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Denna rapport kommer att handla om hur bokförlag använder webben. Men samtidigt jag tror att denna

rapport kommer att säga saker som även andra kulturföretagare kan ha nytta av. Bokförlag har några

speciella egenheter som gör dem annorlunda – men samtidigt inte. Det ena är att de måste försöka sälja

böcker som är en faktisk fysisk vara. Det andra är att boken som vara och symboliskt objekt ligger

någonstans i mellan altruism och kommersialism (Bourdieu). Under min praktik valde jag att träffa ett antal

personer: författare, bokförläggare och webbredaktör. De hade tillsammans en bred erfarenhet av lyckade

och misslyckade satsningar inom detta område. Denna rapport kommer kort att referera mina intervjuer

och i slutet kommer ett antal påståenden, baserade på intervjuerna och min övriga läsning. Som slutsatser

kommer jag ge olika förslag på hur man kan använda internet som kulturföretagare. För att rapporten ska

ge dig som läsare mest nytta och nöje önskar jag att du går in och tittar på de länkar jag angivit.

Kartläggning av svenska bokförlag

Under tre dagar satt jag och gick igenom den svenska förlagsmarknaden och dess hemsidor. Resultatet var

nedslående. Många sidor var innehållslösa, tråkiga eller bara reklampelare med en försäljningsfunktion. Det

fanns några få undantag, som enligt mig, gjorde något annorlunda, spännande eller konstruktivt. Dessa var

oftast små förlag (www.vertigo.home.se, www.pocky.nu) eller förlag med speciell inriktning

(www.streiffert.se/uppdateringar.htm.). Men helt överlägsen var sidan www.peterenglund.com. Där fanns

det uppdateringar av författarens verk, bilder, extramaterial, kapitel från böcker, artikelarkiv, möjlihget att

få svar på frågor (iofs. länkad till jourhavande historiker) och en liten hemmagjord skärmsläckare. Det vill

säga material som ger de tryckta böckerna ett mervärde, dig själv en möjlighet att provläsa innan du köper

och möjligheter på en interaktiv dialog. Med dessa tankar i bakhuvudet gav jag mig ut på Stockholms gator

för att träffa folk.

Fredrik Quistberg, redaktör Megafon och med författare till boken ”Motstånd”

Jag och Fredrik pratatade mest om deras sida www.motstand.nu, ett ambitiöst projekt kopplat till boken

”Motstånd”. Tanken var att försöka samla de intresserade kring en sida där debatten kunde fortgå, där

läsarna kan engagera sig och få tips på aktiviteter och arrangemang. Idéerna, tankarna och upplägget var

bra – men den viktigaste intressenten och bidragsgivaren, DN-förlag, fick kalla fötter och ville inte satsa på

sidan. Det hade inte behövts mycket pengar för att få sidan i rullning, men svaret var nej. Tanken var att

sidan skulle få ett kalendarium, en kontaktdatabas, en ”skriva insändarefunktion” och några några andra

mer nyttoinriktade tjänster. Idéerna och tankegångarna bakom sidan är fortfarande riktigt bra så vi får se

vad som händer i framtiden

Per Andersson, redaktör Sourze salong & författare till boken om Jan Stenbeck

När Per arbetade med sin bok ville han gärna använda internet för att marknadsföra den. Förlaget tvekade

lite och visste inte riktigt vad han menade eller vad de skulle göra. Efter ett tag kom Per i kontakt med

Sourze och idén om Sourze salong kläcktes (www.sourze.se/salong/). På Sourze salong erbjuds du som förlag

eller författare en möjlighet att lägga ut kapitel, extramaterial och annan information. Att lägga sig där

kostar idag 5000:– och i det ingår hjälp med en text och att materialet anpassas till det standardiserade

format sidan erbjuder. Vad man erbjuder är en marknadsplats och en salong där du som tilltänkt läsare kan

provläsa och se om t.ex. ”Min Faders Hus” eller ”När jag är hos dig” är en som faller dig i smaken.

Besökarna på siten kan också vara med i tävlingar eller hitta en länk till en nätbokhandel där boken säljs.

Per berättar att sidan är under utveckling, och att den är ett lågbudgetprojekt. Det finns tankar om



interaktivitet i s.k. seminarieform där alla kan ställa frågor till en författare- men att en redaktör sedan gör

ett urval som skickas till författaren som besvarar frågorna. Andra tankar om sidans utveckling är att kunna

ge kritik, diskutera med andra intresserade läsare och kunna komma med påpekande om t.ex. faktafel.

Sidan hade svårt att komma igång men när de började använda Tradedouble (ett kommersiellt system för

länkning mellan olika sidor) tog det ordentlig fart. Nu har sidan 1000-1500 unika besökare per dag och den

växer ständigt. Det är svårt att säga om projektet har gått ihop – men ligger någonstans runt breakeven.

Maria Pålsson, Webbredaktör www.timbro.se

Det första Maria säger är att Timbro inte är något vanligt bokförlag. Timbros viktigaste uppgift är att

sprida sitt material till en så bred publik som möjligt. Förlaget har inte heller samma vinstkrav som andra

då det stöds av Näringslivets fond. Runt Timbro finns även nättidningen Smedjan, sidan www.frihandel.nu

och en väl utvecklad seminarieverksamhet med bl.a. Centrum för välfärd efter välfärdsstaten. De olika

delarna av verksamheten arbetar fritt från varandra och är specialiserade var och en inom sitt område. Då

förlagets främsta uppgift är att nå ut så har förlaget satsat mycket på sin hemsida där stora delar av

utgivningen finns nerladdningsbar. Det finns realplayer videos med Maurico Rojas och Johan Norberg,

länkar till liknande organsiationer internationellt, specialsidor om Hayek och Nozick och man kan också

prenumerera på förlagets utgivning till förmånliga priser. Mycket av verksamheten kretsar kring nätet och

då är det främst e-postlistor och riktad e-post man arbetar med. Förlaget har nyligen lagt ut två böcker på

Sourze salong för att se vad som händer.

Nina Wadensjö, Förläggare Atlas

Atlas förlag ingår i Arenagruppen tillsammans med tidningen Arena, Tankesmedjan Agora och de två

tidningarna Media i fokus och www.europapolitik.nu. Allting finns samlat på sidana:

www.arenagruppen.org. Alla dessa delar hänger ihop- men det är en viktig princip att man inte blandar ihop

verksamheterna för mycket. Det är t.ex. en viktig tanke att Arena inte bara ska vara ett reklamblad för

förlaget och tvärtom. Atlas är ett kommersiellt förlag som måste gå med vinst eller i alla fall jämt upp.

Sidans syfte är att vara ett kalendarium, en uppdaterad tidning med en del artiklar från Arena men den ska

också sälja förlagets böcker. Mycket av förlagets kommunikation sker genom pappersutskick och e-

postlistor. När dessa kommer ut ger det en tydligt ökad trafik till sidan och försäljningen ökar markant.

Antalet besökare är ca 5500/ månad, papperstidningen Arena har en upplaga på 5000 ex./ nummer och e-

post utskicken når nästan lika många. Man har diskuterat ett eventuellt deltagande på Sourze salong men

tycker att kostnaden är för hög. Förlaget har också tillsammans med Norstedts och Ordfront försökt att

starta en bokklubb (Radix) men den köptes upp. Vad det avser material på webbsidan kommer man att

försöka lägga ut studiehandledningar men ser också att det finns juridiska hinder med att lägga ut mer

gratismaterial, förutom vissa artiklar från Arena. Allt arbete med hemsidan sker inom huset och görs av de

få anställda inom arenagruppen. Arenagruppen jobbar med bannerutbyte ”bland vänner” vilket de hoppas

ska öka trafiken. De första de bytt med är BANG.

Ingela af Geijerstam, Webbredaktör www.albertbonniersforlag.se

Förlagets sida är inriktad på tre grupper: Journalister, bokhandeln och allmänheten. Dessa tre grupper ska

snabbt kunna hitta den information som behövs för en artikel, ett bokköp eller t.ex. ett kortare skolarbete.

Vid varje titel finns också möjligheten att beställa boken från den egna nätbokhandeln

www.bonniersbokhandel.se. Detta är bokförlagets medvetna strategi och de vill inte ha något annat

material på sina sidor. Möjligtvis kan de hjälpa författare med en hemsida eller med att lägga ut ett kapitel,

men det är snarare undantag än regel. Det finns lite planer på att lägga ut en del recensioner men där sätter,

enligt Ingela, upphovsrätten hinder i vägen. Förlaget har en e-boks verksamhet men det är inget de



uttalade strategin är att låta andra förlag, tidningar och institutioner göra de stora satsningarna på teknik

och webb. Bonniers står vid sidan om och när de ser någonting som fungerar och är spännande så väljer de

att då anamma den tekniken eller det sättet att marknadsföra. Det är denna strategi, som enligt Ingela,

hållit förlaget vid liv trots mängder av kriser och sviktande konjunkturer. Självklart finns det egna tankar

om hur man skulle kunna utveckla sidan och webben, men ingenting direkt planerat eller under utveckling.

De är inte med i Sourze salong.

Richard Herold, www.pocky.nu

Richard är en av personerna bakom förlaget Pocky som på kort tid lyckats slå sig in på den stela

förlagsmarknaden med spännande böcker, snygg form och något udda titlar. Pocky är en del av bokförlaget

Tranan men kommer snart att bli självständiga. Richard har mycket bestämda tankar om webben: Allt ska

finnas gratis för den som vill ladda ner. ”Om man är schysst och snäll är folk scyhyssta och snälla tillbaka”.

Just nu finns bara en liten webbplats med ganska lite material, men den är under utveckling. Helst ska

varenda titel finnas där gratis, om det går att lösa det juridiska. Interaktivitet är inte så intressant eftersom

det kräver ganska mycket jobb. Däremot ser Richard i framtiden en möjlighet till större samarbete med de

olika nätbokhandlarna. De kommer att göra bättre och bättre sidor där allt kringmaterial kommer att ligga

och nästan få formen av magasin. Detta är mycket bättre än de tankar på stora portaler som funnits. Varje

försök att göra ”sin” sida till ett slutet system är dömt att misslyckas på internet, säger han. Hela idén är

uppbyggd kring länkar och möjligheter att söka sig vidare. Däremot är det en bra idé att byta erbjudanden

med varandra (banners) och på det sättet få besökare att länka sig vidare. Pocky är inte med på Sourze

salong då de anser att det är för dyrt. För varje 5 000:– man lägger på marknadsföring måste man sälja 200

extra exemplar av boken, vilket Pockys deltagande på Sourze salong inte skulle göra idag.

Portaler

www.radikala.com

Det har förekommit ett par försök till att samla ett antal förlag, tidningar och organisationer under en

gemensam ingångssida, s.k. portal. Detta är en mycket bra idé som kan utnyttja nätet till samarbete och

dyra investeringar skulle kunna delas mellan många olika intressenter. Radikala.com skapades av Johan

Ehrenberg och gänget runt ETC. Många av de jag har talat med uttrycker en stor kritik detta projekt. Det

handlar om att sidan är för ”tekniktung”, rörig och inriktad på försäljning. Dessutom var det problem med

samarbetet i början då Ehrenberg önskade att alla inblandade enbart skulle kunna nås genom portalen (dvs.

för att komma till Ordfront så skulle man gå till sidan radikala.com och där klicka sig vidare till Ordfront).

Detta uppskattades inte av de inblandade parterna och de såg en alltför stor önskan om att någon ville

”äga” dem.

Slutsatser

Det har varit väldigt intressant att studera förlagsbranschen och internet. Dels för att de arbetar med en

fysisk vara – men samtidigt är det en vara som väldigt lätt går att göra digital. Som det ser ut idag (och

troligtvis ganska många år framåt) är internet en hjälp till den faktiska boken och inte tvärtom (vilket

kanske kommer hända i framtiden). Min rapport visar att ju mindre pengar du har desto kreativare

lösningar får du hitta för att väcka uppmärksamhet (se länkarna under ”Kartläggning av den svenska

förlagsmarknaden”). Internet är ett så pass billigt sätt att föra ut ett budskap – men risken är samtidigt

offantlig att just ditt budskap drunknar. En annan slutsats är att det är fullkomligt idiotiskt att på nätet

försöka ”stänga in sig” och t.ex. få en massa kunder att handla hos just mig. Det tänkandet kommer att



(med länkar och andra hänvisningar vidare).  En viktig fråga jag inte fått svar på är vad som verkligen händer

om man faktiskt lägger ut boken som en PDF- fil eller nedladdningsbar på ett annat sätt. Alla tror att

försäljningen faktiskt skulle rasa. För mig är det en helt öppen fråga.

Bok- och förlagsbranschen är till sin natur och stuktur konservativ. Man jobbar med främst höst- eller

vårutgivning och ”listorna” med nya titlar ska vara klara ungefär ett halvår innan. Detta beror på en mängd

olika orsaker varav en del rationella och försäljningsmässiga medan andra, enligt mig, är onödigt

konservativa. Detta gör att en del av de stora förlagen har svårt att utveckla sin syn på webben. Självklart

har också de senaste årens bisarra excesser i IT- klyschor påverkat många som idag sitter bekvämt

tillbakalutade i sina fåtöljer och säger: – Vad var det jag sa, boken är evig och nätet är flyktigt! Min slutsats

efter detta projekt arbete är snarare att det är precis just nu som nätet börjar bli riktigt intressant. Detta

för att man först nu kan se vad webben är bra på och vilket material som faktiskt fungerar bäst där. En

annan tanke som ofta slår mig är att man ofta nöjer sig med påståendet: Internet är bra! Min fråga lyder

snarare: Vad är internet bra på? Jag vill avsluta med några praktiska tips som förhoppningsvis kan hjälpa er

att använda internet som ett verktyg för kommunikation:

*Internet är ett öppet system. Använd den strukturen och stäng inte in dig. Det kan kanske vara kortsiktigt

ekonomiskt lönsamt, men slår tillbaka mot dig förr eller senare. Hänvisa istället vidare genom

bannerutbyten eller Tradedouble (om du har kommersiella intressen).

*En del material (t.ex. uppdateringar av guideböcker eller rättning av rena faktafel) skapar en interaktion

med läsaren. Denna interaktion gör att läsaren känner sig uppskattad och om hon samtidigt får något gratis

tillbaka har du skapat en relation. Detta leder till fler besök och gynnar din verksamhet.

*Interaktivitet genom diskussionsforum kräver någon form av övervakning. Det kostar ofta mer än det

smakar. Samtidigt är interaktion en förtroendeskapande åtgärd som skapar en relation. En idé skulle kunna

vara hitta olika mellanformer mellan chat, diskussion och e-post.

*E-post och e-postlistor är bra. Alla som jag talat med märker en klar ökning då det har gått ut information

på detta sätt. Det enda problemet är att en del människor börjar få en sån e-postmängd att de slänger

nästan allt oläst.

*Titta på vad andra branscher gör på internet. De mest spännande lösningarna finns hos andra än

bokförlag. Där ligger musikbranschen, dataspelstillverkare och skvallertidningar miltals före.

*Var snäll mot dina kunder och läsare. Det skapar en långsiktig relation och om du får din kund att känna

sig viktig och betydelsefull vilket på lång sikt kommer att gynna dig.

*Fundera över hur människor skapar sig identiteter idag. Det är inte omöjligt att t.ex. köpa böcker från ett

visst förlag är en del av en persons identitet. Detta kanske främst gäller radikaler som ser böcker från Atlas,

Timbro eller Pocky som en del i skapandet av en världsbild.

Kontaktlista:

Per Andersson: per.andersson@sourze.se

Richard Herold: info@pocky.nu

Ingela af Geijerstam: Ingela.af.Geijerstam@abforlag.bonnier.se



Maria Pålsson: mariap@timbro.se

Fredrik Quistberg: fredrik@quistbergh.se

Nina Wadensjö: nina.wadensjo@arenaek.se

Handledare:

ChristerWigefeltcw@alba.nu,

Siri Reuterstrand: siri@alba.nu

Litteraturförteckning:

Webbsidor:

http://www.honco.net/100day/01/
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Magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås.

Tryckt material:

Bourdieu, Pierre, ”The Field of Cultural Production, or: The Economic World

Reversed”, I The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature,

edited and introduced by Randal Johnson, Polity Pres, Cambridge, 1995.

Castells, Manuel: ”Informationsåldern”, Band 1-3, Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1998-1999.

Nörretranders, Tor: ”Platsen som inte finns”– En bok om internet, Bokförlaget DN, Stockholm 1998.

English abstract:

This report is about Swedish publishing houses and their strategy on the Internet. For about three weeks I

was in Stockholm and interviewed some of the most interesting persons involved. My focus is how to work

on the Internet as a compliment to an actual book.  Most of the publishing houses had thought a great deal

about how to use the Internet as tool for marketing. But according to my knowledge about the Internet

they use it in an old-fashioned and conservative way. They don’t use the ability of the Internet for

interactive communication, previews and being nice to the customers with some “extra” material. Usually

are the smaller and “younger” publishing houses better on the use of the Internet than the old and big ones.

But the “big ones” knows this and this is their strategy for staying alive on this rather conservative market.

My conclusion is that most of the publishing houses can do better by cooperate, looking at each other and

look at other markets for good ideas of how to use the Internet as something more than a trivial marketing

place.

Sist vill jag rikta ett stort tack till Mira Network och de andra företagen på Kungsgatan 55 för
lån av kontorsplats, bredband och trevligt umgänge.


