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1. Inledning 

1.1. Frågeställning: Vilken betydelse har Nobelpriset i litteratur för bokförlagen som gett ut 

pristagare? Hur ser arbetet ut när ett förlag ger ut nobelprisvinnande böcker och hur ser 

skillnaden ut mellan små och större förlag? 

 

1.2. Teori och metod: Min C-uppsats bygger på jämförelse. En jämförande uppsats rörande 

bokförlagen. Jag vill lära mig mer om bokförlagsbranschen och fördjupar mig i ämnet med 

utgångspunkt från Nobelpriset i litteratur. Nobelpriset blir här som en bro mellan förlaget och 

marknaden och ett bra sätt att förstå båda dessa, kopplade, som de är, till varandra. Jag har 

låtit intervjua tre förlag, ett litet, ett medelstort och ett stort förlag och jämför dem med 

varandra. 

    Jag har valt att inrikta mig på Nobelpriset i litteratur och dess påverkan på bokförlagen i 

Sverige därför att Nobelpriset i litteratur är vårt största på området och berör en så stor del av 

det litterära samhället och dess utövare: bokförlagen, bokhandlarna, kultursverige, media, 

läsarna och naturligtvis författarna själva. 

    Jag baserar min analys främst på material från muntliga intervjuer. Håkan Bravinger för 

Norstedts, Elisabeth Grate för Elisabeth Grate Förlag och Per I. Gedin för Wahlström & 

Widstrand. Intervjuerna presenteras i löpande text med egna slutsatser och åsikter och är 

främst en jämförelse mellan de olika förlagen för att se på skillnader och likheter. 

    Vid valet av förlag ville jag gärna ha representanter från förlag av olika storlek för att se 

hur arbetet ser ut på exempelvis ett riktigt stort förlag jämfört med ett riktigt litet. Jag fick tips 

från min handledare att kontakta Norstedts, Wahlström & Widstrand, Elisabeth Grate Förlag 

och Brombergs eftersom de förlagen har gett ut nobelprisvinnare relativt nyligen. Jag ringde 

upp dessa samt ett antal andra, mejlade ut frågorna i förväg och fick möjlighet till intervjuer 

med de fyra nyss nämnda. Dorotea Bromberg blev senare tvungen att avboka men jag fick 

alltså möjlighet att intervjua Bravinger, Gedin och Grate på förlagens kontor i Stockholm. 

    I analysdelen kommer jag främst att låta intervjusvaren tala men även egna kommentarer 

och hänvisningar till andra källor kommer att ges plats. För att förtydliga i texten är 

intervjusvaren kursiverade. De nobelförfattare som tas upp i intervjuerna är Mario Vargas 

Llosa (Nobelpriset 2010) och Orhan Pamuk (Nobelpriset 2006) på Norstedts, J. M. G. le 

Clezio (Nobelpriset 2008) på Elisabeth Grate Förlag och Alexander Solsjenitsyn (Nobelpriset 

1970) på Wahlström & Widstrand. 

    Uppsatsen är i grunden en jämförande analys snarare än en återberättare av litteraturkällor. 

Men litteratur, tidningsartiklar och Internet kommer också att användas i arbetet. 
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1.3. Om Alfred Nobels pris i litteratur. 

Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond bestående av Alfred Nobels (1833-1896) efterlämnade 

förmögenhet förvaltad av Nobelstiftelsen. Uppgiften att utse pristagare anförtrodde Nobel i 

sitt testamente till Svenska Akademien.
1
 Utgångspunkten i testamentet är formuleringen från 

år 1895 att räntan på kapitalet varje år ska ”utdelas som prisbelöning åt dem som under det 

förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta” med en femtedel till ”den som inom 

literaturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning”
2
 

    Utdelningen sker i Stockholm den 10 december varje år och pristagarna håller en 

nobelföreläsning inom sex månader.
3
 Både akademiledamöter (och andra likartade akademier 

och samfund), professorer i litterära samt språkliga ämnen, tidigare pristagare i litteratur och 

ordförande i författarorganisationer är berättigade att lämna in förslag på pristagare, 

skriftligen till Nobelkommittén före 31 januari och helst med en motivering. 350 bidrag är det 

ungefärliga antalet förslag som kommer in varje år. Förslagen bearbetas av Nobelkommittén 

under våren och i oktober förkunnar Svenska Akademien sitt val. Prisvinnaren mottar priset - 

10 miljoner kr (2007) samt diplom och medalj – av Kungen i Stockholms konserthus.
4
 

    Nobelpriset har status av att vara det finaste pris man kan erhålla.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx (11-05-18) 

2
 Espmark, Kjell Det litterära Nobelpriset Principer och värderingar bakom besluten 1986 Norstedts Stockholm 

s. 10 
3
 http://www.ne.se/lang/nobelpris (11-05-18) 

4
 http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx (11-05-18) 

5
 http://www.ne.se/lang/nobelpris (11-05-18) 

http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx
http://www.ne.se/lang/nobelpris
http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx
http://www.ne.se/lang/nobelpris
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2. Analys: 

Håkan Bravinger berättar om Mario Vargas Llosa (Nobelpriset 2010) samt Orhan Pamuk 

(Nobelpriset 2006), Elisabeth Grate berättar om JMG le Clezio (Nobelpriset 2008) och Per I. 

Gedin berättar om Alexander Solsjenitsyn (Nobelpriset 1970). 

 

2.1. Nobelpriset, en kortvarig lycka: 

De gustavianska salongerna i Börshuset, Gamla Stan i Stockholm är fullsatt. Världspressen 

trängs otåligt förväntansfullt denna oktoberdag. Kl. 13.00 öppnas den vackra dubbeldörren av 

Peter Englund, Svenska Akademiens ständige sekreterare sedan 2009, för att meddela årets 

Nobelpris i litteratur, den litterära världens mest eftertraktade pris.
6
 

    ”För hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens 

motstånd, revolt och nederlag”
7
 lyder juryns motivering för 2010 års nobelprisvinnare, den 

peruanske författaren Mario Vargas Llosa. 

    Håkan Bravinger, skönlitterär förläggare på Norstedts sedan 2007, berättar när jag träffar 

honom i Norstedtsbyggnaden, om förlagets senaste pristagare: 

    - Mario Vargas Llosa debuterade på Bonniers Förlag. Han tillhörde en generation 

latinamerikanska författare som snabbt och väldigt unga skaffade sig ett internationellt rykte. 

Han debuterade med Staden och hundarna (1963 sv. övers Jan Sjögren, 1966) och kom sedan 

med ytterligare en bok på Bonniers. Sedan bytte han förlag till Norstedts och det gjorde han 

därför att han träffade Norstedts förläggare på ett möte med internationella PEN.
8
 Han hade 

fått höra att översättningarna inte var så bra. Och därför ville han byta förlag och då blev det 

Norstedts. 

   - Det som är speciellt med nobelpristagarna Mario Vargas Llosa och Orhan Pamuk, 

fortsätter Bravinger, det är att de är de två mest sålda nobelpristagarna. Det vill säga de är 

höglitterära men har också möjligheten att nå ut till väldigt många människor. Pamuk är den 

mest sålda nobelpristagaren någonsin och jag är nästan 100 % säker på att Vargas Llosa är 

nummer två. 

    Bland det mest positiva med Nobelpriset i litteratur är att, veckorna runt priset – och det är 

här i Sverige, jag skulle inte säga att det är världen i stort, vi kanske inbillar oss det men – i 

Sverige i slutet av september då börjar det skvallras och sedan i månadsskiftet september-

oktober så tillkännages nobelprisvinnaren. Det som sker då är att hela kultursverige skvallrar 

                                                           
6
 http://www.svenskaakademien.se/web/Akademifilmen.aspx 2:59-3:21 (11-05-17) 

7
 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/litteraturpriset-till-vargas-llosa (11-05-04) 

8
 International PEN. Organisationen PEN, en internationell författarförening. 

http://www.svenskaakademien.se/web/Akademifilmen.aspx
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/litteraturpriset-till-vargas-llosa
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om vem som kan få priset. Under den tiden så kan alla förlag känna att ”Vi måste satsa på 

kvalitetslitteraturen!”, det vill säga just då känner alla väldigt varmt för den litteraturen som 

är viktig och angelägen men som kanske inte säljer. 

    När det gäller Nobelpriset så ligger tonvikten på den konstnärliga insatsen. Svenska 

Akademien har gjort priset till ett finlitterärt pris och det är det i allra högsta grad.
9
 Det går att 

göra en skillnad på så kallad populär litteratur och finlitterär litteratur där den populära 

litteratur ofta säljer mer och alltså trycks i större mängder och fler upplagor medan finlitterär 

litteratur oftast trycks i mindre upplagor men istället ses som angelägen, viktig litteratur. Men 

vid ett Nobelpris blir försäljningen ofta explosionsartad både på grund av media och på grund 

av prisets status.  

    - Med Vargas Llosa, berättar Bravinger, så fick vi på Norstedts – när han fått priset – 

snabbt räkna ut ”Vilka titlar är mest intressanta?” För skillnaden med Sverige jämfört med 

hela övriga världen det är att författaren kommer att komma hit och när han/hon kommer till 

Stockholm för att ta emot Nobelpriset då måste det finnas böcker. Och det är inte så självklart 

som man kanske kan tycka därför att det ska ju tryckas mängder, för även om det finns tryckta 

böcker från tidigare så spelar det ingen roll för de tar slut samma dag. Vi ska alltså trycka 

upp 20 000 av den titeln, 15 000 av den titeln, 30 000 av den. Det är enorma mängder och 

man har bara en månad på sig och normalt tar en titel en månad på tryckeriet. Så det är 

bråttom. Dessutom måste man lösa allt vad gäller rättigheter, man vill gärna säga grattis till 

författaren och planera för besöket, ”Ska vi ha en middag?” och så vidare. Så det är mycket 

med det praktiska, men fantastiskt roligt! Det enda negativa med Nobelpriset det är att 

författaren vanligtvis går från att inte ha sålt ett dugg till att sälja väldigt mycket och ligga på 

topplistorna, men ett år senare så har försäljningen gått tillbaka igen. För den ökade 

försäljningen beror naturligtvis på Nobelpriset och det går liksom inte att tro att man kan 

sälja lika mycket ett år senare när uppståndelsen väl har lagt sig. En ny nobelpristagare 

tillkännages och då har läsaren liksom tröttnat på den där andre som var tidigare. Eftersom 

många har läst honom eller henne just på grund av priset så vill man kanske hellre läsa den 

nya nobelpristagaren istället för att läsa en till av den man läste förut. Så det är snabbt över. 

   - Det blev en väldig stress när J. M. G. le Clezio fick Nobelpriset, berättar Elisabeth Grate – 

ägare till och förläggare på Elisabeth Grate Förlag – när vi sitter tillsammans i den öppna 

soliga lokalen på Klippgatan. Vi är ju ett litet lugn förlag och jag har ingen fast anställd utan 

jag anlitar människor för olika uppdrag. Översättare, redaktörer, sättare, fotografer, 

                                                           
9
 Allén, Sture; Espmark, Kjell Nobelpriset i litteratur En introduktion utgiven av Svenska akademien, distr.: 

Norstedts Stockholm 2001  s. 44. 
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formgivare, tryckeriet och så vidare. Så det blev tumultartad och mycket arbete på en gång. 

Eftersom le Clezio var nobelpristippad tredje året i rad så tänkte jag ”Man vet ju aldrig” och 

kollade upp hur många exemplar som fanns kvar av Afrikanen på Förlagssystem AB, som har 

mitt lager. Upplagan var på 2000 och då fanns det 1650 exemplar kvar, vi hade alltså sålt 

350 exemplar. Upplaga nummer 2 sålde slut direkt, renrakat. Och det är ju en effekt av 

Nobelpriset. 

    Meddelande om att en bok belönats med pris väcker nyfikenhet, ett förnyat intresse för 

författarskapet. Media visar ett enormt intresse för Nobelpriset i litteratur och är en stor 

bidragande orsak till att läsaren får upp ögonen för den prisvinnande författaren. På samma 

sätt som en filmatisering kan öka försäljningen av boken bakom filmen så ökas intresset för 

och nyfikenheten på boken genom Nobelpriset. ”Vad har det här författarskapet som innebär 

att det tilldelas det största litterära priset som finns?” Intresse från andra förlag uppstår också 

naturligtvis. Priset symboliserar en belöning till ett författarskap som skiljer sig från andra, är 

bättre än andra, unikt, viktigt, speciellt. Författarskapet har hela tiden funnits där men ”i det 

dolda” så att säga och priset kan innebära en nystart. Det blir en nyhet och nyheter attraherar 

tills en ny nyhet kommer och till viss del tystar den gamla. 

    - Bland annat Svensk bokhandel
10

, fortsätter Elisabeth Grate, gjorde en intervju där det 

står att Elisabeth Grate Förlag ökade sin omsättning med 2200 procent och då kan man ju 

föreställa sig vad jag hade innan. Senare, under förra året [2010] gjordes en enkät och då 

stod jag på första plats på krymplistan. Så det sjunker snabbt. Sedan var det olyckligt att det 

var precis under krisen som detta hände. Vi handlade ju med euro. Euron idag har varit nere 

i 8.78. Då var den 11.40. Så det kostade ju enormt att köpa rättigheterna jämfört med 

tidigare. Och då var ju plötsligt alla ute efter honom också, det var en helt annorlunda 

situation. 

    - Jämfört med när jag köpte rättigheterna för Afrikanen så betalade jag 5 gånger så mycket 

för bok nummer 2. Men de andra rättigheterna blev mycket lägre, för den fjärde boken till 

exempel. Men de sålde inte så mycket heller, rättigheterna är ju i proportion till det man tror 

att man ska sälja. 

    - Så krympningen var dels på grund av att euron var så dyr och dels därför att han stod så 

vansinnigt högt i kurs, summerar Grate. Jag tyckte han var lika bra före priset så för mig var 

det ingen skillnad. Men ett Nobelpris förändrar hela situationen. Och när det är alldeles nytt 

                                                           
10

 Svensk Bokhandel, branschtidning utgiven av Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel som ägs gemensamt av 

Svenska Bokhandlareförening och Svenska Bokförläggareföreningen. Tidningen bevakar bokbranschen och 

publicerar nyhetsartiklar, reportage, större övergripande artiklar och debattinlägg. 
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med Nobelpriset, då är det den största skillnaden. 

    - Sammanlagt vad gäller le Clezios böcker så är vi uppe i nästan 30 000 sålda ex. Allt är 

vind (nov 2007, andra upplagan nobelprisåret okt 2008) är runt 15 000 och Raga Att nalkas 

den osynliga kontinenten (okt 2008) är runt 10 000. Men Hungerns visa (sept 2009) såldes i 

knappt 1000 exemplar. Den sista Färder i filmens värld (maj 2010) ligger runt 800 exemplar. 

Så det är ju inga jättesiffror. Men de författare som jag säljer bäst av är le Clezio och även 

Vénus Khoury-Ghata. 

    - Nobelpriset ger ett väldigt intresse, berättar bokförläggare Per I. Gedin
11

 när vi träffas i 

våningen på Tysta gatan som tidigare inrymde Wahlström och Widstrands lokaler. Men sedan 

händer det som ju nästan alltid händer: Efter Nobelpriset går försäljningen ner och 

försvinner i stort sett helt, det varar inte länge. Wole Soyinka (Nobelpriset 1986) varade bara 

över det året till exempel. 

    I självbiografin Förläggarliv berättar Gedin vidare att: ”Alexander Solsjenitsyn debuterade 

med En dag i Ivan Denisovitjs liv och det var ingen tvekan om att vi med honom hade fått en 

stor författare och debutboken är fortfarande en av hans bästa böcker.
12

 Men försäljningen 

var inte särskilt stor i början, med enbart ett par hundra ex av de två första romanerna och 

cirka 2000 av del 1 av ”Cancerkliniken”.
13

 Men när det ryktades om Nobelpriset formligen 

exploderade försäljningen. Under året hade hans ryktbarhet ökat för varje vecka. Vi hade då 

alla verken i pocket och när Nobelpriset tillkännagavs 1970 sålde vi över 200 000 ex av 

Solsjenitsyns böcker. Vid den här tiden hade Bonniers i princip monopol på litterära 

nobelpristagare och vårt förlag hade inte haft någon på 9 år så det var lite av en sensation på 

Wahlström & Widstrand.
14

 

    - Reaktionen från det officiella Sovjet blev våldsam, fortsätter Gedin. Solsjenitsyn ansågs 

vara en icke-författare (han hade sparkats ut ur det sovjetiska författarförbundet året innan) 

och var en ’fiende till folket’. Nobelpris till en icke-författare var en förolämpning av 

Sovjetunionen. Detta ledde till att det blev svårigheter för Solsjenitsyn att ta emot priset i 

Stockholm och även i Sverige fanns hinder i arbetet på grund av landets undfallenhet mot 

Sovjet. Ett exempel var svenska ambassadören i Moskva, Gunnar Jarring, som vägrade att 

vidarebefordra brev från Solsjenitsyn till Svenska Akademien. Över huvud taget fick 

situationen lösa på omvägar, genom andra mellanhänder och så vidare, för att lösa de 

                                                           
11

 Per I. Gedin, Bokförläggare, VD för Wahlström & Widstrand 1961-1986 och sedan för Gedins Förlag. Chef 

för Bokklubben Svalan 1953-1960 samt ordförande i Svenska Bokförläggareföreningen 1990-1993. 
12

 Gedin, Per I Förläggarliv Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1999 s. 297 
13

 Gedin, Per I Förläggarliv 1999 s. 298. 
14

 Gedin, Per I Förläggarliv 1999 s. 298. 
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känsliga frågorna, särskilt just kring hur priset skulle överlämnas.
15

 

    - Men det går att se att Nobelpriset hade betydelse för Solsjenitsyns kamp att avslöja 

Gulag, menar Gedin, och dessutom har Nobelpriset en sådan internationell dignitet så efter 

att Solsjenitsyn fått priset så undkom han risken att fängslas. Wahlström & Widstrand fick 

mycket kritik i Sovjet för att ha gett ut ’den där mannen’ och jag fick rena förhörsliknande 

utskällningar om att ha begått ”skändliga handlingar” och vara en ’fiende till Sovjet’ genom 

utgivningen av Solsjenitsyn.”
16

 

    - Själva Nobelfesten dominerades helt av Solsjenitsyn, fortsätter Gedin, trots att han aldrig 

fick möjlighet att närvara. Men hans frånvaro var närvarande i varje ögonblick och särskilt 

vid uppläsande av Solsjenitsyns tal. Men priset kunde han inte hämta förrän 1974, fyra år 

senare, när han kastats ut ur Sovjet.
17

 

    - En dag i Ivan Denisovitjs liv gavs ut först av ett kommunistiskt förlag i Sverige, berättar 

Gedin vidare vid vår intervju, men de var inte intresserade av att ge ut något mer av 

Solsjenitsyn sedan så jag högg till genast och köpte rättigheterna och det var ingen annan 

som var intresserad. Vi sålde ungefär 2000 exemplar av Cancerkliniken (1968). Boken fick 

halvbra recensioner, folk tyckte inte den var särskilt märkvärdig. Så det var inget slagsmål 

om honom. Först när vi gav vi ut Den första kretsen (1968) började läsare och kritiker att 

vakna till liv och han började bli känd genom sin kamp och genom att han blev förföljd på 

olika sätt. Vi var först i Europa med nästan alla hans böcker. När vi gav ut En dag i Ivan 

Denisovitjs liv i pocket sålde vi över 100 000 exemplar direkt. Och Nobelpriset fick han ju 

1970. 

    - Så det tog ju några år och det var ett äventyr naturligtvis, fortsätter Gedin. Först fick han 

Nobelpriset men fick inte komma till Sverige och sedan blev han som sagt utkastad ur Sovjet 

och hämtades till Sverige för att ta emot priset, flera år senare. Det var två mediala händelser 

istället för en. Så då blev det naturligtvis fart på försäljningen igen. Det blev ett jättelikt 

intresse i och med priset. Samtidigt kan man kanske tycka att det nästan är fel, det borde ju 

vara själva innehållet som ska vara det verkligt dragande men det är mänskligt att det blir på 

det viset. 

    Kvalitet och försäljning blir på sätt och vis två skilda målsättningar när det gäller 

Nobelpriset. Nobelpriset är inte i första hand kommersiellt (som exempelvis Augustpriset är) 

utan det belyser finlitterär kvalitet, den viktiga, angelägna litteraturen. Augustpriset omfattar 

                                                           
15

 Gedin, Per I, Förläggarliv 1999 s. 299. 
16

 Gedin, Per I, Förläggarliv, 1999 s. 310. 
17

 Gedin, Per I, Förläggarliv 1999 s. 302 och s. 305. 
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den populära litteraturen främst, den litteratur som säljer i större mängder, medan många 

nobelpristagare som till exempel le Clezio och Solsjenitsyn inte säljer särskilt mycket före 

Nobelpriset, sedan säljer enormt i och med priset men går tillbaka till samma försäljning när 

prisets nyhet kallnat. Priset blir på sätt och vis en strålkastare som belyser ett viktigt 

författarskap, och det blir en statushöjare både för författaren och hans tidigare verk genom 

prisets prestige, tyngd och internationella dignitet. Det garanterar inte att författaren blir 

kanon eller ens säljer i några större mängder över tid men bara det faktum att ha tilldelats 

priset innebär en kvalitets- och statusstämpel och framför allt väcker det intresse. 

    - Om man ska tala om prissättningen på en nobelprisbok, berättar Håkan Bravinger, så kan 

vi ta Herta Müller (Nobelpriset 2009) som exempel. Wahlström & Widstrand gav ut boken till 

ett vanligt F-pris, försäljningspris. Då kostar den som en vanlig inbunden bok. Och det är ett 

bra exempel på det här med att de kände på sig att hon kanske skulle få Nobelpriset. De 

publicerade henne i pocket också vilket man inte gör med Herta Müller för hon säljer för lite 

för det. Det kostar förlaget pengar. Men sedan när den kommer i pocket då behöver man inte 

ha de här inbundna böckerna kvar så då börjar de rea ut dem. Det reas ut, ibland i olika steg, 

och då blir ju böckerna billigare men det är också därför att man kan köpa den ännu billigare 

i pocket. Sedan fick hon Nobelpriset och då går man naturligtvis tillbaka till 

originalprissättningen. Och hos oss på Norstedts fungerar det likadant. 

    - Det som händer med nobelpristagare, fortsätter Bravinger, det är att många vill läsa 

precis när han eller hon har fått priset och då trycker man väldigt mycket och när man 

trycker så mycket… Jag menar med en vanlig upplaga av en litterär författare så kan man 

inte få så många ex över därför att man bara trycker en upplaga på 1000, 2000 kanske 3000 

men nu trycker man helt plötsligt 12 000, 20 000, 30 000 och då kan det bli väldigt många 

tusen över. Och de rear man ut på bokrean och så vidare. 

    - Livstiden för en bok är kortare idag än någonsin, menar Bravinger. Vi delar in året i 4 

resor: Det stora som är höst, sen kommer senhöst/vinter som är mer litterär, så kommer 

våren med nya titlar och sedan sommaren som är mer kommersiell. Och de där resorna 

betyder att om en bok kommer ut på hösten så kan den finnas kvar i bokhandeln fram till jul 

ungefär, sedan vill bokhandlarna ha nya böcker, och byter ut dem. Så kommer vintern och då 

ska de ha bokrea och efter bokrean då vill de ha vårens titlar, sedan gäller sommarens 

kommersiella. Så det byts ut hela tiden vilket betyder att det är svårt att sälja en bok efter att 

den där resan har tagit slut, då är boken svårsåld helt enkelt och man får börja rea ut den. 

Precis som med kläder. Det låter ju hemskt att säga att det är mode men det är hela tiden nya. 

Men det positiva är också just att det hela tiden är nya, bra böcker som vill komma ut. Så man 
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kan ju vända på det och se det så men ibland så blir man ju deprimerad när en tämligen 

nyutgiven bok som man ville köpa ändå inte finns kvar. Det svåraste är de finlitterära 

böckerna som tar slut men som man sedan inte kan trycka i pocket. Om det gäller en 

kommersiell bok trycker man hela tiden till. Men trycker man en finlitterär bok i 1500 ex så 

har man ju redan betalat mycket för att man ville ge ut den boken. Då är det inte säkert att 

man vågar trycka upp 1000 ex till. Bokhandlarna kanske sedan skickar tillbaka, returnerar, 

och då sitter man där med 2000 ex. Ja, det är jättesvårt. Men något som Nobelpriset verkligen 

gör det är att det främjar läsandet. 

    Nobelpriset innebär alltså oftast en kortvarig lycka. I och med att Nobelpriset i litteratur 

tilldelas en ny författare varje år så är det lätt att förstå att försäljningen går ner för varje år. 

Intresset svalnar och som jag nämnt tidigare så är media en stor anledning till att vi får upp 

ögonen för nobelprisvinnaren. 

 

2.2. I medias öga: 

    - När det sades på radion att le Clezio hade fått Nobelpriset, berättar Elisabeth Grate, då 

stod min son och jag och lyssnade och man trodde ju knappt att det var sant. Han hade varit 

nobelpristippad tre år i rad från Afrikanen fram till det året, så beredd var man ju inte. Så vi 

stod där och plötsligt vällde pressen in. Det var ett jättestort medialt intresse. TV och radio 

och tidningar och förlaget finns alltså i en lokal på 16 kvadrat så trappan fylldes och de 

liksom ser sig omkring och frågar sig ”Men var är förlaget?”. 

    Det blev verkligen barnkalasstämning för alla var på så vansinnigt gott humör. Jag tror att 

det var det faktum att det var ett litet, inte helt okänt, men dock litet förlag som plötsligt 

kommer med en nobelpristagare. Ja, så det var en fantastisk stämning och vi var i TV nästa 

morgon och på kvällen, jag pratade nonstop i telefon och det var ju massor i tidningarna. På 

bilder står jag och höjer glaset och säger ”Félicitations!” Och den bilden, den liksom sade 

allt. Det var fest, det var fantastiskt, det var väldigt roligt! 

    - Vad gäller nobelpriset så är vi på Norstedts förberedda, berättar Håkan Bravinger. Vi har 

förberett vilka vi kan tänkas få det för. Det vore lustigt om vi skulle få priset för någon som vi 

alls inte trodde skulle få det. Det enda problemet är att alla förläggarna är ofta i Frankfurt 

när det sker – så var det till exempel med Vargas Llosa – och är man i Frankfurt då får vi ha 

någon som Stand By på Norstedts, till exempel redaktionschefen. Om det meddelats att vi fått 

priset så är vi beredda på att någon kommer att ringa, vi ser till att stå i direktkontakt med 

författaren, tar hand om de vanliga frågorna, det blir skåla i champagne och sedan är det 

jobb. Omslag ska fixas, inlagor ordnas, vilka titlar ska publiceras? Var ska de tryckas? Så det 
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blir jobb men det är jättekul jobb!   

    - Om man skulle tala om Nobelpriset som en tyngd för förlaget, berättar Elisabeth Grate, så 

skulle det möjligen vara så när man ska sälja in sig, till exempel när man ansöker om 

rättigheterna till en bok utomlands. Men jag söker efter böcker som verkligen griper tag i en, 

och jag frågar mig ”Hur skulle den fungera på marknaden?” Eftersom det är ett helt 

personligt val så får jag ju hoppas att det finns andra också som tycker den är bra. Men jag 

köper inte nödvändigtvis prisvinnande böcker. Om en författare har fått ett jättebra pris i 

Frankrike så rusar jag inte in och tänker att ”Den här är bra!” För det behöver inte alls 

stämma överens. Man kan läsa en prisvinnande bok men känna att ”Nej, den var inte så bra” 

eller så tänker man ”Nämen ÅH, vilken bok!” och då har något annat förlag redan tagit den. 

Så enkelt är det. 

    - Som litet förlag är det också oroligt att någon ska bjuda över. Till exempel Bonniers tog 

ju tillbaka Roberto Bolaño som de släppt tidigare. Dom bjöd över och började publicera 

honom igen. Så det är ruggigt, tänk om nån skulle bjuda över mig på le Clezio till exempel 

och överta honom. Det skulle kännas fullkomligt hopplöst när man ju har påbörjat. Sedan kan 

jag också häpna över hur otroligt bra böcker ändå kan vara lediga. 

   Det blir en mer osäker tillvaro på ett litet eller medelstort förlag just därför att marknaden är 

stenhård och konkurrensen slår ut de förlag som inte lönar sig. Vilket innebär att le Clezio har 

en mycket större påverkan på helheten hos Elisabeth Grate Förlag än Vargas Llosa har på 

Norstedts eller Solsjenitsyn har på Wahlström & Widstrand. 

    - Vissa författare har jag övertagit från andra förlag, fortsätter Elisabeth Grate. le Clezio 

till exempel och även Jeanne Cordelier från Norstedts och Patrick Modiano från Bonniers 

men som jag sedan också släppte. Det är många läsare och journalister som har varit på mig 

under årens lopp och frågat ”Åh, varför fortsatte ni inte ge ut Patrick Modiano som var så 

bra!” Men jag känner att jag kan ju inte hålla på och ta över alla andras, jag har så mycket 

eget. Sedan är det intressant att se också, att även om Elisabeth Grate Förlag har 

rättigheterna på le Clezio nu så började Norstedts ge ut honom igen då när han fick 

Nobelpriset, då började de ge ut de gamla titlarna. Då var det fullt ös. 

    - Jag tackade faktiskt nej till en bok av le Clezio efter Allt i vind, fortsätter Elisabeth Grate. 

Jag är inte ute efter nobelpristagare, jag är ute efter bra böcker och om de sedan får 

Nobelpriset, visst är det fantastiskt men det gör dem inte bättre i mina ögon. De har ju varit 

bra hela tiden. 

    Det är intressant att jämföra utformningen på le Clezios böcker hos Norstedts respektive 

Elisabeth Grate Förlag för nobelprisåret 2008. Till att börja med har vi Elisabeth Grate 
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Förlags Afrikanen. En enkel hårdpocket, en ganska tunn bok med det typiska Grate-utseendet, 

ett foto med en ram i vitt och i högra hörnet namn, titel, undertitel samt förlagets namn. I vitt 

mot rödbrunt. Elisabeth Grate har berättat att hon alltid väljer färgen noga för att få den att 

höra ihop till det boken handlar om. Afrikanen fick rödbrunt likt färgen på Afrikas jord. 

Bilden föreställer hyddor, djur och en ung svart man och det finns också med fotografier i 

själva boken. Baksidetexten är tämligen lång men berättar främst om själva handlingen och 

berättar också något om författaren: att berättelsen är självbiografisk. Dessutom finns en bild 

av författaren på baksidan samt kortfattad fakta om honom, när han debuterade och vad han 

skrivit tidigare, vilka böcker som getts ut hos Elisabeth Grate Förlag och där står meningen 

”Nobelpriset i litteratur 2008” först men texten är enkel och i samma stil och storlek som 

födelsedata och antalet skrivna böcker m.m. Det är bilden på framsidan som fångar blicken, 

samt den rödbruna färgen. Annars är boken ganska lågmäld vad gäller Nobelpriset trots att 

boken tryckts 2008 mitt under nobelpristumultet. 

    Norstedts utgåva av Rapport om Adam är på sätt och vis Afrikanen-utgåvans motsats. 

Rapport om Adam är en röd inbunden bok med skyddsomslag i en lätt gräddfärgad ton också 

inramad med linjer, med författarens namn och bokens titel står överst och förlagsnamnet 

finns längst ned. Tvärsöver boken finns en röd remsa där det står ”Nobelpriset i litteratur 

2008”. Baksidetexten är kortfattad med information om bokens innehåll samt även 

information om författarens genombrott och att han jämställs med Camus och Sartre och 

förlagsnamnet står igen nertill. Öppnar man boken finns ett utdrag ur själva innehållet och sist 

i boken finns även information om författaren och hans liv samt ”Nobelpris i litteratur 2008” 

igen följt av nobeljuryns motivering. I Norstedts utgåva är det meddelandet om Nobelpriset 

som får tala. le Clezio är på allas tunga 2008 och förlaget säljer in boken som en nobelprisbok 

och det väcker intresse för själva handlingen, men på ett annat sätt än Afrikanen hos Elisabeth 

Grate Förlag. Informationen om Nobelpriset ger en kvalitetsstämpel på innehållet och det gör 

förlagsnamnet också. Men genom att inte fånga läsaren med annat än att det är en 

nobelpristagare riskerar det att med tiden minska intresset hos läsarna. Men ändå bidrar det 

faktum att boken är inbunden och vackert utformad, att det är en finlitterär författare, att 

Norstedts är utgivaren och att författaren jämställs med Camus och Sartre till att väcka 

intresse. Det finns symboliskt kapital över boken, det är det som lockar. Medan Elisabeth 

Grate Förlags Afrikanen lockar läsaren mer direkt genom bild och text, lockar Norstedts 

Rapport om Adam främst genom prestige, intresse och tyngd, det som ett Nobelpris innebär. 

    - Nobelpriset ger ökade möjligheter både att nå ut och att köpas in, berättar Håkan 

Bravinger. Det gör det absolut! På alla håll. Det blir något positivt. Men jämför man med 
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Danmark, där kan förläggaren – när de har en författare som får Nobelpriset – snarare 

tycka: ”Åh, Gud vad jobbigt det här blev då! Nu måste vi ju ge ut den här igen!” Och där 

säljer de kanske tusen eller tvåtusen böcker. Och hålla på att stå där i kö med agenten och 

försöka få ordning på rättigheterna, fixa med översättarrättigheterna, trycka upp boken på 

kort tid då det är så bråttom. Det kan kosta mer än det smakar och så slutar det med att de 

inte säljer många böcker att tala om i alla fall. 

    - Så är det ju inte för oss i Sverige, fortsätter Bravinger. För här vet vi att folk är väldigt 

intresserade. Vi får väldigt mycket positiv respons men så ser det inte ut i hela världen. Det är 

skillnader. För oss bygger det på att folk är intresserade och när folk är intresserade och vill 

läsa då säljer böckerna, då blir de lånade på biblioteken och det är fantastiskt! Jag tycker att 

det är jättekul när Norstedts får nobelprisförfattare och vi tjänar på det men det som är 

viktigast är, enligt min åsikt, att man snackar om litteratur. Man samtalar, man skvallrar om 

en litteratur, som är liksom den viktiga, den stora litteraturen. Och där, några veckor i och 

med priset, så pratar man om litteratur som kanske nästan ingen har läst tidigare. Jag tycker 

det är fantastiskt! Intresset flammar upp och det ska vi vara så jäkla glada för. 

 

2.3. Att vara eller inte vara trogen: 

    - Med le Clezio var det så att jag hade hört hans namn i åratal, berättar Elisabeth Grate, 

och innan jag startade förlaget så brukade jag fara ner till bokmässan i Paris bara för att jag 

tyckte att det var så kul. Och så gick jag där och han fanns liksom alltid med, le Clezio. Jag 

hade läst en bok av honom, den handlade om en resa i öknen och den skrev han tillsammans 

med sin hustru Jémia. Hon är alltså från Marocko ursprungligen så det var en upptäcktsfärd 

som de gjorde tillsammans för att hitta hennes familj och hennes rötter. Boken hade kommit 

ut någon gång i mitten av 90-talet och jag tyckte den var väldigt fin och sedan läste min man 

och jag en jublande recension om den i ”Nouvelle Observateur” en fransk veckotidning som 

vi prenumererar på. Och det var alltså l’African, Afrikanen. 

    - Och jag tänkte ”Men det stämmer ju precis med linjen för mitt förlag! Det är identitet, det 

är exil!” Ja alltihop stämde. Så jag kontaktade franska förlaget Gallimard och de blev ju 

väldigt glada. Och ”Ja, författaren är helt med på det”. Så det var inga problem. Och då 

hade faktiskt le Clezio varit i Stockholm året innan, för då hade han kommit ut med en annan 

bok i Frankrike, som vi då så småningom också gav ut som heter Allt i vind (Revolution på 

franska) och jag vet att man då tyckte att ”Nämen varför tar inte Norstedts upp honom igen?” 

För Norstedts gav ju ut honom under 30 år. Men att man släpper författare, det kan jag förstå 

om man absolut inte säljer mer än några exemplar om året vilket var fallet med le Clezio. 
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Och han kanske återkommer till samma tema, med liknande handling och då tyckte de väl att 

”Ja men vi lämnar honom”. 

    - Men han började egentligen ett nytt slags författarskap när han kom till oss, där han gick 

in i det mer självbiografiska, fortsätter Elisabeth Grate. Han hade skrivit med självbiografiska 

inslag tidigare men Afrikanen var ju rent självbiografisk. Så den gav vi ut i en upplaga på 

1500 exemplar och de sålde ju slut och fick strålande recensioner i alla tidningar. Det var 

2005 och Nobelpriset fick han 2008. Det var till och med så att jag fick trycka upp den i en ny 

upplaga på 2000 ex, vilket är en djärv upplaga för ett litet förlag. Och 2007 kom Allt i vind 

som också fick väldigt bra recensioner. Och då bjöd vi le Clezio till Stockholm, i februari, och 

han var även på Kulturhuset och då märkte man att det fanns ett jätteintresse för honom. 

Proppat med folk, alla böcker som vi hade med sålde slut. Och sedan kom sommaren och då 

fick han Dagermanpriset med stor festlighet runt det och då hade man ju redan hunnit 

tillkännage att han skulle få Nobelpriset. 

    - Nu har vi gett ut fem böcker av le Clezio på Elisabeth Grate Förlag och vi har en liten 

historia på gång som ligger färdigöversatt och som jag ska plocka in när det blir plats, för 

jag ger ju inte ut mer än sex, sju böcker om året och eftersom jag vill följa upp mina 

författare så tar de upp nästan all tid och plats om de kommer med en bok om året. Så att få 

in nytt det är trångt men det börjar bli lite fler än sju åtta böcker om året nu. 

    - J. M. G. le Clezio är ett jätteintressant exempel, menar Håkan Bravinger, det är ett 

författarskap där författaren är väldigt ung när han debuterar, han utmanar idén om 

romanen likt Vargas Llosa och han får fantastiska recensioner. Erland Törngren, le Clezios 

svenska förläggare jobbade på sin mammas förlag på den tiden, Gebers Förlag, som gav ut 

flera böcker av le Clezio. Sedan köpte Norstedts upp Gebers Förlag och det införlivas. Erland 

fortsatte vara le Clezios förläggare och vi gav ut nästan allting av le Clezio sedan 1964. 

Sedan så går Erland i pension och då är frågan ”Vem ska ta över författarskapet?” Under 

90-talet så hade le Clezio en dipp i sitt författarskap. Han skriver lite mindre intressanta 

böcker och försäljningen har gått ner. Och det finns ingen förläggare för le Clezio, Erland 

Törngren har slutat, och då är det alltså en ny förläggare som ska gå på, och även om man 

kan tycka att Norstedts är ett stort förlag så fungerar det inte alls på det sättet. En förläggare 

vill ju jobba med sina författare och den som då ska ha det ansvaret – som Erland hade – det 

är inte säkert att han vill ta över Erlands författare. Han kanske också vill satsa på sina unga 

franska författare. 

    - Och då har vi le Clezio, en författare som skriver böcker som inte är lika bra som de en 

gång var, böcker som inte får några som helst recensioner över huvud taget. Ingen som 
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recenserar och böckerna säljer ingenting. Man kan ju tycka att ”Men det behöver inte sälja” 

och nej, det kanske det inte behöver göra men det behöver i alla fall ha recensioner. Folk 

måste ju visa att de vill läsa det, recensera det. le Clezio var helt ute i kylan. Sedan det som 

hände då det är att när le Clezio får en ny våg i sitt författarskap som är nästan 10 år senare 

– med Allt i vind – då har den nye förläggaren på Norstedts, som jobbar med fransk 

litteratur, hittat sina författarskap, då finns det ingen plats för le Clezio. Det är klart att så 

här i efterhand så borde vi ju naturligtvis ha gått tillbaka och satsat på le Clezio men det är 

ju med facit i hand. 

    - Det finns en sorts missuppfattning i kulturlivet, fortsätter Bravinger, att förlag ska ge ut 

nobelpristagare och att de ska vara trogna och det ska alltid vara på samma förlag annars är 

det pinsamt. Men om man kollar utländska förlag. Alla större tyska förlag till exempel har 

gett ut le Clezio vid någon tidpunkt. En titel där, två titlar där. I Sverige ser vi det som att det 

alltid ska vara samma förlag. Men inte ens Vargas Llosa – som vi har gett ut sedan slutet av 

60-talet – finns bara på Norstedts. 

    - För mig har det alltid varit så att jag känner skyldigheter också, menar dock Per Gedin. 

Det gör jag mot alla bra författare och jag fortsätter att ge ut dem även om de inte säljer. 

Man kan ju inte bara plocka russinen ur kakan så att säga utan man måste jobba med 

författarskapen. Men om man ser på skillnader från dåtidens gamla patriarkaliska 

förlagsväsende och idag, så ägde förlagen sina författare och då hade man skyldigheter 

också. Så det är väl sundare på det viset att man har brutit ner det till ett rent ekonomiskt 

förhållande med det är väldigt mycket tråkigare och för författarna är det tuffare och i och 

med att det är ett ekonomiskt förhållande så har man alltså inga skyldigheter och därmed 

släpper man dem i det ögonblicket det inte lönar sig längre. Som med Le Clezio. Jag tror inte 

han skriver sämre böcker utan dippen gällde försäljningen. Men resultatet för författarskapet 

blir ju detsamma. 

    - Jag gav ut Haruki Murakami till exempel, en japansk författare, fortsätter Gedin. 

Norwegian Wood (1987) har han skrivit bland annat. Och jag är fullständigt övertygad om 

att han kommer att få Nobelpriset en vacker dag. Men min efterträdare släppte honom direkt 

och likadant med Suzanne Brogger, henne tog ju Norstedts över. Bara för att försäljningen 

gick ner så släppte Wahlström & Widstrand henne med en gång. Vilket är otroligt korkat för 

en bra författare kan skriva sämre böcker men han blir ingen sämre författare. Förlagens 

arbete med författarskapen är ju ett uppbyggnadsarbete. Och det är en lång färd, en färd på 

kanske 20 år. 

    Åsikten går alltså isär ifråga om att vara trogen en författare eller inte. Kritik har framförts 
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från exempelvis författare som tidigare varit en del av Bonniers, att stora förlag är mer 

opersonliga och släpper en direkt om man inte säljer. Men förlagsbranschen har blivit en 

affärsuppgörelse mellan olika parter där konkurrenstanken lever. Förlaget släpper olönsamma 

författare eftersom de inte bidrar. 

    Men den gamla tanken lever kvar, den som Gedin talar om, att förlaget också har 

skyldigheter gentemot författaren och att förläggaren måste lägga tid på att arbeta med 

författarskapet. Detta ser man främst hos mindre förlag. Och att vara trogen eller inte trogen 

författaren skiljer sig från förlag till förlag och är på sätt och vis en smakfråga som styrs av 

förlagets profil, inriktning och karaktär. 

 

2.4. Försäljning , det finlitterära och bestsellerismen 

- Mario Vargas Llosa slog igenom väldigt ung, 1963, berättar Håkan Bravinger, men 

Nobelpriset kom i slutet av hans karriär, femtio år efter debuten. Orhan Pamuk var 

förhållandevis ung när han fick priset. Så det har aldrig varit en dipp i hans författarskap, det 

har hela tiden blivit bättre. Vilket ju är väldigt tacksamt för ett förlag. 

    - Pamuk tillhör inte heller en litterär boom som Vargas Llosa gör. Pamuk är precis 

tvärtom, han är snarare solitär, fortsätter Bravinger. Det kom ett rykte om ett turkiskt litet 

geni och han kom också lite på omvägar till Norstedts, via olika sätt. Största problemet vad 

gäller Pamuk har egentligen varit att hitta en översättare och Pamuk sålde naturligtvis 

ingenting. Men han hade hela tiden förläggare på Norstedts som tyckte väldigt mycket om det 

han skrev. Och det är väldigt viktigt. Utan en förläggare som gillar författarskapet så finns 

det liksom ingen chans för förlaget att göra ett bra jobb. 

    Det är något som man kan se även på annat håll, på andra förlag. Exempelvis gällande Pär 

Lagerkvist. I en intervju jag gjorde tidigare inom Litteraturvetenskap C berättar Albert 

”Abbe” Bonnier att före Dvärgen gavs det ut säkert tio böcker av Lagerkvist som inte sålde.  

Men hans förläggare på Bonniers trodde verkligen på honom, på att han skulle bli en stor 

författare en dag. Så det är en satsning. Idag ger man väl ut två, kanske tre böcker. Säljer 

ingen av dem ska det till mycket för att förlaget ska ge ut en till. Då måste det vara en 

förläggare som verkligen brinner för författaren. 

    - Jag skulle inte säga att det finns ett sökande efter möjliga nobelprisförfattare, berättar 

Håkan Bravinger. Man försöker hitta unga intressanta författarskap men inte vet man om de 

kommer få Nobelpriset senare, man vet bara att de är unga och litterära och intressanta. Det 

letar man alltid efter. Sedan efter att man hittat författarskapet gäller det ju också att fortsätta 

ge ut den författaren. Det är det som kan vara svårt. Det är där någonstans man kan tycka att 
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”Jaha, nu kommer en bok till, den här är ganska lik den förra men den är inte riktigt lika 

bra”. Då kanske man börjar tvivla på författaren men då kan man spela ut kortet: ”Det här 

är ett viktigt författarskap. Kanske ett författarskap som kommer att belönas med 

Nobelpriset”. Det kan vara en morot för att fortsätta ge ut. 

    - Pamuk är lite speciell där när han fick priset, fortsätter Bravinger. Snö hade då precis 

kommit ut och det hade inte kommit en dipp i författarskapet. Det har det skett för nästan alla 

andra nobelprisförfattare. 

    - Och exemplet var ju le Clezio, fortsätter Bravinger. Det var en lång dipp men om det då 

finns en förläggare som pratar varmt för den författaren och till och med spelar ut 

nobelpriskortet då kan man fortsätta ge ut böcker, som kanske inte är lika bra som dem som 

kom några år tidigare. För det är ju böcker som kostar pengar och varje bok som kostar 

pengar på ett förlag måste ju någon betala och det är förlaget som ska betala. Och ska man 

betala och ta från någonting som man drar in pengar på då måste man ju verkligen tycka om 

det väldigt mycket och tycka att det är angeläget och man måste känna att andra tycker att det 

är angeläget – inte så många som tycker att det är angeläget, kanske bara några hundra, men 

det räcker. Sedan är det ju aldrig kul om man känner att ingen annan tycker att det är 

angeläget. 

    - Och så slutar en förläggare och sedan så kommer en ny förläggare som vill hitta sina nya 

unga författare, fortsätter Bravinger inte ta över någon som har en dipp i författarskapet efter 

trettio år, så som  det var med le Clezio. 

    - När det gäller den årliga intäkten så är ett Nobelpris – för alla förlag – bara en bonus, 

menar Bravinger. Du kan ju aldrig räkna in: ”Och så ska vi ha ett Nobelpris här”, du vet ju 

aldrig när det kommer. Albert Bonniers Förlag har en enorm utgivning, men de har inte fått 

ett Nobelpris på elva år. Och då har de ändå fantastiskt många bra författare. 

    - Nu har vi på Norstedts haft tur som haft nobelprisvinnare flera gånger på kort tid. Men 

det går aldrig att räkna med det. Får du priset så får du lägga ner en jäkla massa jobb och 

sedan så får du intäkter men det är ju mer tumultartat för ett litet förlag som Elisabeth Grate 

Förlag som har en så pass liten utgivning som bara puttrar på och plötsligt så bara rasar det 

iväg. 

    - När det gäller försäljning så har både Pamuk och Vargas Llosa haft en stadig försäljning, 

fortsätter Bravinger. Framför allt Vargas Llosa. En stadig försäljning som i och för sig har 

gått ner lite men som faktiskt stundtals har haft böcker som har legat på topplistorna och det 

är unikt för en nobelpristagare. Med de senaste titlarna har det inte varit så men bara en 

sådan titel som Bockfesten (2000) var en bokklubbsbok till exempel. Han var kanske en av de 
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mest kända och mest vällästa innan han fick priset. Så han är speciell på det sättet. Och sedan 

så tryckte vi ju till böcker i ungefär 150 000 ex av fyra titlar. 

    - Fyra, fem titlar är ungefär vad marknaden behöver, vad läsarna vill ha, menar Bravinger. 

Man kan inte trycka upp hur mycket som helst. Trycker man upp tio-femton titlar så blir det 

bara förvirring. Man får trycka upp de viktigaste. Tanken kan ju kännas fantastiskt, att allting 

ska finnas, men det blir bara mer komplicerat. 

    - I de här sammanhangen, fortsätter Bravinger, när det är en någorlunda lättillgänglig 

nobelpristagare så trycker man upp ungefär 150 000 ex. Av en mer svårsåld författare – till 

exempel Elfriede Jelinek (Nobelpriset 2004) – så kan du inte trycka upp hur mycket som helst, 

även om det fanns en film som många hade sett som byggde på boken. Det går helt enkelt inte. 

Och en poet kan du trycka upp kanske 20 000 ex av. Men det är svårt att säga hur mycket en 

nobelprisförfattare kommer att sälja. 

    - När jag kom in i bokförlagsbranschen, berättar Per Gedin, då fanns läsarna främst inom 

medelklassen, inte över- eller underklassen.  Idag finns läsarna överallt, i alla kategorier. Får 

du en bestseller – oavsett om det gäller Nobelpriset eller Augustpriset så är alla dina läsare. 

Problemet är att om du inte har en bestseller finns läsarna bara inom vissa grupper och 

kategorier vilket kan leda till att det inte lönar sig. Det blir en polarisering: Förhållandet där 

antalet exemplar av böcker som säljs inte har ökat på 20 år medan fördelningen har blivit 

snedare och snedare. Det är fler och fler sålda ex av färre författare. Av de andra författarna 

säljer man mindre och mindre. Med andra ord: Bestsellerismen. 

    - Och polariseringen gör att författare har svårt att leva på sitt författarskap nu för tiden, 

fortsätter Gedin. Förr i världen kunde både författare och förlag leva på någorlunda hyggligt 

säljande böcker, 5000-15 000 exemplar. Idag är det fråga om 2000 exemplar eller 50 000 

exemplar. 

    - Idag finns bokköparna överallt som sagt, fortsätter Gedin, men förr fanns dom i ett 

segment mer eller mindre. Ett socialt segment där det var lätt att hitta dem. 

Med andra ord kan man tala om Robert Escarpits två kretslopp: Det höglitterära kretsloppet, 

där alla läste i princip samma böcker, ”finlitteratur”, och det folkliga, populära kretsloppet 

och ibland så lyckades man få en bok att komma över från det höglitterära kretsloppet till det 

folkliga, populära kretsloppet – en såkallad blockadbrytare – nämligen genom Nobelpriset. 

    - Jag frågade mig om vi inte kunde skapa en egen motsvarighet till Nobelpriset? berättar 

Gedin. Skapa ett folkligt populärt kretslopp av kulturella böcker. Så kom idén till 

Augustpriset.  Hur får man intresse för en titel? Och det är klart, det får man ju genom att det 

är ”Årets bästa bok.” Och därmed fick vi ju uppmärksamhet och försäljning och tanken 
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bakom Augustpriset är en rent kommersiell tanke, att sälja böcker – det finns redan massor av 

olika litterära priser – och idag säljs det fler böcker genom Augustpriset än genom 

Nobelpriset. 

    - Nobelpriset har faktiskt förlorat i uppmärksamhet. Svinalängorna (Augustpriset 2006) till 

exempel sålde i 300 000 ex och Vargas Llosa (Nobelpriset 2010) kom inte i närheten av det. 

Vidare kan man också, för att förstå Nobelprisets betydelse för förlaget se till Pierre 

Bourdieus idé om symboliskt kapital. Bourdieu talar om det mänskliga livet som en rad olika 

fält där människor samlas runt ett speciellt intresse. Och inflytande över dessa olika fält får 

man genom det han kallar det symboliska kapitalet, indelat i Ekonomiskt kapital (ekonomiska 

tillgångar och kännedom om ekonomins spelregler), Kulturellt kapital (kunskaper, erfarenhet, 

bildning, förtrogenhet med finkulturen) och Sociala kapital (kontakter, till exempel 

släktskapsförbindelser) och även kön och klass kan ses som en form av kapital.
18

 Vidare finns 

habitus som enkelt uttryck kan benämnas som personligheten, kollektiv livsstil, sätt att föra 

sig, sätt att tänka, inlärd läggning, smak och så vidare
19

 

    Vad gäller min C-uppsats frågeställning ”Vad har Nobelpriset i litteratur för betydelse för 

förlagen som ger ut pristagare?” kan man se nobelprisvinnaren som ett symboliskt kapital för 

förlaget. ”Ett litteraturpris kan i vissa fall ge ett verk konkret ekonomiskt värde genom ökad 

försäljning, samtidigt som det bidrar med status och litterärt anseende”
20

 och Nobelpriset 

innebär en kortvarig lycka men också prestige som färgar av sig inte bara på författaren utan 

även förlaget och dess förläggare och anställda. Nobelpriset är ett ”värdemärke”, och en väg 

till inkomst och sätt att marknadsföra sig genom. Det blir en kvalitetsstämpel. En symbol på 

utgivning av god viktig litteratur. 

    Brombergs är ett exempel på ett förlag som utvidgats, växt från att ett litet till ett medelstort 

förlag och framför allt har synts i media och på marknaden. En bidragande anledning till det 

är nobelpristagare och att förlaget fått så pass många med tanke på sin storlek, fyra hittills. 

Jämfört med ett litet förlag, till exempel Elisabeth Grate Förlag som fått en nobelpristagare 

och där förlaget sedan återgår till sin vanliga produktion så upprepas utgivningen av 

pristagare hos Brombergs vilket ger en annan sorts kontinuitet för förlaget som kan användas 

till att investera i nya författarskap. 

    - Priset ger ju en oerhörd uppmärksamhet på förlaget, berättar Per Gedin, och alla vi som 

jobbade på Wahlström & Widstrand blev en tum högre så att säga, vi växte på alla ledder. 

                                                           
18

 Furuland, Lars; Svedjedal Johan, Litteratursociologi, Pierre Bourdieu ”Vem har skapat skaparna?” 

Studentlitteratur AB Lund 1999 s. 131 
19

 http://www.ne.se/lang/pierre-bourdieu (11-05-16) 
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 Steiner, Ann Litteraturen i mediesamhället Studentlitteratur AB, Stockholm 2007 s. 59 
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    - Men ändå ska det inte vara så att det bara är Nobelpris som påverkar ett förlags 

symboliska kapital utan jag har alltid sagt och hävdat med kraft att varje bra bok vi gav ut 

gjorde att förlaget blev ett bättre förlag. Jag tycker det är viktigt att förstå att det finns annat 

också, Nobelpriset betyder inte allt. Jag sade till poeterna till exempel när de kände sig 

olönsamma. ”Nej, ni är inte olönsamma. Var och en är lönsam på sitt sätt. Er uppgift är att 

skriva bra böcker.” De enda olönsamma författarna är de dåliga författarna. Till och med 

när de säljer bra, men i längden gör de ju inte det. 

    - Författarens och förlagens ekonomiska situation har förändrats, berättar Gedin vidare. 

Förlagen är beroende av säljande författare, Dan Brown-typen, Stieg Larsson-typen. 

Branschen är kommersiell till 100 % nu för tiden med Bonniers och Norstedts i toppen och 

med en oändlig mängd mindre förlag som ger ut 1 bok, 2 böcker, 10 böcker om året. Däremot 

finns det knappast några medelstora förlag. Brombergs finns och Lind & Co men de 

överlever på att inte bli större, om de blir större så blir det för höga personalkostnader och 

fasta kostnader m.m. 

    - Det som händer, inte minst på grund av agenterna och bestsellerismen, fortsätter Gedin, 

är att du börjar med ett författarskap men sedan tas det ifrån dig om du är en liten förläggare 

och författaren går till de stora förlagen. Deckarförfattare, som Åke Edwardsson till exempel, 

kom ut på lilla förlaget Tre böcker i Göteborg och sedan betalade Norstedts ett antal miljoner 

för fyra av hans böcker och då fick Tre böcker se sig om efter andra författare. 

Det blir allt färre förlag, inte i antal men av betydelse. Och därmed får vi en mycket tråkigare 

förläggarbild, enligt min mening. 

    Ju mindre förlaget är desto tuffare blir branschen eftersom vi har en marknad som grundar 

sig på konkurrens. Jämför vi till exempel Elisabeth Grate Förlag med Norstedts (även om 

åsikten hos alla tre nämnda förlag är att Nobelpriset inte betyder så mycket utan innehållet är 

det viktiga) så känner Norstedts att de kan släppa le Clezio när han fick en dipp i 

författarskapet,  medan hos Elisabeth Grate Förlag så blir le Clezio en stomme för förlag och 

den författare som inbringar störst intäkter. 

    le Clezio fick en ny riktning i författarskapet i och med Afrikanen och detta ledde till ett 

nytt intresse för författaren och ett nyintresse även för de gamla titlarna. Strålkastarna kom 

över le Clezio igen och hela författarskapet blev intressant på nytt, vilket påverkade både valet 

av honom till nobelpristagare och bidrog till en ökad försäljning och dessa båda hör ihop. 

    Nobelpriset blir en intresseväckare och ökar försäljningen. Försäljningen ökar på liknande 

sätt för alla förlag. Det ökar snabbt och sjunker snabbt. Arbetet blir dock annorlunda beroende 

om det är ett litet, medelstort eller stort förlag just därför att de stora förlagen både förväntas 
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få det oftare och förbereder sig på ett annat sätt. Framför allt är det media som blåser upp 

Nobelpriset till något stort, kanske större än det är och medias intresse inverkar även på 

försäljningen (vi köper det vi ser i hyllorna, det som inte belyses blir osynligt) och nyheten 

blir än hetare om priset tilldelas en författare på ett litet förlag eftersom det uppfattas som mer 

ovanligt, häpnadsväckande. Även om särskilt de senaste åren visat på att storleken kanske inte 

betyder så mycket som man kunde tro eftersom små och medelstora förlagen kan ge ut 

nobelpristagare och också har gjort det. 

    - Ärligt talat när det gällde Nobelpriset så gjorde det inte så stor inverkan på Wahlström & 

Widstrands arbete, berättar Per Gedin. För oss var det kul, vi skålade i champagne och vi 

sålde en väldig massa böcker men det var vad det var egentligen. Det gjorde ingen större 

skillnad på vår utgivning. Till skillnad från exempelvis Brombergs Förlag och deras 

Nobelklassiker. Det ska inte gå till på det viset tycker jag. Även om jag tycker att Dorotea 

Bromberg är en skicklig förläggare så skulle jag aldrig jaga nobelpristagare som hon gör. 

Utan jag har jagat bra författare så att säga. 

    Det Per Gedin syftar på är Brombergs  Nobelklassiker, en bokserie med enbart 

nobelpristagare som Brombergs ger ut sedan 2007 och där Svenska Akademiens förre 

ständige sekreterare Horace Engdahl är redaktör. Kritik som riktats mot Brombergs är det 

faktum att hon säljer och marknadsför nobelpristagare enbart som just nobelpristagare. Dock 

blir detta också ett sätt att enkelt få tag i nobelprisförfattare, även från lång tid tillbaka. 

Personligen tycker jag det är någonting att uppmuntra och Dorotea Bromberg menar att hon 

också framför allt söker efter bra författarskap. 

    ”Efter trettiotre år i branschen är jag övertygad om att trender kommer och går, men 

kvalitetslitteraturen består. Då talar jag även om lönsamhet.”
21

 

    På samma sätt som med de flesta nobelpristagare sålde till exempel J.M. Coetzees 

(Nobelpriset 2003) böcker inte särskilt mycket, enbart några tusen exemplar av de olika 

romanerna. Men Nobelpriset betyder enormt mycket, ”Försäljning, prestige och naturligtvis 

en fantastisk tillfredställelse för oss som jobbar med böckerna”
22

 menar Dorotea Bromberg. 

”[Men Coetzees böcker] var ju lika bra […] dagen innan han fick Nobelpriset. Så ser världen 

ut. Berömmelse attraherar. Men den som ännu inte fått strålkastarna på sig värderas lågt. […] 

För mig är texten det viktiga, vad den gör med mig som läsare. Inte om författaren är berömd, 

vad andra tycker om honom eller henne eller vad recensenter har skrivit.”
 23 
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    - Man blir ju väldigt glad var gång ens förlag får en nobelpristagare, berättar Per Gedin, 

men priset är mer en kvalitetsstämpel än något annat, som visade att det är ett bra förlag. 

Under min tid som VD hade Wahlström & Widstrand Alexander Solsjenitsyn (Nobelpriset 

1970) Gabriel García Márquez (1982) Wole Soyinka (1986) och Joseph Brodsky (1987) och 

fler nobelpristagare har vi ju fått både före och efter. Och det var ingen slump, skulle jag 

säga. Jag upptäckte någonting väldigt tidigt, nämligen att man kan tjäna pengar på bra 

böcker. De stora förlagen anser att man tjänar pengar på bestsellers, det blir deckare och 

thrillers och sådant, och sedan ger de ut bra böcker ”för det ska man göra” för att man har 

sitt anseende att tänka på. Men det där är ju fullständigt fel för du förlorar pengar på att ge 

ut skitböcker. Du ser bara den där thrillern som blev jättesuccé. Men en thrillerförfattare är 

nästan alltid utbytbar, om det inte är le Carré eller Stieg Larsson eller något sådant. Men de 

här vanligaste författarna som Åsa Nilsson eller Åke Edwardson de är helt utbytbara mot 

varandra. Men en bra författare kan du aldrig byta ut så det lönar sig mycket bättre att ge ut 

bra författare. 

    Kritikerna varnar för att bestsellerismen slår ut det finlitterära, går ut över de smala 

böckerna. När böcker inte exponeras i de breda kanalerna, lyfts upp i media eller 

efterfrågas av läsarna, då säljer de inte heller i särskilt stora mängder. Då blir förlaget 

mindre hågat att ge ut författarens nästa verk.
24

 Det var just det vi såg hända med le 

Clezio. Det var försäljningen som dalade men att intresset flammade upp igen senare och 

han började sälja mycket igen tyder på att själva författarskapet inte hade försämrats. 

Dippen gällde, som nämnts tidigare, försäljningen och Nobelpriset bryter i mångt och 

mycket mot bestsellerismen. Nobelpriset som en blockadbrytare mellan det finlitterära 

och det populära kretsloppet. Att även om nobelprisförfattare inte kan kallas bestsellers så 

får vinnaren samma typ av intresse som en bestseller får: tid i media, intresse från läsarna och 

bokhandlarna m.m. men riskerar att hamna i det dolda igen just på grund av bestsellerismen. 

Konkurrenstanken igen. På gott och ont. 

 

2.5. Förtjänt av pris? Personlig smak? 

    - Ju mindre ett förlag är desto tuffare är det och marknaden är stenhård, berättar Gedin. 

Den bryr sig inte ett dugg om innehållet i böckerna. Jag var ju ett känt namn men när jag 

började med Gedins Förlag så gav bokhandeln fan i mina böcker. Men vad som är 

anmärkningsvärt det är kritiken. Idag tittar de inte längre på förlagsnamnet utan de tittar på 
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innehållet i böckerna. Du kan se att det varje dag är väldigt stora recensioner om böcker 

utgivna på små förlag. Men för 15-20 år sedan hade Bonniers och Norstedts företräde, det 

fanns inte en chans ens för etablerade författare att få lika mycket uppmärksamhet om det till 

exempel stod Wahlström & Widstrand på böckerna. 

    - För övrigt tycker jag att allt som säljer böcker är bra. Men ambitionen – som med 

Nobelpriset – att varje år hitta ”Världen Bästa Författare” det är ju bara dumt, det är 

medierna som blåser upp det till det. Det är 18 personer varav 4 läser böcker i Svenska 

Akademien. De bestämmer och valet har ju att göra med deras personliga smak även om de 

nu skaffar sig ett väldigt brett underlag, med alla de här förslagsställena och så vidare. Men i 

princip är det deras smak som avgör och det gör de ibland bra och ibland dåligt. 

    Horace Engdahl (Svenska Akademiens ständige sekreterare 1999–2009) till exempel, han 

avskyr amerikanska författare har han sagt och det tog sig bland annat uttryck genom att 

ingen amerikan kom ens i närheten av att ha vunnit Nobelpriset under hans år. Men efter 

andra världskriget fick både Faulkner, Steinbeck och Hemingway Nobelpriset inom tio år och 

det var ju därför att amerikanarna vann kriget. 

    Den egna smaken är av avgörande betydelse. På samma vis som förläggarna gör ett val vad 

gäller vilka författare som ska publiceras så blir även Nobelpriset ett personligt val, om än av 

många och med ett brett underlag så som Gedin säger. Och det kan vara en förklaring till att 

den nobelprisvinnande författaren ibland säljer väldiga massor och ibland i betydligt mindre 

mängder. Nobelpriset garanterar inte försäljning eftersom det är ett personligt val beroende av 

vad man gillar för typ av litteratur och ibland säljer det, ibland inte. Regeln som gäller för alla 

böcker. 

    Det har funnits en kontinuerlig förändring inom Svenska Akademien, och med den kommer 

ständigt nya tolkningar av Alfred Nobels testamente. Man kan se Nobelprisets i litteratur 

historia som en rad olika kapitel beroende på vem som sitter i juryn. Kapitel av väldigt olika 

karaktär ibland till och med motsägelsefulla.
25

 

    Och kritiken om försummelse och dåliga val var dessutom ofta berättigad. När Carl David 

af Wirsén var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1884-1912 innebar hans uttalade 

konservativa tolkning av Alfred Nobels vilja (”idealisk” anda och ”litterära talanger”) att den 

tidens ledande författare – ”den riskabla nya litteraturen” – utestängdes.
26

 

    Medan den ”österlingska” Akademien
27

 har fått erkännande för sin satsning på banbrytande 
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författare som till exempel André Gide, (Nobelpriset 1947) T. S. Eliot, (1948) William 

Faulkner, (1949) Ernest Hemingway (1954) och Samuel Beckett (1969).
28

 

    Över huvud taget har litteraturprisets historia inneburit återkommande omtolkningar av 

innebörden i Alfred Nobels i många avseenden otydlig testamente.
29

 

    Och eftersom den personliga smaken är just personlig och märkt av sin tid har Svenska 

Akademien fått stark kritik för försummelse och dåliga val, där exempelvis Virginia Woolf 

tyckts mer berättigad att få priset istället för Pearl Buck. Idag är det Thomas Tranströmer som 

diskussionen särskilt gäller, varför får inte Tranströmer Nobelpriset? 

    - Allting utspelas i ett samhälle, berättar Per Gedin, och samhällets förändring påverkar 

böckerna snarare än böckerna påverkar samhället. Men som sagt, så länge det säljer böcker 

och ökar intresset för litteraturen som kultur så är det bra. 

 

2.6. Försäljningssiffror – en jämförelse 

Ungefärligt antal sålda exemplar för Orhan Pamuk på Norstedts hittills (2011): 

Istanbul (utg. juni 2008): 64 000 exemplar, i inbunden form. 

Snö (utg. juli 2006): 90 000 exemplar i storpocket. 

 

Ungefärliga antalet sålda exemplar av Alexander Solsjenitsyn på Wahlström & Widstrand: 

Utgiven 1968: 

Cancerkliniken 2000 exemplar. 

Utgiven 1962, sedan också nytryckt i pocket i anslutning till Nobelpriset: 

En dag i Ivan Denisovitjs liv 100 000 exemplar. 

 

Intäkter (SEK) för J. M. G. le Clezio, Elisabeth Grate Förlag 2003-2010: 

2003          245 286 

2004          327 736 

2005          309 196 

 

2006          282 954 

2007          569 269 

2008        6 774 679 

                                                           
28

 Allén Sture; Espmark, Kjell Nobelpriset i litteratur En introduktion 2001 s. 41-42 
29

 Espmark, Kjell Det litterära Nobelpriset Principer och värderingar bakom besluten 1986 s. 10 
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2009        1 309 633 

2010           859 704 

 

    Orhan Pamuk som nobelprisförfattare är speciell, som Håkan Bravinger nämnde, eftersom 

Pamuk sålt mest av alla nobelpristagare genom tiderna. Vi kan se på försäljningen där två 

titlar enbart i inbunden form och storpocket sålt enorma mängder nära 70 000 och 100 000 

exemplar. Romanen ”Snö” i storpocket sålde år 2006-2011 respektive år 2008-2011 nära på 

lika mycket som Alexander Solsjenitsyns samlade verk. Vi ser också både hos Wahlström & 

Widstrand och särskilt Elisabeth Grate Förlag att Nobelpriset ökar försäljningen enormt 

(särskilt då under själva nobelprisåret). 

    Försäljningen var alltså tämligen jämn åren före priset gällande le Clezios böcker på 

Elisabeth Grate Förlag. Sedan ökar försäljningen lavinartat, med nästan 12 gånger så mycket, 

under Nobelprisåret 2008 jämfört med året innan och sedan sjönk försäljningen igen med mer 

än 5 gånger 2009 jämfört med 2008 och fortsatte att sjunka igen under 2010 om än inte lika 

drastiskt. le Clezio går från att inte ha sålt särskilt mycket på Norstedts till att få en nystart 

med Afrikanen på Elisabeth Grate Förlag, blir nobelpristippad från den boken och framåt och 

sedan får priset vilket ökar försäljningen ännu mer. 

    Gemensamt för de tre förlagen är alltså en ökande försäljning som snabbt sjunker tillbaka 

men man kan också se, hos Elisabeth Grate Förlag till exempel, att försäljningen ändå är 

betydligt högre två år efter priset än två år före. 

 

3. Slutsatser: 

Efter att ha fått höra representanterna från ett litet, ett medelstort och ett stort förlag berätta 

om sitt arbete när förlaget gett ut en nobelpristagare är min första slutsats att det finns mer 

gemensamt än det finns skillnader. 

    Nobelpriset i litteratur ger ett otroligt intresse både från media och från läsarna, 

försäljningen ökar lavinartat oavsett om förlaget är litet eller stort, men det varar inte länge 

eftersom nya pristagare kommer varje år och i och med att intresset kommer sig av priset är 

försäljningen dömd att gå tillbaka med tiden. Men Nobelpriset blir också ett sätt att intressera 

nya läsare för nobelprisvinnande böcker och författarskap, läsare som kanske aldrig skulle 

öppnat boken om han/hon inte först hade lockats av att författarskapet blivit nobelprisbelönat 

för sin kvalitet. 

    Priset blir på sätt och vis en strålkastare som belyser ett viktigt författarskap, och det blir en 
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statushöjare både för författaren och för förlaget genom att priset ger prestige, betydelse och 

internationell dignitet. Priset garanterar inte att kanonisera författaren eller ens garantera 

försäljning över längre tid men priset innebär en kvalitets- och statusstämpel och framför allt 

blir det en intresseväckare. Men när det gäller nobelprisförfattare så blir försäljning och 

kvalitet nästan två skilda målsättningar. 

    Nobelpriset sätter igång diskussionen om kvalitetslitteraturen och blir ett sätt att 

marknadsföra sig och få ökad försäljning. Men när det gäller priset ligger tonvikten på den 

konstnärliga insatsen och priset blir ett slags symboliskt kapital för förlaget. 

    Skillnaden mellan stora och mindre förlag är att stora förlag ändå förväntas få 

nobelpristagare oftare och på så vis förbereder sig på ett annat vis än mindre förlag där priset 

kan komma mer som en chock. Det blir mycket arbete på kort tid oavsett vilket förlag som får 

nobelpristagaren men försäljningen blir oftast större på ett stort förlag, som Norstedts, mycket 

på grund av större resurser och möjlighet att marknadsföra sig och naturligtvis tack vare 

omsättningen. Men intresset från media är oftast lika stort och samma sak gäller rösterna från 

kritikerkåren, oavsett förlagets storlek. 

    Nobelpriset i litteratur blir för svenska förlag något positivt eftersom det finns ett så pass 

stort intresse för nobelprisvinnande böcker bland läsarna. Detsamma kan inte sägas om alla 

länder eftersom arbetet med återutgivning av nobelprisförfattare på förlagen ibland kan kosta 

mer än det smakar. 

    Nobelpriset förändrar också hela situationen på det svenska förlaget vad gäller intresset för 

böckerna, försäljningen, kostnaderna för att köpa rättigheterna och även intresset från de olika 

förlagen. Ett nyintresse kan väckas hos förlag som tidigare gett ut författaren men släppt 

honom/henne på grund av för låg försäljning, förlaget kan alltså komma att vilja köpa tillbaka 

rättigheterna igen för en författare, just därför att han/hon fått Nobelpriset. 

    Marknadsföringen ser olika ut och även om exempelvis Brombergs marknadsför sig som 

nobelprisförlag genom sin Nobelklassiker-serie så är förläggarna rörande överens om att 

innehållet är det viktigaste. Nobelpriset i litteratur är ingenting att räkna med. Man kan aldrig 

veta i förväg om en bok ska tilldelas ett nobelpris eller inte. Det som söks är bra böcker som 

man hoppas ska sälja. 

    Förlagsrepresentanterna är också överens om att bokens livstid är kortare nu än någonsin 

och att litteraturen nära nog blivit som mode där nya titlar kommer ständigt. Man kan även se 

Nobelpristagarna som mode, nästa år presenteras nya. 

    Tillvaron är mer osäker på ett litet förlag jämfört med ett stort. Marknaden är stenhård, 

konkurrensen slår ut de förlag som inte lönar sig och bestsellerismen slår ut de titlar och 
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författare som inte lönar sig tillräckligt och detta innebär att till exempel le Clezio har en 

mycket större påverkan på helheten hos Elisabeth Grate Förlag än Vargas Llosa har på 

Norstedts eller Solsjenitsyn har på Wahlström & Widstrand. 

    Reaktionen i och med ett Nobelpris är alltså ungefär densamma utifrån (media till exempel) 

medan förberedelser inom förlagen beror på storleken, hur länge förlagen har funnits, vilken 

inriktning och profil förlaget har och om det är första nobelpristagaren eller inte. Men arbetet i 

och med en nobelprisvinnare på förlaget blir ungefär samma oavsett förlagets storlek även om 

stressen och takten ökar på ett litet förlag just därför att det är litet och ofta har mindre 

resurser. Arbetet på förlagen utförs av människor som ger ut den litteratur de brinner för, allt 

utifrån förlagets förmåga men bestsellerismen och för låg försäljning och intresse från läsarna 

kan innebära att ett förlag måste släppa författare. På grund av en så kallad dipp i 

författarskapet eller för att använda ett bättre uttryck: en dipp i försäljningen. 

    Nobelpriset ger stort medialt intresse, därpå följer stor försäljning under kort tid men 

försäljningssiffrorna sjunker snabbt tillbaka till utgångsläget. Marknadsföringen skiljer sig åt, 

förlagen emellan, till exempel ifråga om bokens faktiska utseende och principen att vara 

trogen sina författare eller inte och beror ofta på förlagens storlek och även på vem som styr 

och vilken inriktning, profil och karaktär förlaget har. 

    Förlagsbranschen är mer eller mindre en affärsuppgörelse mellan olika parter där 

konkurrenstanken lever: förlag släpper olönsamma författare eftersom de inte anses bidra till 

förlaget. Men det betyder inte att den gamla tanken slagits ut helt. Särskilt mindre förlag anser 

att man också har skyldigheter gentemot författarna. Förläggaren ska arbeta med 

författarskapet och att det kan ta tid. Men att vara trogen eller inte trogen skiljer sig från 

förlag till förlag. 

    Avslutningsvis kan jag summera med att Nobelpriset ger ökade möjligheter. Möjligheter att 

nå ut och att köpas in. Priset blir en kvalitetsstämpel men påverkar inte själva utgivningen i 

särskilt stor mån. Nobelpriset blir för förlaget en bonus. 
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