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Förläggaren och det litterära värdet 

 
 
 
 

åt den här uppsatsen om bokförlagens roll för att skapa lit-
terärt värde börja med några påminnelser om de brister för-
lag kan ha vad gäller att ens upptäcka litterärt värde. 

Det finns nämligen dåliga förläggare och det finns förläggare 
som har otur. Författare älskar att berätta om deras misstag med 
vad som sedan blev klassiker. Bonniers förlag underlät att ens läsa 
manuskriptet till Karlfeldts första diktsamling, med följd att han 
istället kom ut på Seligmanns förlag. Wahlström & Widstrand refu-
serade både Gustaf Frödings Stänk och flikar och Hjalmar Söder-
bergs Förvillelser – även om förlaget 1895 accepterade den skiss till 
firmamärke han lämnade in och som det fortfarande behåller.1 I 
England kan åtskilliga förläggare ångra att de refuserade J. K. Row-
lings första bok om Harry Potter, innan förlaget Bloomsbury slutli-
gen antog det. Andra förläggare kan med viss melankoli minnas hur 
de refuserade Joseph Hellers Moment 22, Erich Segals Love Story, 
Frederick Forsyths Schakalen och George Orwells 1984 – den sena-
re med den berömda motiveringen: “Det är omöjligt att sälja histo-
rier om djur i USA”.2 

L
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1  Exemplen gällande svenska förlag hämtade ur Svedjedal, Bokens samhälle, 

1993, s. 66 (Karlfeldt) och 261 (Fröding, Söderberg). 
2  Exemplen ur Bernard, Rotten Rejections, 2002. 
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Författare älskar att påminna om den sortens misstag, och nu-

mera är en inte så liten del av befolkningen på Internet beväpnade 
med listor på berömda refuseringar. De är sanna, de är beklagliga 
och de är ofta skrattretande – åtminstone för oss, som har hela ef-
terklokhetens självförtroende och inte själva behövde fatta motsva-
rande beslut i den situation som då gällde. Så låt mig inleda med att 
konstatera att förläggare faktiskt gör fel ibland. Precis som alla 
människor gör sina misstag. Som exemplen visar har de här förläg-
garmisstagen ofta att göra med värde. Förläggaren lyckades inte 
upptäcka det värde som senare tider har sett hos de här verken, an-
tingen det gäller ett ekonomiskt eller ett litterärt värde – eller kan-
ske både och. Och författaren kan skratta längs tre vägar: den till 
banken, den till bokhandeln och den till biblioteket. 

Men vad är det förläggare gör när de gör rätt? Hur bidrar de till 
att skapa litterärt värde? 

Relationen mellan författare och förläggare är komplicerad, men 
också hela tiden präglad av skiftande villkor i skilda tider. En upp-
gift för förlagshistorikerna är i själva verket att göra reda för vilka 
villkor som gäller i en viss tid – författarrättsliga, ekonomiska, tek-
niska. Det var en sak att vara förläggare i en tid av handdrivna 
tryckpressar, censur och boktryckeriprivilegier, en helt annan att 
arbeta på ett globalt imprint i vår tids datoriserade värld med desktop 
publishing, nätbokhandlar och litteraturkritiska bloggar. 

Förläggarens roll har växt fram efter de principer som Karl 
Marx utredde för arbetsdelningen – alltså genom en specialisering. 
Det har inneburit att förläggarens roll först kom att vidgas, senare 
ibland att begränsas. 

Det engelska ordet “publisher” indikerar vad en av förläggarens 
viktigaste uppgifter är – att publicera, alltså att offentliggöra. För-
läggaren ser till att boken trycks och kommer ut på marknaden. 
Men det svenska ordet “förläggare” pekar också på en annan di-
mension i verksamheten, nämligen att förläggaren tar den ekono-
miska risken för publiceringen. (Ordet “förläggare” betyder bok-
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stavligen den som tar en ekonomisk risk. En “förlagsman” var 
ekonomiskt sett finansiär och kreditgivare.3) 

Idealt sett är förläggaren alltså något av den litterära världens 
riskkapitalist – den ekonomiska instans som bekostar tillverkning, 
som i ogynnsamma fall kan ta en förlust, men å andra sidan också 
ta hem en vinst. Så fungerar det naturligtvis i många fall, men den 
ekonomiska verkligheten är ofta mer komplicerad. Många förlag 
bygger sin verksamhet på att författaren inte får betalt, eller ibland 
till och med får betala en del av tryckningskostnaden för att få sin 
bok utgiven. Tydligast syns detta i renodlad akademisk bokutgiv-
ning (där författaren oftast måste ha skaffat sig ett tryckbidrag för 
att få boken utgiven i en eller annan Acta-serie eller på ett akade-
miskt inriktat förlag), men genom tiderna har det inte alls varit 
ovanligt att också skönlitterära författare har fått betala för att få 
sina skrifter utgivna. Hjalmar Bergmans pappa fick exempelvis be-
kosta tryckningen av sonens debut, dramat Maria, Jesu moder (1905) 
som kom ut på Bonniers förlag. Och Gunnar Ekelöf hade satt in 
en större summa pengar i förlaget Spektrum innan han där gav ut 
sin debut sent på jorden (1932).4 I vår tid finns ju också kulturpolitis-
ka insatser som minskar eller undanröjer den ekonomiska risken 
för förläggaren, nämligen det litteraturstöd till förlagen som har 
funnits sedan mitten av 1970-talet och som har bidraget till att hålla 
uppe bredden i bokutgivningen. Särskilt stor betydelse har stödet 
haft för utgivningen av lyrik, även om dess ekonomiska storlek gr-
advis har urholkats.5 

Förläggaren publicerar. Förläggaren finansierar. Och förläggaren 
väljer och säljer, för att låna Bo Petersons formulering6 – förlägga-
ren är enligt den modellen alltså den som väljer ut de bästa manu-

 
3  Termen “förläggare”, Peterson, Boktryckaren som förläggare, 1993, s. 44 ff. 
4  Svedjedal 1993, s. 227 (Bergman), 697 (Ekelöf). 
5  Warnqvist, Poesifloden, 2007, t.ex. s. 58 f. 
6  Peterson, Välja & sälja, 2003. 
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skripten av dem som når honom eller henne, och sedan den som 
ser till att den färdiga boken kommer ut i det litterära livet: via bok-
handlare, bokklubbar och andra kanaler. 

I äldre tider – och faktiskt fortfarande på en del småförlag – kan 
en enda person orka med att göra detta. En sådan förläggare sköter 
manusläsning, tryckerikontakter, reklam och insäljning till bokhan-
del – och hinner idealt sett hitta tillräckligt med fritid för att borsta 
tänderna, betala restskatt och smörja sina författare med middagar 
där vinglasen och konversationen gnistrar i kapp. Om sådana för-
läggare finns, hoppas jag att de donerar sin kropp till vetenskapen 
så att den förbryllade eftervärlden kan utröna vad som fick dem att 
fungera. Andra förläggare är mindre av enmansfirmor och mer av 
människor. De lever nämligen i en arbetsdelningens värld där också 
specialiseringen har gått långt inom det enskilda förlaget. 

År 1918 försökte Anders Österling få Bonniers att anlita honom 
som en sorts litterär talangscout. Tor Bonnier svarade artigt men 
bestämt nej. “Vi ha skött och önska alltjämt sköta vår firma utan 
biträde av någon litterär rådgivare”, skrev han.7 Det var familjeföre-
taget Bonniers som talade. Med nutida mått hade förlaget remarka-
belt liten personalstyrka. Tor Bonnier mindes i sina memoarer hur 
det var runt år 1910, när förlaget utgav ca 290 titlar om året (varav 
ca 165 förstagångsutgivna). Hela verksamheten sköttes av Karl 
Otto Bonnier med sönerna Tor och Åke, vidare “en kassör, en hu-
vudsekreterare med ett biträde, tre kontorsanställda herrar och två 
damer samt tre gubbar, lagerpersonal och packare, varav den ena 
alltid var full”.8 

Den packade packaren är minnesvärd, men inte som ett exem-
pel på folkonykterheten i Albert Engströms tid, utan eftersom han 
var längst ned i en pyramid av arbetsuppgifter. Han personifierar 

 
7  Tor Bonnier till Anders Österling den 20 september 1918, Excelsior!, 1987, s. 

260. 
8  Bonnier, Längesen, 1972, s. 241. 
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helt enkelt arbetsdelningen. Förläggaren Johan Hansson på Natur 
och Kultur – gemenligen kallad “slavdrivaren” av den utarbetade 
personalen – brukade avsluta dagen med att gå ner i lagret och be-
trakta staplarna med osålda böcker. Om någon stapel var särskilt 
hög fick personalen order att anstränga sig mer.9 Men Hansson sål-
de alltså inte in böckerna själv, åtminstone inte alla böcker. Arbetet 
på förlaget sköttes, liksom hos Bonniers och andra förlag, av per-
sonal med särskilda arbetsuppgifter. Också Johan Hansson var som 
stigen ur Marx teorier. Han övervakade att arbetsdelningen funge-
rade. 

Det moderna förlaget är vad som brukar kallas ett kunskapsfö-
retag. När de blir tillräckligt stora blir varje funktion specialiserad, 
antingen genom att den sköts inom förlaget eller köps in utifrån. 
Någon måste fatta utgivningsbeslut (en person eller en grupp), nå-
gon måste redigera manuskript. Någon annan sköter om omslagen, 
ytterligare en person bildanskaffning, en tredje reklam, en fjärde in-
säljning till bokhandeln, en femte presskontakter. Arbetet kan ord-
nas på olika sätt, men poängen här är naturligtvis inte att beskriva 
hur ett förlag fungerar som organisation, utan mer att betona hur 
många olika saker ett förlag gör – och har gjort genom tiderna, 
även om flera av dem länge gjordes av samma person. Karl Otto 
Bonnier brukade vara nöjd när han råkade ut för tågförseningar ef-
tersom de lät honom hinna igenom mer av de korrektur han stän-
digt bar med sig.10 Nutida förlagschefer gör nog sällan sina författa-
re samma tjänst. Och varför skulle de det? Vi lever i en arbetsdel-
ningens tid. 

De här mekanismerna fungerar inom ett förlag, men naturligtvis 
också utåt. Så är en del av förlagens traditionella funktioner delvis 
på väg att tas över av andra aktörer. Numera finns fristående litte-
rära agenter som arbetar med försäljning av litterära rättigheter till 

 
9  Svensson, Minnen och Möten, 1987, s. 57–58. 
10  Se t.ex. Gedin, Litteraturens örtagårdsman, 2003, s. 338, 345. 
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utlandet. En annan av förlagets traditionella uppgifter var att lära 
författarna hur man skrev, antingen det skedde med hjälp av refu-
seringsbrev eller genom vänlig redigering av manuskript. Ett sådant 
förhållande kunde försiggå i åratal innan författaren fick ut sin för-
sta bok. Numera har åtskilligt av den uppgiften tagits över av olika 
typer av skrivarutbildningar där presumtiva författare diskuterar 
manuskript i grupp under ledning av en erfaren lärare. Sådana kur-
ser har funnits länge – P. C. Jersild har berättat om vilken nytta han 
som ung författare hade av kursen “Novellkonst i praktiken”, som 
han läste vid slutet av 1950-talet, tillsammans med bl.a., Sonja 
Åkesson och Kai Henmark11 – men på senare år har de blivit ännu 
viktigare och ännu fler. 

Traditionellt brukar tillkomsten av ett litterärt verk beskrivas 
med ett sorts flödesschema, en bild av en process där aktörerna 
kommer en efter en: författare, tryckare, förläggare, bokhandlare, 
recensent, läsare, etc. Vi känner bilden från exempelvis Lars 
Furulands översikt av den litterära processen eller Robert Darntons 
modell av “the book cycle” (se nästa sida). Sådana modeller här ger 
naturligtvis en praktiskt användbar bild av vilka personer och insti-
tutioner som är inblandade i bokens liv. Men om man vill förstå 
vad de olika aktörerna faktiskt gör är sådana här modeller mindre 
träffsäkra. Skälet är att varje person kan fylla funktioner som tradi-
tionellt förknippas med andra aktörer. Författare är exempelvis be-
nägna att göra reklam för sina böcker, och i vår datoriserade tid gör 
författarna också en del av sättningsarbetet – antingen de levererar 
manuskript som digitala filer till ett förlag, eller framställer helorigi-
nal direkt för tryckning. Förvånansvärt många böcker bär numera 
de omisskänneliga grafiska fingeravtrycken från ordbehandlings-
program. Ibland undrar man om inte författarskap har gått från 
ordkonst till Wordkonst. 
 

 
11  Jersild, Professionella bekännelser, 1981, s. 45 ff. 
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Ur: Furuland, “Litteratur och samhälle”, 1991, s. 288–289. 
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Ur: Darnton, ‘What is the History of Books?’, 1990, s. 112. 
 

Av tradition har litteraturteorin varit egendomligt ointresserad 
av att närmare fundera över vilken roll förläggaren spelar vid till-
komsten och utformningen av ett litterärt verk. Också sociologiskt 
orienterade teoretiker på området har ofta givit en ogin bild av för-
lagens insatser. Robert Escarpit tycktes mena att förlagens funktion 
var att välja, tillverka och sända ut böckerna.12 Och i sin detaljerade 
framställning av den litterära processen tycks Siegfried Schmidt 
mena att förlaget endast är en förmedlare, utsändaren av ett färdigt 
verk.13 Bilden stämmer dock knappast. I ett annat sammanhang – 
monografin The Literary Web – har jag lagt fram en modell för hur 
man ska beskriva bokvärlden enligt en modell som tar fasta på vilka 
funktioner som är inblandade i en boks tillkomst, snarare än vilka 
aktörer som är aktiva. Meningen är att ge en möjlighet att analysera 

                                                 
12  Escarpit, Sociology of Literature, 1971, s. 50. 
13  Schmidt, Foundations for the Empirical Study of Literature, 1982, s. 119, 124–125. 
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innebörden av aktörernas verksamhet. Modellen sträcker sig från 
författandet (idé, skrivande, bearbetning) till lagrandet av den färdi-
ga boken (på kort respektive lång sikt), och däremellan kommer en 
rad funktioner som jag redan har nämnt – redigering, finansiering, 
tillverkning, tryckning, marknadsföring, allt med olika underavdel-
ningar. 

Tillämpar man den här modellen på ett förlags traditionella 
verksamhet, visar det sig att förlaget är inblandat i nästan alla led – 
inte bara i finansieringen och tillverkningen, utan också i skapandet 
och värderingen av verket. Gemensamt många av verksamheterna i 
översikten ovan är att de har att göra med litterärt värde. Vi före-
ställer oss kanske gärna att detta är något som författare och kriti-
ker har närmast ensamrätt på. Och ofta är det så. Författare kan 
ofta få arbeta mot förlagens aktiva motstånd (det var ju i några ex-
empel på det som den här uppsatsen började), kritiker kan ibland 
lyfta fram sådant som förlagen har missat.  
 
Table: Clusters of functions of individuals and institutions in the 
book trade Traditional. Ur: Svedjedal, The Literary Web, 2000, s. 131. 
 

Author Pubisher Printer 
Etc. 

Wholesale 
bookseller

Retail 
Book-
seller 

Creation      
Idea x (x)    
Financing x (x)    
Writing x (x)    
Rewriting x (x)    

Pre-publication selection     
Acceptance  x    
Suggestions 
for alterations 

 x    

Editing      
Accidentals (x) x (x)   



18   TijdSchrift voor Skandinavistiek   
Substantives (x) x    

Proofreading x x x   
Manufacturing      

Design (x) x (x)   
Typesetting (x) (x) x   
Programming  (x) (x)   
Printing   x   
Binding   x   

Financing publica-
tion 

(x) x    

Pre-publication marketing     
Selling in  x    

Publication  x  (x) x 
Post-publication marketing     

Display     x 
Advertising  x  (x) x 
Personal sel-
ling 

(x)    x 

Selling by mail order   (x)  
Price-cutting     (x) 

Post-publication assessment     
Consecration x x    
Canonization      

Information re-
trieval 

     

User’s own    x  
Staff aided    x x 

Archiving      
Short-term  (x)  x x 
Long-term  (x)  x (x) 

Note: x without brackets indicates that a function is usually performed 
by the agent. Brackets indicate that a function is performed only some-
times or in a weak sense by the agent. Authors delivering manuscripts 
on floppy disks sometimes have done the larger part of the typesetting 
themselves; reader may archive books by owning them; and so on. 
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Men litteraturhistorien vimlar också av exempel på förlagets 

medskapande betydelse. 
Här kommer några klassiska exempel som kan balansera exemp-

len på Rotten Rejections – kanske kunde man kalla dem Excellent Edi-
ting. När Scott Fitzgerald lämnade i manuskriptet till The Great Gats-
by var hans förlagsredaktör Maxwell Perkins inte nöjd – han före-
slog en del ändringar som bidrog till att ge huvudpersonen hans 
skumma och fantasieggande bakgrund. Vilhelm Mobergs Raskens 
förkortades enligt Karl Otto Bonniers detaljerade råd på en rad 
punkter och förbättrades samtidigt avsevärt. Och bara några måna-
der tidigare hade samme förläggare skickat det uppmuntrande brev 
som fick Birger Sjöberg att samla sina krafter till det som blev Kriser 
och kransar.14 Astrid Lindgren var inte bara författare, utan arbetade 
som huvudredaktör på Rabén & Sjögren 1946 till 1970, där hon 
hade ett enormt inflytande på förlagets barnboksutgivning, ofta i 
nära kontakt med författarna.15 Och vi får inte glömma det som 
antagligen är förlagshistoriens mest lyckade författarmiddag. Det 
var det tillfälle när det amerikanska förlaget och tidskriften Lippin-
cott’s skickade ut en representant, Joseph Marshal Stoddart, för att 
beställa nya verk av Oscar Wilde och Arthur Conan Doyle. Resulta-
tet av den middagen blev Dorian Grays porträtt och De fyras teck 16

Författare och förläggare låtsas gärna som om den här typen av 
skapande samspel inte förekommer, men egentligen är det fullt na-
turligt. Författare tenderar att reagera på uppmuntran och synpunk-
ter från omgivningen – från makar, vänner och läsare. Socialpsyko-
logen Johan Asplund har formulerat en teori om mänskligt samspel 
som han kallar social responsivitet, alltså det fenomen att mänskligt 
handlande och uttryck hela tiden skapas i samspel med andra. En 

 
14  Exemplen hämtade ur Svedjedal, “Författare och förläggare”, 1994, s. 19 ff. 
15  Se Ehriander, ‘Astrid Lindgren’, 2006. 
16  Roden, ‘Introduction’, 1993, s. xii–xviii. 
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konversation, en tennismatch, en promenad i vinterskymning med 
en älskad – allt är vardagliga exempel på hur människor påverkar 
varandra.17 Om man analyserar samspelet i de här situationerna så 
visar det snabbt hur oändligt socialt komplicerade de är, ett växel-
spel av givande och tagande där varje ny insats påverkar den andres 
agerande (tänk på en tennismatch mellan två spelare på topp). Och 
samma mekanismer finns naturligtvis på det litterära området. Kan-
ske kan man tala om en litterär responsivitet – en författarens be-
nägenhet att låta sig påverkas av signaler från omgivningen.18 Na-
turligtvis är det inte så enkelt som att författaren vill anpassa sig, ge 
publiken vad den vill. Många författare livnär sitt skapande på pro-
testen, på att försöka överträffa omgivningens förväntningar, dra 
publiken med sig in i något nytt – att, som Carl Jonas Love Alm-
qvist uttryckte saken, försöka omvandla läsarna och rycka dem ur 
deras skenharmoni.19 

Den litterära responsiviteten och det skapande samspelet är ett 
skäl för en litteraturhistoriker att ägna sig åt förlagshistoria. Impul-
ser från förlaget kan, liksom inflytande från annat håll, tillhöra or-
sakssammanhanget för tillkomsten av ett litterärt verk. Därför mås-
te möjligheten av sådant beaktas – även om det ofta görs alltför li-
tet av litteraturhistoriker. I många fall finns också starka ekonomis-
ka faktorer inblandande, särskilt några decennier tillbaka när för-
skotten var mycket viktigare. 

Men förlagets litterära betydelse finns också på en annan nivå, 
den som har att göra med vilket värde ett litterärt verk tillmäts. 
Krasst uttryckt går en bok ut i den litterära världen försedd med två 
varumärken – författarens och förläggarens. Om de är kända sedan 

 
17  Asplund, Det sociala livets elementära former, 1987. 
18  Termen i Svedjedal, “Författare och förläggare”, 1994, s. 31 (i anslutning till 

Asplunds term). 
19  C. J. L. Almqvist till C. J. Lénström den 18 januari 1839, i Almqvist, Brev, 

1968, s. 130. 
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tidigare bär bägge rykten med sig – de har en historia som ställer in 
läsarnas och kritikernas förväntningar i en viss riktning. Står det 
Harlequin på boken väntar vi oss en sorts läsupplevelse, om för-
lagsnamnet är Vertigo en annan (och sätter vi in Harlequinmanuset 
på Vertigos utgivningslista är sannolikheten nog hög att läsare och 
kritiker försöker tolka verket som en postmodern, subversiv ironi). 
Förlaget ger status och tolkningshorisont. Det är naturligtvis ingen 
slump, utan följer ur förlagens sätt att fungera. För det första ten-
derar förlag att dra en viss sorts verk till sig, beroende på vilken ut-
givningsprofil de har – den tidigare produktionen fungerar med vad 
förläggaren Fredric Warburg kallade “publishing gravity”.20 För det 
andra väljer förlagen sådant som ska passa deras utgivningsprofil. 
Helheten kommer att påverka omdömet om de nya verk som 
kommer ut. Ur författarens synvinkel är det är en fråga om att lyck-
as bli antagen, om att passa in och tillhöra en tradition, ur kritikerns 
och läsarens synvinkel en fråga om en kvalitetsstämpel. I Pierre 
Bourdieus termer kan saken uttryckas som att förlagen och förfat-
tarna ger varandra kulturellt kapital. Utbytet är ömsesidigt: förlagen 
väljer visserligen ut författarna, men allt bygger på att författarna 
väljer vilket förlag de ska gå till. 

En del läsare bryr sig sannolikt inte om vilket förlagsnamn som 
står på boken. De är genuint ointresserade av hackordningarna i 
den litterära världen – eller känner inte ens till att de finns. Men 
bland specialisterna har de desto starkare genomslag. Om förlaget 
är renommerat så annonseras boken tydligare (en del småförlag har 
inte ens råd att annonsera i branschpressen). Den exponeras bättre 
i bokhandeln och den har mycket större chans att bli recenserad i 
dagspressen – inte bara för att kritikerna är mer intresserade, utan 
för att kulturredaktionerna tenderar att dela ut boken mer energiskt 
och följa upp att recensionen verkligen kommer in. I sin avhand-
ling om lyrikutgivningen i Sverige 1976–1995 har Åsa Warnqvist 

 
20  Warburg, An Occupation, 1959. s. 189. 
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visat hur massivt förlagsnamnet är vad gäller recensioner. Diktsam-
lingar utgivna på eget förlag fick i genomsnitt 0,4 recensioner per ti-
tel, samlingar på mindre och medelstora förlag i genomsnitt 8 re-
censioner och diktsamlingar på de tre största lyrikförlagen i genom-
snitt 15 recensioner.21 När en bok väl har kommit ut är det i hög 
grad förlagets namn som avgör om den ska komma in eller komma 
bort i det litterära livet. 

Naturligtvis är detta utfall inte resultat av någon abstrakt presti-
ge hos förlagen. Författare och kritiker arbetar, kollektivt sett, med 
samma grundläggande tro: den att de bästa författarna i första hand 
söker sig till de största och mest kända förlagen. Därför måste för-
fattarna uppfylla denna profetia – om de väljer att komma ut på ett 
mindre prestigefullt förlag leder de kollektiva förväntningarna lätt 
till att omgivningen tror att prestigeförlagen har valt bort dem. De 
liknar skådespelare som måste söka sig till de stora rollerna, helt 
enkelt för att publiken inte ska tro att de har reducerats till inneha-
vare av biroller. Man ska aldrig underskatta författares behov av 
pengar. Men ännu farligare är att glömma deras anspråk på prestige. 
Pengar och prestige representerar två världen som delvis kan växlas 
i varandra, men som också har sin egen logik, sin egen värdeladd-
ning. 

Naturligtvis drar förlagen inte bara författare genom denna eko-
nomi av värden. Bakom författarnas val ligger också praktiska fak-
torer – sådana som att större och etablerade förlag tenderar att ha 
fler och bättre redaktörer, kraftfullare marknadsavdelningar, ibland 
också uthålligheten att satsa på författarskap som är initialt olön-
samma. 

* 

Det skapande samspelet och produktionen av värde – där finns två 
skäl för en litteraturhistoriker att ägna sig åt förlagshistoria, och det 
var de som för ganska länge sedan fick mig att ägna mig åt förlags-

 
21  Warnqvist, s. 127–137. 
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historia. Men det finns naturligtvis andra anledningar. Ett är att 
kunskap om förlagsväsendet – och bokmarknaden i stort – har ett 
kulturhistoriskt egenvärde. Om litteraturvetenskapen också ska in-
nefatta kunskap om litteraturens villkor så måste förlagen finnas 
med i bilden. Vilka var de största förlagen vid olika tidpunkter? 
Vilka genrer var de specialiserade på? Vilka inkomster gav förlagen 
författarna? Hur distribuerade de sina böcker, och vilka läsare nåd-
de de? Där finns några grundläggande frågor att ta fasta på. 

Eftersom förlagens roll är så underskattad i litteraturhistorien, 
tenderar förlagshistoriska aspekter att ändra den inrotade bilden av 
en viss epok eller ett visst författarskap. Ett fint exempel på en så-
dan undersökning är Petra Söderlunds Romantik och förnuft (2000), 
en inträngande studie av Vilhelm Fredrik Palmblads tryckeri och 
förlag i Uppsala från 1810 till 1830.22 När Palmblad övertog Aka-
demiska Boktryckeriet i Uppsala gav det honom en chans att främ-
ja romantikerna (då särskilt den fosforistiska gruppen, som han 
stod nära). Inkomsterna från de akademiska tryckeriuppdragen – 
som han hade monopol på – gav honom vinst nog att satsa på ut-
givning av romantiska skrifter som i regel var olönsamma, där-
ibland periodiska publikationer som Phosphoros och Poetisk Kalender. 
Men Palmblad var mycket mer än en sorts mecenat i förläggarbyx-
or. Han hjälpte till att öka de unga romantikernas anseende, bland 
annat genom att övertala etablerade professor att bidra till publika-
tionerna. Han såg till att de unga fosforiterna framstod som mer 
städade och mindre upproriska – han fungerade som en manager 
som utformade deras image så att den skulle bli mindre skandalös. 
Och han lyfte fram Atterbom (också med ekonomisk hjälp) så att 
han kan kunde framstå som den obestridde ledaren för fosforister-
na. Atterbom fungerade också som en sorts förlagsredaktör åt 
Palmblad. Hans uppgift var att gå igenom och korrigera manuskript 
från andra poeter innan de publicerades på Palmblads förlag, ofta 

 
22  Beskrivningen nedan bygger på Söderlund, Romantik och förnuft, 2000. 
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med syftet att få dem att passa bättre till bilden av “fosforismen”. 
Som Söderlunds spännande undersökning visar, var mycket i den 
svenska romantiken alltså resultatet av ett förlags medskapande och 
imagebyggande insatser – en bild som naturligtvis strider mot den 
självförståelse som romantiken själv ville sprida. 

Detta är ett exempel på hur förlagshistorikern kan förändra den 
etablerade bilden av litteraturens historia. Men förlagshistoria be-
drivs inom många andra ämnen – inte bara inom ramen för den di-
sciplin som ibland kallas bokhistoria, ibland bok- och bibliotekshi-
storia, utan också inom konstvetenskap, ekonomisk historia, idé- 
och lärdomshistoria, historia, företagsekonomi, pedagogik ...  

Förlagshistoria är i själva verket en verksamhet som har vitalise-
ras just av att den är mångdisciplinär, vilket i sin tur beror på att 
förlagens verksamhet är så mångskiftande att det krävs många olika 
ämnen för att belysa det. Att analysera ett årsbokslut på djupet krä-
ver onekligen en annan kompetens än att förstå förläggarsynpunk-
ternas betydelse för en dikt, eller vilka grafiska signaler ett bok-
omslag sänder ut. Men oavsett vilken ämnesinriktning man har tror 
jag att de som håller på med området kan enas om en sak. Bokför-
lagen spelar en central och medskapande roll i det skrivna ordets 
historia, både den kulturella och den ekonomiska, och de bidrar 
därmed till att skapa litterärt värde. Därför kan det litterära värdets 
historia sällan begripas fullt ut utan förlagshistoriska insikter. 
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