av sina övriga besökare.

13.3 Bibliotekets roll
Från att ha varit mässans mål och mening blev bibliotek under nittiotalet en allt
mindre del av det växande Bok & Bibliotek. På 2000-talet lever biblioteksdelen
kvar, men verkar det, som inkapslad och isolerad från det större sammanhanget.
Detta sagt med viss reservation, då materialet som berör bibliotek under denna
period inte är så omfattande som man skulle kunna önska.

Bibliotekarierna utgör en stor del av mässans publik och vittnar gärna om
mässan som något positivt, inte minst ur social synvinkel. Ändå måste man nog
konstatera att den tidiga ambitionen att lyfta fram biblioteket och ge det en
plats i nivå med sin betydelse har gått förlorad. Snarare är det nog så att det är
de andra delarna av bokbranschen som lyfts fram, för biblioteket att ta del av.

Inom biblioteket finns inte samma spänning mellan kulturella och
ekonomiska värden som hos mässans andra aktörer, något som kan ha bidragit
till att biblioteket hamnat utanför den kamp som förs mellan dessa värden.
Samtidigt kan man tycka att det borde finnas en roll för biblioteket i det
sammanhanget. När bokförlagen tycks bli allt mindre beroende av att förneka
ekonomin och allt mer öppet säger att det bara är det mest aktuella, lättsålda
och publikdragande som fungerar (även om man i vissa fall lägger skulden på
”mässan”, som om det vore något som levde sitt eget liv och inte alls formades
av de medverkande) borde biblioteket ha en roll som motvikt, som ett alternativ
som skulle kunna hålla fram inte bara mångfalden, utan även ett långsiktigt
perspektiv. Men en sådan roll är kanhända omöjlig att synliggöra inom ramen
för Bok & Bibliotek.
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13.4 Det privata och det offentliga
Det ursprungliga projektet Bibliotek 85 drevs av ambitioner att utveckla
biblioteket och dess anställda på ett sätt som grundarna Falck och Jacobsson
inte tyckte att det fanns svängrum att göra internt. Det fanns en ideologisk
drivkraft att visa på det privata initiativet möjligheter.

Tämligen omgående fick bokmässans arrangörer justera sina planer och söka
delvis nya vägar för att få den stora satsningen att gå ihop. Idag har knappast
mässan någon betydelse för kompetensutveckling av bibliotekarier eller
diskussioner kring yrkesrollen och i den mån den har det är det i allmännast
möjliga mening, precis som varje bokmässa, författarafton eller boktemadag kan
sägas ha det. Att därför påstå att arrangörerna svek sina grundläggande
ambitionerna för biblioteket tycker jag trots det vore att gå för långt. De visade
helt enkelt prov på sunt företagande och gjorde sitt bästa för att utveckla och
hålla liv i sin produkt. Sett ur dagens perspektiv har Bok & Biblioteks
arrangörer tveklöst bevisat sig som mässarrangör och företagsledare. Vad de inte
lyckats lika bra med att bevisa är det privatas förtjänster som alternativ till det
offentliga på biblioteksområdet. Snarare är Bok & Biblioteks historia ett
exempel på att privat företagande och marknadsvillkor inte har så mycket att
erbjuda biblioteket.

13.5 Framtida forskning
Tänkbar fortsatt forskning kring just Bok & Bibliotek i Göteborg skulle kunna
var en observationsstudie under några års följd, kombinerad med en
enkätundersökning bland besökarna. En sådan skulle kunna fördjupa aspekter
som: hur talar man om litteratur på mässan och i vilka syften, finns det ett en
dialog kring litteraturen eller handlar det mest om marknadsföring, vilka hörs
och vilka hörs inte, vilka saknas?

Det skulle också vara intressant med en jämförande studie av Bok &
Bibliotek och mindre lokala bokmässor och liknande arrangemang.
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14. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att ge en bild av Bok & Biblioteks utveckling
från starten 1985 fram till 2005. Genom att studera utbudet och branschens
mottagande av detsamma har jag velat visa hur meningsutbytet mellan varje års
utbud och mottagande har bidragit till att förändra mässan genom åren.

Jag har försökt ge en bild av de ursprungliga drivkrafterna och syftet med
mässan, visat på den långsiktiga utvecklingen, såväl som på vissa betydelsefulla
år med särskilda konflikter. Jag har också försökt ringa in om någon enskild
branschaktör haft särskilt stort inflytande över mässan samt velat undersöka en
eventuell spänning mellan kulturella och ekonomiska värden i ett sammanhang
där man handlar med litteratur. För det sistnämnda har jag använt mig av Pierre
Bourdieus begreppsapparat med termer som kulturellt och ekonomiskt kapital.

De huvudsakliga slutsatserna är följande:

– Biblioteksmässan, senare bok- och biblioteksmässan, startades för att
erbjuda kompetensutveckling för bibliotekarier, ge en möjlighet att diskutera
och stärka yrkesrollen samt för att starta en dialog mellan läsare och
författare. Med i bilden fanns också en ideologisk drivkraft att ta ett privat
initiativ på ett offentligt område. Mässan kom rätt snart att ta en annan väg.
Den gjordes om från fackmässa till en kombination av fackmässa och mässa
öppen för allmänheten. Biblioteket har genom åren kommit att spela en allt
mindre roll på mässan och av de ursprungliga målen är det framförallt det
tredje som lever kvar. Just mötet mellan läsare och författare är ett av de
dominerande inslagen på mässan. Arrangörerna har onekligen bevisat sig
som företagare och mässarrangörer, men knappast som ett privat alternativ
till det offentliga.

– Bokförlagen kom snabbt att dominera diskussionen kring mässan och har
med en detaljerad tydlighet talat om vilka förändringar man önskat. Under
1991 och 1997 valde flera bokförlag att inte delta i mässan på grund av
missnöje med framför allt höga kostnader, men också osäkerhet kring
utfallet av investeringen. Flera uttryckte att de inte önskade delta i en
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allmän kulturmanifestation, utan var där för att marknadsföra sina egna
böcker. Förlagen återvände dock efter dessa ”strejkår”. Möjliga orsaker var
att de lyckades driva igenom sina önskemål, men också att de i viss mån
tvingades tillbaka för att rädda förlorat anseende.

– I framför allt konflikterna 1991 och 1997 blir spänningen mellan kulturella
och ekonomiska värden tydlig. Bourdieus tankar om att det ekonomiska
intresset måste förnekas av den som vill ha framgång i handeln med litterära
produkter visar sig vara mycket väl tillämpbara. De bokförlag som är mest
öppna i sin ekonomiska argumentering och inte tillerkänner mässans
kulturella värden någon betydelse blir hårt kritiserade och tvingas,
åtminstone indirekt, till ett slags avbön. Fältets regler spelar här
arrangörerna i händerna. Den som inte deltar riskerar att förlora i kulturellt
kapital.

– 2005 har diskussionen kring mässan avstannat. Samtidigt har mässan liksom
bokbranschen i stort blivit mer öppet ekonomisk. Stora marknadsförings-
satsningar på ett fåtal titlar och handel med de mest säljande författarna
präglar den nya bilden. Mässan har alltid haft ett centrum med stora förlag
och välkända namn samt en periferi av småförlag, tidskrifter, antikvariat,
organisationer mm, men denna uppdelning har förstärkts. För närvarande
tycks det råda en fungerande balans, men om periferin blir alltför
undanskuffad kan mässans mångfald komma att snävas av betydligt, vilket
troligtvis även skulle minska mässans stora publikunderlag.
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15. Käll- och litteraturförteckning

15.1 Kataloger, program och reklamtryck
Bibliotek 85. Fackmässa och konferenser [reklambroschyr].
Bibliotek 85. Katalog.
Bibliotek 85. Konferensprogram.
Bokmässan. Konferensprogram, [1997].
Bokmässan ’05, [mässkatalog, distribuerad med Göteborgsposten, 2005-09-

20].
Bok & Bibliotek ’86.Katalog.
Bok & Bibliotek ’86.Konferensprogram.
Bok & Bibliotek ’87. En nordisk kulturmanifestation, [reklambroschyr].
Bok & Bibliotek ’87. Konferensprogram.
Bok & Bibliotek ’91. konferensprogram.
Bok & Bibliotek ’95. Dag för Dag, nr. 1.
Bok & Bibliotek ’95. Konferensprogram.
Bok & Bibliotek ’95. Mässkatalog.
Bok & Bibliotek 2000. Konferensprogrammet.
Bok & Bibliotek 2001. Seminarieprogrammet.
Bok & Bibliotek 2005. Seminarieprogrammet.
Katalogen för 6:e Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, [1990].
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