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Abstract 
There is a general idea in the bookbusiness that poetry, as a genre, isn’t profitable. At 

the same time it is considered to be high esteemed to publish poetry. The purpose of 

this thesis was to illustrate the terms of the genre within the swedish bookmarket by 

doing a survey of the published poetry in 2016 and comparing it to the advertising in 

Svensk Bokhandel. The purpose was also to review what types of publishing houses 

that published poetry in the same year. A comparative analysis was made, but two 

literaturesociological methods was also used. One was a group perspective and the 

other was an evaluation method for values. Pierre Bourdieus theory about the literary 

field was applied in the analysis, taking in consideration that the market of poetry is 

based upon different terms today, compared to when Bourdieu designed his theories. 

The results from the survey showed that only 18 % of the published poetry in 2016 

was marketed in Svensk Bokhandel. The market of poetry seems to be characterized 

by the digital developement in the book business, whereas the producers move from a 

traditional publishing business towards for example selfpublishing services. Even 

though the market is constantly changing, one might say that poetry well represents 

the tensions between economical and cultural values. Despite where the genre is being 

produced, published and read.  
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Inledning 
Det finns en generell uppfattning i bokbranschen att lyrik som genre inte är 

ekonomiskt lönsam. Samtidigt är det prestigefyllt att vara ett förlag som ger ut lyrik. 

Pierre Bourdieu menade att poesin befinner sig längst ned i den ekonomiska hierarkin, 

men högst upp i den kulturella hierarkin. Genren har enligt honom blivit konsekrerad 

av en romantisk tradition som ”konsten framför alla andra”, och sedan dess behållit 

denna status.1 Men det är inte poesin som tar plats på dagens bokmarknad. De böcker 

som toppar listorna tillhör populärlitterära genrer som exempelvis deckare.2 

En liknande uppfattning har Åsa Warnqvist: ”Även om det finns en mycket 

begränsad kommersiell potential i den förlagsutgivna lyriken, finns det en stark 

symbolisk: lyrikutgivningen ger förlagen kulturellt kapital”. Kulturellt kapital kan i 

längden ge ett förlag högre anseende och därför också, till exempel, fler recensioner 

och ökad försäljning.3 I detta avseende kan man tänka sig att det borde vara åtråvärt 

att ge ut mycket lyrik. Olika typer av förlag kan ha olika drivkrafter till att vilja ge ut 

och sälja lyrik. Warnqvist menar nämligen vidare att ”[b]okutgivning sålunda inte 

bara handlar om pengar, utan om helt andra slags investeringar, och lyrikens existens 

på utgivningslistorna har sin grund i annat än kommersiell potential”.4 Något som 

också liknar Bourdieus tankar kring genren.  

Lyrikens villkor på dagens bokmarknad har omnämnts i Svensk Bokhandel, där 

man 2010 menade att lyrikutgivningen som brukade vara prestigefylld nu mest är ett 

problemområde: ”Utgivningen krymper och försäljningen rasar”. Däremot menade de 

att poesin istället söker nya vägar, via exempelvis små förlag, tidskrifter och på nätet.5 

Julia Pennlert, som forskat om poesi på nätet, menar att internet har inneburit nya 

möjligheter för vem som helst att publicera sina dikter: ”Nätet har dessutom 

synliggjort en kreativitet och uttrycksvilja hos folk i allmänhet som tidigare varit dold 

                                                        
1 Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings 
bokförlag, Symposion, Stehag 2000, s 181 (gäller både citatet och den följande meningen) 
2 ”April 2017”, ”Topplistor”, Svensk Bokhandel, http://www.svb.se/toplists/april-2017, 
hämtad 2017-05-16. 
3 Åsa Warnqvist, Poesifloden. Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976-1995, ellerströms 
förlag, Lund 2007, s 211 (både citat och följande mening). 
4 Warnqvist 2007, s 211. 
5 ”Poesin söker nya vägar”, Svensk Bokhandel, publicerad 2010-11-19, 
http://www.svb.se/poesin-soker-nya-vagar, hämtad 2017-05-10 (gäller för stycke och citat). 
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eller, som man brukar säga, varit gömd i byrålådorna”.6 Lyrikens marknad har andra 

villkor nu än när Bourdieu utformade sina teorier. Vad betyder det för den lyrik som 

ges ut idag?  

Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsens syfte är att belysa lyrikens villkor på den svenska bokmarknaden 

genom en undersökning av utgivningen i förhållande till annonseringen i Svensk 

Bokhandels kataloger. Ett annat syfte med uppsatsen är att granska vilka typer av 

förlag som ger ut lyrik. 

Frågeställningen är följande: Hur nådde lyrikutgivningen 2016 ut i Svensk 

Bokhandel och hur såg annonseringen ut? Vilka typer av förlag gav ut lyrik 2016 och 

vad kan det säga om genrens villkor? 

Material 
Materialet består av uppgifter från Bokinfos hemsida om antalet utgivna lyriktitlar 

2016, samt om vilka förlag som gav ut lyrik. Bokinfo användes i detta syfte för att 

uppsatsen endast ämnar undersöka utgiven lyrik som går att köpa, och det är denna 

utgivning som registreras hos Bokinfo. Det är endast utgivningen av fysiska böcker 

(276 titlar) som inkluderas, och inte e-böcker (66 titlar) eller ljudböcker (3 titlar). 

Avgränsningen gjordes för att rimliggöra mängden material, samt eftersom e-

böckerna var samma titlar som de fysiska böckerna. Ljudböcker exkluderades på 

grund av att det handlade om så få titlar. Samtliga förlag som gav ut lyrik 2016 

inkluderades (120 st.). Värt att nämna är att några få av titlarna som ingår i materialet 

är återutgivna titlar i pocketform. Då det rörde sig om mycket få titlar har det inte 

gjorts en uppdelning baserat på en sådan kategorisering. 

Materialet består även av Svensk Bokhandels tre kataloger: Vårens böcker 2016, 

Sommarens böcker 2016 och Höstens böcker 2016. Materialet inkluderar 

annonseringen som de lyrikutgivande förlagen hade, samt om deras lyriktitlar 

inkluderades i den annonseringen. Statistiken från både Bokinfo och Svensk 

Bokhandel är definierad i tabellerna i Bilaga 1 och 2. 

                                                        
6 Julia Pennlert, ”Poesiprocesser på nätet”, Christian, Lenemark (red.), Litteraturens nätverk: 
berättande på Internet, 1.a uppl., Studentlitteratur, Lund 2012, s 65. 
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Metod 
För att samla in uppgifterna från Bokinfo användes sökfunktionen på hemsidan och 

det avgränsades efter år och genre. Sökningen inkluderade lyrikutgivningen mellan 

datumen 2016-01-01 och 2016-12-31. Efter sökningen avgränsades resultatet till 

”mediatyp”, och där valdes ”Bok” då det representerar fysiska böcker. Efter en 

genomgång av sökresultaten sammanställdes en tabell med alla förlag och deras 

respektive mängd utgivna lyriktitlar (Bilaga 1).  

Materialet från Svensk Bokhandels tre kataloger togs fram genom att använda 

tabellen med statistiken från Bokinfo. Varje katalog söktes igenom utifrån vilka förlag 

som gav ut lyrik, om de fanns med i innehållsförteckningen som annonserande förlag 

och om de i så fall annonserade sin lyrik. I Bilaga 1 lades det till om varje förlag: 1. 

Annonserade eller inte, och 2. Inkluderade sina lyriktitlar eller inte. Utifrån detta togs 

det fram en siffra per förlag över hur många procent av lyrikutgivningen som blev 

annonserad i Svensk Bokhandel.  

Det gjordes en komparativ studie av den totala lyrikutgivningen 2016 gentemot 

antalet titlar per förlag i annonseringen i Svensk Bokhandels tre kataloger samma år. 

Undersökningen avser även hur annonseringen såg ut . För överblickbarhet finns en 

tabell som visar om förlagen hade annonstexter till sin lyrik eller inte (Bilaga 2). Med 

annonstext åsyftas en text som handlar om titlarna i fråga. Exempel på annonstexter 

finns i Bilaga 3.  

För att jämföra resultatet från Bokinfo med annonseringen i Svensk Bokhandel 

samt information från annan forskning, användes även en kvantitativ analysmetod. 

Det som Johan Svedjedal kallar för grupperspektiv.7 Att inta ett grupperspektiv 

innebär att söka större mönster på alla nivåer och sedan perspektivera dessa mönster 

med kultur- och samhällsteorier. Att använda ett grupperspektiv kanske kan säga 

något om lyrikens premisser på bokmarknaden och vad det får för inflytande eller 

konsekvenser. 

Vidare kommer den metod som Svedjedal kallar värderingsinstans att 

användas.8 Det innebär att litteraturens, i det här fallet lyrikens, funktioner och 

                                                        
7 Johan Svedjedal, ” Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och 
dess grundtaganden” i Lars Furuland & Johan Svedjedal (red.), Litteratursociologi: texter om 
litteratur och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 78-79. 
8 Svedjedal 1997, s 82-83. 
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förutsättningar undersöks, samt hur värderingarna kring genren kan te sig och 

förändras.  

Anledningen till att litteratursociologiska metoder använts är för att 

forskningsutgångspunkten har en strävan att analysera relationen mellan en 

skönlitterär genre (lyrik) och institutioner i samhället (aktörer på bokmarknaden).9 

För att vara inklusiv kommer representationen av en viss typ av litteratur att 

analyseras som ett sätt att försöka överblicka dess värde. Samtidigt kommer analysen 

ständigt att applicera disciplinspecifika teorier som redovisas nedan. 

Teori 
Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten är Pierre Bourdieus Konstens regler. Det 

litterära fältets uppkomst och struktur. Bourdieu har baserat sin modell på den franska 

bokmarknaden under 1800-talet, något han motiverar med att det då skedde en 

utveckling mot autonomi inom det litterära fältet. Det visade sig, enligt honom, 

genom att hierarkin mellan genrerna och författarna nästan var raka motsatsen till 

hierarkin som baserar sig på kommersiell framgång.10 Genrerna värderades på rakt 

motsatt sätt än det som anses generera kommersiell framgång. Vilket gör att kulturellt 

och ekonomiskt värde på något sätt blir varandras motpoler. Högt kulturellt värde 

behöver till exempel inte nödvändigtvis betyda högt ekonomiskt värde.  

Bourdieus ekonomiska hierarki är baserad på 1800-talets franska bokmarknad, 

men den kan ändå säga något om varför genrer värderas på olika sätt fortfarande. 

Enligt honom var poesin längst ner i den ekonomiska hierarkin eftersom den gav 

extremt små vinster för ett litet antal producenter. Värderingskriterierna inom själva 

fältet är mer komplexa, han ser nämligen ”flera tecken på att poesin befinner sig 

överst i hierarkin, eftersom den är konsekrerad av den romantiska traditionen som 

konsten framför alla andra, och sedan dess har behållit hela sin prestige.”11 Eftersom 

kulturellt värde och ekonomiskt värde befinner sig i ett slags motsatsförhållande, blir 

poesins (lyrikens) position på bokmarknaden än mer komplex. Den moderna 

bokmarknaden ser dock inte ut på samma sätt, kulturellt och ekonomiskt värde stöter 

                                                        
9 Svedjedal 1997, s 72. 
10 Bourdieu 2000, s 180. 
11 Bourdieu 2000, s 181. 
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inte bort varandra på samma sätt som under 1800-talet när det litterära fältet 

etablerades.12  

Spänningen mellan ekonomiskt och kulturellt värde syns enligt Bourdieu i 

uppkomsten av två olika typer av företag. Å ena sidan de med ”kort 

produktionscykel”, som anpassar sig till en redan befintlig efterfrågan och som 

använder sig av marknadsföring för att öka produktens värde och få vinstutdelning. Å 

andra sidan de med ”lång produktionscykel” som gör kulturella investeringar och 

accepterar riskerna, samt är inriktade på framtiden och inte kortsiktiga vinster.13 Det 

här skulle kunna gå att koppla till skillnaden mellan små, nischade förlag och stora 

förlag vad gäller utgivningen av lyrik.  

Ett begrepp som Bourdieu använder är ”maktfältet”. Han kallar det för ”ett rum 

av styrkeförhållanden mellan agenter och institutioner som har det gemensamt att de 

har tillräckligt med kapital för att ha dominerande positioner inom de olika fälten.”14 

Inom maktfältet sker striderna mellan de som har olika former av makt. De 

dominerande aktörerna inom det litterära fältet är också i strid med varandra inom 

maktfältet. Maktfältet styrs exempelvis av ideologiska förändringar, samhällets 

ekonomi, trender, politiskt klimat och dylikt.  

Bourdieu talar om två olika poler inom det litterära fältet: den begränsade 

produktionen (konst för konstens skull) och den breda produktionen (kommersiell 

konst). Han menar vidare att hierarkin som råder mellan ex. kulturellt kapital och 

ekonomiskt kapital gör att oavsett hur ”frigjorda” produktionsfälten är från externa 

krav, genomsyras de ändå av ”de omgivande fältens tvingande nödvändighet”.15 Det 

vill säga, oavsett om ett förlag vill ta avstånd från den kommersiella bokmarknaden är 

det ändå tvunget att tjäna pengar eftersom ekonomiskt kapital är en förutsättning för 

att kunna gå runt i dagens samhälle. Alla positionsinnehavare inom det litterära fältet 

har möjlighet att påverka sin position genom sitt habitus. Då menas exempelvis 

bakgrund, utbildning, ideologiska föreställningar, minnen och så vidare.16 

Den del av maktfältet som påverkar det litterära fältet domineras idag av stora 

förlag, mediekonglomerat som Norstedts och Bonniers. För att synas som ett litet, 

                                                        
12 Torbjörn Forslid m.fl., Höstens böcker: litterära värdeförhandlingar 2013, Makadam, 
Göteborg, 2015, s 319. 
13 Bourdieu 2000, s 216-217. 
14 Bourdieu 2000, s 313-314 (delar av meningen ett citat, vissa språkliga ändringar). 
15 Bourdieu 2000, s 315. 
16 Bourdieu 2000, s 312. 
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nischat förlag måste man ändå förhålla sig till de spelregler som aktörerna i detta 

maktfält sätter upp. Bourdieu menar att motsättningen inom varje delfält representerar 

det litterära fältets brytning med en ekonomisk ordning, och att det är utgångspunkten 

för att ”den begränsade produktionen” ska kunna existera.17 Det finns alltid en absolut 

motsättning mellan den begränsade produktionens delfält och den breda 

produktionens delfält. Denna strukturella relation är grundläggande för fältet i sin 

helhet, för även om aktörerna inte berör varandra direkt är de i praktiken 

”determinerade av den motsatsrelation som förenar dem”.18 Till exempelvis lyrikens 

villkor på marknaden fastställs av den motsatsrelation den har till andra genrers 

villkor.  

Tidigare forskning 
Tidigare forskning om lyrik överblickar skönlitterär utgivning över vissa årsperioder. 

En av de senaste står Sten Torgerson för: En utgivningsstatistik (2007) som 

undersöker både översättningar och svenska original (skönlitteratur generellt) under 

de för studien aktuella åren (totalt 19 342 titlar).19 Men Torgersons forskning försöker 

endast överblicka den skönlitterära utgivningen och inte hur en specifik del av den 

utgivningen, exempelvis lyrik, nådde ut. Samma sak gäller för Åsa Warnqvists 

Poesifloden (2007), även om hennes forskning preciserar sig på lyrikutgivningen. 

Hennes utgångspunkt är att lyrikens förutsättningar förändrades till det sämre under 

den så kallade ”förlagskrisen” under 60- och 70-talen. Men att införandet av det 

statliga litteraturstödet 1975 möjligtvis kan ha inneburit ett lyft för genren igen.20 

Detta eftersom det gjorde det lättare för både mindre och större förlag att publicera 

litteratur ur de smalare genrerna som exempelvis lyrik. Därför skedde det en ökning 

av lyrikutgivningen under slutet av 70-talet, dock främst på mindre förlag då de stora 

förlagen fortsatte att skära ned. Hon menar också att förlagskrisen på något sätt kan ha 

drivit författarna till andra sätt att publicera sin lyrik. Däremot var egenpublicering 

fortfarande för tidskrävande och kostsamt.21 

                                                        
17 Bourdieu 2000, s 190. 
18 Bourdieu 2000, s 317. 
19 Warnqvist 2007, s 47. 
20 Warnqvist 2007, s 50-51. 
21 Warnqvist 2007, s 51. 
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Det statliga litteraturstödet behöver dock inte ha varit den enda anledningen till 

att lyrikutgivningen ökade. Detta eftersom man såg en ökning redan innan stödet 

infördes. Det måste också tas i åtanke att det är ett efterhandsstöd, och att inget förlag 

är garanterat någon ersättning. Därför måste det ändå finnas ekonomisk täckning för 

utgivningen i fall stödet skulle utebli.22 Warnqvist menar att lyrikutgivningen i 

Sverige var större än någonsin under den period hon undersökte (1976-1995). En av 

förklaringarna till detta sägs vara den tekniska utvecklingen ”som möjliggjorde för 

exempelvis småförlag och egenutgivare att trycka enklare diktsamlingar”.23 Däremot 

menar hon att lyrikutgivning ändå inte handlar om kommersiella intressen utan att 

”[f]örlagen ger ut lyrik främst för det kulturella kapitalet, inte för det ekonomiska.”24 

Det här gäller de större förlagen. För de små förlagen ser villkoren annorlunda ut, 

men tack vare det statliga litteraturstödet har även de möjligheten att täcka sin 

lyrikutgivning. 

Warnqvist menade även att framväxten av internet, där litteratur kan spridas via 

andra medier, har en positiv inverkan på lyrik som genre. Framförallt säger hon, ger 

det ökade möjligheter för amatörpoeterna. Hennes prognos var att de nya 

möjligheterna för amatörpoeter sannolikt skulle påverka omfattningen av 

egenpublicerad lyrik.25 

Bakgrund, lyrikens bokmarknad 
För att få en bild av lyrikens bokmarknad används regeringens rapport Läsandets 

kultur. Det är svårt att få en helt korrekt överblick av den svenska bokmarknaden 

idag. Detta beror på att det inte finns en heltäckande statistik över bokutgivningen och 

bokbranschens ekonomi i Sverige. Det finns i huvudsak två källor att använda sig av. 

Den första är registreringen vid biblioteken, främst Kungliga Biblioteket, och den 

andra är den statistik som kommer från förlagens branschorganisationer. Problemet är 

att statistiken är indelad i grova kategorier, därför blir det också svårare att peka ut 

                                                        
22 Warnqvist 2007, s 58. 
23 Warnqvist 2007, s 207. 
24 Warnqvist 2007, s 211. 
25 Warnqvist 2007, s 213-215. 
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hur det ser ut för en specifik genre.26 Registreringen i Nationalbibliografin visar på att 

det totalt publiceras kring 15 000 titlar per år sedan 2004, vilket är en stor ökning mot 

det tidiga 2000-talet. Statistiken från Nationalbibliografin gäller dock även annat 

tryckmaterial som inte är ämnat för den allmänna bokmarknaden.27 

Enligt Läsandets kultur är kategorier som lyrik och dramatik (som i denna 

rapport fösts ihop) ”kulturpolitiskt intressanta då de är viktiga för den litterära 

kulturen i stort, men sällan ekonomiskt lönsamma”.28 De har den uppfattningen trots 

att det inte finns någon fullständig försäljningsstatistik tillgänglig från alla förlag. Åsa 

Warnqvists undersökning visar på att lyrikutgivningen har varit relativt jämn från år 

till år (ca 180-200 titlar/år) men att det skedde en ökning efter att litteraturstödet 

infördes 1975. Mellan 1976-1995 ska lyrikutgivningen sedan ha varit förhållandevis 

stor jämfört med innan införandet. Enligt undersökningen i Läsandets kultur står 

Förläggareföreningens medlemmar för mindre än hälften av den stora utgivningen, 

alltså står mindre förlag utanför föreningen samt egenutgivare för den generella 

ökningen. Det sägs även här att Warnqvists resultat är intressanta eftersom de 

”generella slutsatserna troligen är fortsatt giltiga”.29 Även här tvingas de att vara 

spekulerande, men de menar också att det finns mycket som tyder på att det 

fortfarande finns en polarisering på marknaden mellan stora förlag, små förlag och 

egenutgivare som ger ut lyrik. 

Undersökning och analys 
Under 2016 gavs det ut 276 titlar inom genren lyrik, enligt uppgifter från Bokinfo.30 

Dessa titlar gavs ut av 120 olika förlag.31 76 % av förlagen annonserade inte i 

                                                        
26 Kulturdepartementet, Läsandets kultur SOU 2012:65, publicerad: 2012-09-27, 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2012/09/sou-201265/, 
hämtad 2017-05-14, s 199. 
27 Kulturdepartementet 2012, s 202. 
28 Kulturdepartementet 2012, s 208. 
29 Kulturdepartementet 2012, s 209-210. 
30 ”Utökad sökning” (Genre: Lyrik, Datum: 2016-01-01 till 2016-12-31, Medietyp: Bok), 
Bokinfo, 
http://www.bokinfo.se/sverige/sok2/sok/#/Search/null/null/null/null/bok/null/null/null/null/nu
ll/007%2520Lyrik/2016-01-01/2016-12-31/null/null/null/null/null/null, hämtad 2017-03-29. 
31 ”Utökad sökning” (Genre: Lyrik, Datum: 2016-01-01 till 2016-12-31, Medietyp: Bok), 
Bokinfo, 
http://www.bokinfo.se/sverige/sok2/sok/#/Search/null/null/null/null/bok/null/null/null/null/nu
ll/007%2520Lyrik/2016-01-01/2016-12-31/null/null/null/null/null/null, hämtad 2017-03-29. 



 11 

katalogerna (91/120 förlag). Endast 55 av titlarna annonserades i Svensk Bokhandel, 

vilket innebär att 18 % av lyrikutgivningen 2016 nådde ut i katalogerna. Svensk 

Bokhandel är en viktig del av bokmarknaden mot exempelvis återförsäljare och 

recensenter, och förlag som annonserar i katalogerna betalar framförallt för synlighet 

och spridning. Eftersom en så liten del av lyrikutgivningen annonseras, missar genren 

att nå ut via en förhållandevis viktig kanal.  

Det är olika typer av förlag som gav ut lyrik, och tre olika definitioner har gjorts 

inför analysen. Den första definitionen är ”stora annonsörer”, och med det menas 

förlag som hade råd att annonsera minst en hel sida i alla tre katalogerna 2016. 

Anledningen till att preciseringen inte baseras på utgivningsmängd i denna 

undersökning är för att lyrikutgivningen inte nödvändigtvis representerar förlagets 

storlek. Till exempel ett litet förlag som ellerströms gav ut 11 lyriktitlar, lika många 

som Albert Bonniers förlag, men det innebär inte att ellerströms är ett stort förlag. Det 

var 10 förlag som var stora annonsörer inom denna undersökning.  

Den andra definitionen är ”egenutgivare”, vilket kan innebära både digitala 

tjänster för egenutgivning och privatpersoner som startat eget företag och sedan gett 

ut sig själva. Analysen i denna uppsats kommer fokusera på egenutgivningstjänsterna, 

eftersom privatpersonerna till största del är anonyma och icke synliga. Det är därför 

svårt att säga något generellt om dem. Det fanns 13 sådana utgivare på listan, och de 

stod för 13 av titlarna. Anledningen till att Recito förlag, som också är en slags 

egenutgivningstjänst, diskuteras under rubriken ”stora annonsörer” istället för 

”egenutgivare” är för att de skiljer sig något från exempelvis Vulkan och Books on 

Demand. Detta utvecklas vidare i analysen.  

Den tredje definitionen är ”småförlag”. Det finns många förlag på listan som 

skulle kunna räknas in under en sådan definition, därför har analysen främst fokuserat 

på de förlag som är medlemmar i NOFF (Nordiska Oberoende Förlags Förening). 18 

förlag på listan är medlemmar i NOFF, och är därför enligt definition ett ”småförlag”. 

Det finns 70 förlag på listan som inte kunde placeras in i någon av definitionerna som 

används i denna uppsats, och tillsammans stod de för 106 av titlarna. Det är 38 % av 

lyrikutgivningen 2016. Det innebär också att 58 % av förlagen som gav ut lyrik skulle 

kunna uppfattas som mindre seriösa, helt enkelt eftersom de befinner sig i ett slags 

”mellanområde” då de inte är medlemmar i någon branschorganisation men ändå är 

registrerade som förlag. Det är svårt att veta om det är ”enpersonsförlag” eller om det 

finns en större verksamhet bakom. Ett av de förlagen, Smockadoll förlag, gav ut hela 



 12 

11 lyriktitlar 2016, vilket är lika mycket som Albert Bonniers Förlag och ellerströms. 

Förlagen är olika men ger ut samma mängd lyrik. De 70 förlag som befinner sig i en 

”gråzon” i undersökningen kommer till viss del att inkluderas i diskussionen kring 

småförlag. Samtliga siffror som presenteras i analysen finns i detalj i Bilaga 1 och 2. 

Stora annonsörer 
I detta kapitel kommer de stora annonsörerna att diskuteras, och de var som tidigare 

nämnt 10 till antalet. De förlag som var stora annonsörer inom denna undersökning 

var: Albert Bonniers Förlag, Atlantis, Bonnier Pocket, Brombergs, Forum, 

Modernista, Norstedts, Ordfront förlag, Recito förlag och Wahlström & Widstrand.  

Det finns olika intressanta aspekter bland de stora annonsörerna. Tre av dem kommer 

att diskuteras här. Det första är att de allra största förlagen, Albert Bonniers förlag32 

(11 titlar) och Norstedts (7 titlar), inte annonserade hela sin lyrikutgivning. Bonniers 

annonserade 73 % av sin lyrikutgivning, och Norstedts 86 %. De förlag som definitivt 

har råd att annonsera samtliga lyriktitlar, väljer ändå bort en del av dem. När 

Bourdieu talade om den breda respektive den begränsade produktionens delfält, drog 

han en ganska tydlig gräns mellan de två. Men som Donald Broady menar i sitt förord 

till Konstens regler så har det litterära fältet förändrats sedan Bourdieu modellerade 

sin teori.33 Det finns inte en lika tydlig gräns längre, och kanske syns det också i de 

stora förlagens sätt att marknadsföra sina böcker. De har tillräckligt med inflytande 

och ekonomiskt kapital för att kunna välja bort att marknadsföra delar av sitt 

”kulturella kapital”. Därför kanske de också befinner sig på gränsen mellan de två 

delfält Bourdieu talade om. Samtidigt som de har kommersiella, kortsiktiga intressen 

vill de ändå vara en del av den långsiktiga, kulturella investeringen. 

I Reluctant capitalists diskuterar Laura J. Miller spänningen mellan ”kultur och 

handel” i bokbranschen. Det finns en press att sälja och marknadsföra för att gå runt 

som förlag, men samtidigt vill man ge ut vad Miller kallar för ”good books” (god 

litteratur, hög kvalitet etc.).34 Enligt henne får alla aktörer i branschen ständigt välja 

mellan litteratur som säljer och litteratur som inte säljer, men som har högt kulturellt 

                                                        
32 I fortsättningen kommer Albert Bonniers förlag att benämnas ”Bonniers” 
33 Donald Broady, ”Inledning. En verktygslåda för studier av fält”, Pierre Bourdieu, Konstens 
regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, Stehag: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion, 2000. 
34 Laura J. Miller, Reluctant capitalists: Bookselling and the Culture of Consumption, The 
University of Chicago Press 2007, s 6. 
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värde. Kanske är det helt enkelt så att de större förlagen i sin annonsering istället 

satsar på det som författarna till Höstens böcker kallar för ”det nya litterära 

mellanområdet”. Något de menar har utvecklats de senaste decennierna på grund av 

ökad tillgänglighet i och med digitaliseringen och mediekonvergenser. Där förenas 

populärlitteratur och kvalitetslitteratur på ett nytt sätt.35 Här kan man tänka sig att 

populärlitteratur representerar kommersiellt gångbar litteratur, medan 

kvalitetslitteratur representerar den typen av litteratur som kan öka ett förlags 

kulturella kapital, men inte nödvändigtvis generera ekonomisk vinst. De lyriktitlar 

som Bonniers och Norstedts inkluderade i sin annonsering kanske var titlar som 

ansågs passa in bäst i detta mellanområde. Uppkomsten av detta nya litterära 

mellanområde skulle i teorin kunna vara det som slår hål på Bourdieus tanke om att 

kulturellt och ekonomiskt värde är varandras motsatser i det litterära fältet.36 Kanske 

får lyriken en större plats där i framtiden. 

Den andra intressanta aspekten är att det bland de stora annonsörerna finns en 

egenutgivningstjänst, nämligen Recito förlag. Förlaget kan dock sägas vara en slags 

hybrid mellan egenutgivning och traditionell förlagsverksamhet. De jobbar nära sina 

författare, som gör investeringen i utgivningen själva, och ”testar alla böcker som 

författarna själva tycker är värda att ge ut i en liten upplaga”.37 Recito gav ut 13 

lyriktitlar 2016, men annonserade endast 8 % av de titlarna i Svensk Bokhandel, vilket 

i praktiken är en enda titel. Warnqvist menade att förlagskrisen på 60-70-talet drev 

poeterna till att söka nya vägar att publicera sig.38 En av de vägarna ska ha varit 

egenpublicering, och som resultatet visar på hade hon rätt. Tillsammans stod de 7 

egenutgivningstjänsterna på listan för 25 % av 2016 års lyrikutgivning. En relativt 

hög siffra med tanke på att egenutgivningstjänsterna var en liten andel av förlagen. 

Men inte ens den egenutgivningstjänst som också var en stor annonsör, valde att 

marknadsföra sin lyrikutgivning. Bourdieus påstående om att poesin har många 

producenter men saknar marknad, stämmer enligt resultaten fortfarande. 

Den tredje intressanta aspekten är att en av de stora annonsörerna också var 

medlem i NOFF, och därför räknas som ett småförlag i denna undersökning. Detta 

förlag var Modernista, som gav ut 2 lyriktitlar. De valde att annonsera 100 % av dem i 

                                                        
35 Forslid m.fl. 2015, s 317-318. 
36 Bourdieu 2000, s 180. 
37 ”Om Recito förlag”, Recito förlag, http://www.recito.se/story.php, hämtad 2017-05-17. 
38 Warnqvist 2007, s 51. 
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Svensk Bokhandel. Detta trots att förlagets huvudinriktning inte är lyrik. De ger ut 

romaner, lyrik, deckare, barn- och ungdomsböcker, biografier och facklitteratur.39 

Trots en till synes ganska stor utgivning väljer de ändå att definiera sig själva som 

småförlag. Trots en stor utgivning inom andra, populärlitterära genrer, väljer de att 

inkludera sin lyrik i annonseringen. Man skulle kunna säga att de, likt Bonniers och 

Norstedts, befinner sig i gränslandet mellan den breda produktionens delfält och den 

begränsade produktionens delfält. Deras profil är kommersiell, men verkar också vilja 

vårda kulturella värden. 

De stora annonsörerna stod för 15 % av den totala lyrikutgivningen 2016. De 

förlag som har råd att annonsera i alla katalogerna ger tillsammans ut en relativt liten 

del av den totala lyrikutgivningen. En anledning till att endast 18 % av 2016 års lyrik 

annonserades kan vara att den till största del gavs ut på förlag som inte är stora 

annonsörer. Resultatet i undersökningen motiverar detta argument.  

Egenutgivare 
Förutom Recito förlag fanns det 6 andra egenutgivningstjänster på listan över förlag. 

Dessa är B4PRESS, Books on Demand, Författarens Bokmaskin, Nomen, Type & 

Tell och Vulkan. Om Recito förlags utgivning räknas bort stod 

egenutgivningstjänsterna för 13 % av lyrikutgivningen 2016. Ingen av titlarna 

annonserades i Svensk Bokhandel. Anledningen till att Recito förlag inte analyseras i 

detta kapitel är eftersom det, som tidigare nämnt, skiljer sig från en ”traditionell” 

egenutgivningstjänst. De utgivningstjänster som stod ut från de andra var Books on 

Demand och Vulkan, eftersom det gavs ut 24 respektive 20 titlar via dem. Inga andra 

förlag på listan gav enskilt ut så många titlar. Detta resultat visar att Warnqvists 

prognos 2007 om att egenutgivning av lyrik skulle få en större plats i framtiden, var 

korrekt.40  

Om man tänker sig att lyrik är ett delfält inom det litterära fältet, så är 

egenutgivarna positionsinnehavare inom detta delfält. Enligt Bourdieu är det 

positionsinnehavarnas habitus som gör det möjligt att förändra ställningen, eller 

statusen, inom fältet.41 Eftersom egenutgivare är privatpersoner går det inte riktigt att 

peka ut några gemensamma nämnare, mer än en eventuell bakgrund som skribent 

                                                        
39 ”Manus”, Modernista, http://www.modernista.se/manus, hämtad 2017-05-17. 
40 Warnqvist 2007, s 213-215. 
41 Bourdieu 2000, s 312. 
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(antingen amatörmässigt eller professionellt). Därför har egenutgivare inte, enligt 

Bourdieus begrepp, för det litterära fältet fördelaktiga habitus.  

Eftersom 0 % av de egenutgivna titlarna annonserades i Svensk Bokhandel kan 

man säga att den typen av lyrik fortfarande saknar inflytande i det litterära fältet, där 

de förlagen med stort ekonomiskt kapital dominerar. Med tiden kan man tänka sig att 

egenutgivningen kommer röra sig närmre mer makt. Framförallt eftersom fler och fler 

väljer att publicera sig via sådana tjänster, vilket man kan gissa leder till att fler och 

fler också lyckas nå ut till en allmän marknad. Kanske kan detta vara en av lyrikens 

framtida vägar in i ”det nya litterära mellanområdet”, som författarna till Höstens 

böcker formulerade det. Det förutsätter dock att egenutgivningstjänsterna utvecklas 

till förmån för de som använder dem, exempelvis genom att bli billigare.  

I nuläget innebär egenutgivning en personlig ekonomisk risk, men det är också 

mycket enkelt att använda sig av så länge man har tillräckligt med kapital. På Books 

on Demand och Vulkan kan man välja vilken nivå man vill köpa, men huvudsaken är 

att man kan välja till alla tjänster man kan tänkas behöva i både produktion, 

distribution och försäljningsled.42 De som publicerade sin lyrik via dessa tjänster kan 

antas ha tillräckligt bra ekonomi för själva utgivningen. Däremot inte till att 

annonsera i Svensk Bokhandel. Det är dock möjligt för egenutgivare att nå ut till en 

allmän marknad, nästan på samma sätt som traditionella förlag. Den marknadsföring 

man kan få hjälp med via tjänsterna inkluderar dock inte annonsplatser i katalogerna, 

utan verkar snarare röra sig om exempelvis pressmeddelanden, synlighet i digital 

bokhandel och dylikt.43 Därför är det i nuläget omöjligt för egenutgivare att synas i 

Svensk Bokhandel, vilket exkluderar dem från en traditionell marknadsföringskanal på 

bokmarknaden. Författarna till Höstens Böcker menar att värderingen av litteratur, likt 

all annan värdering, alltid förhåller sig till olika maktpositioner inom fältet och på så 

vis blir det alltid en konkurrens om inflytande och anseende. Detta är en orsak till att 

litterärt värde ofta framstår ”som en oberoende egenskap”, något som redan finns i 

verket eller texten. Utgångspunkten för forskningen i Höstens Böcker är att ”litterärt 

                                                        
42 ”Bokerbjudanden”, Vulkan, https://www.vulkanmedia.se/bokerbjudanden/, hämtad 2016-
05-12, ”Författare”, ”Ge ut tryckt bok”, Books on Demand, https://www.bod.se/forfattare/ge-
ut-bok.html, hämtad 2016-05-12. 
43 ”Marknadsföringstjänster”, Bokerbjudanden, Vulkan, 
https://www.vulkanmedia.se/bokerbjudanden/marknadsforingspaketet/, hämtad 2017-06-05, 
”Författartjänster”, Författare, Books on Demand, 
https://www.bod.se/forfattare/forfattartjanster.html, hämtad 2017-06-05. 
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värde är resultatet av värdeskapande handlingar; det är inte en i vissa texter förefintlig 

egenskap.”44 Egenutgiven lyrik verkar idag få ”klara sig” på att tillhöra en genre med 

högt kulturellt värde. Den missar att bli värderad i katalogerna, och syns därför inte 

för återförsäljare och recensenter. Därför fortsätter den inte att värderas i exempelvis 

tidningar eller i bokhandeln. Det får konsekvensen att denna typ av lyrik saknar en för 

den svenska bokmarknaden viktig värdeskapande process. 

Egenutgivning och traditionell förlagsverksamhet tycks befinna sig i en 

motsatsrelation. Kanske likt motsättningen mellan den begränsade produktionens 

delfält och den breda produktionens delfält. Däremot bör det i så fall vara en fråga om 

producenternas motiv, eftersom det också finns egenutgivare med stor kommersiell 

framgång. Ett exempel på det är Carl-Johan Forssén Ehrlins bok Kaninen som så 

gärna ville somna som under 2015 toppade Amazons bästsäljarlista.45 Givetvis är det 

svårt att veta vilka motiv författaren hade från början, men det faktum att han har en 

hemsida och marknadsför sig själv aktivt tyder på en strävan att sälja böcker.46 Därför 

är det möjligt att placera honom i den breda produktionens delfält. Medan en 

författare som till exempel ger ut en diktsamling via Vulkan och inte marknadsför 

den, kan tänkas kunna placeras i den begränsade produktionens delfält. Det är dock 

omöjligt att känna till alla egenutgivares motiv. Kanske kan man till och med säga att 

egenutgivning inte kan placeras in i det ena eller det andra delfältet.  

Att det är höga siffror av egenutgiven lyrik är kanske inte förvånande. 

Resultatet i undersökningen visar på att förlag generellt inte lägger stora resurser på 

att marknadsföra genren, vilket kan vara en anledning att producenterna tar saken i 

egna händer. Efter förlagskrisen på 60-70-talet ska förlagen ha blivit mer restriktiva 

vid antagningen av manus, vilket drabbade smalare litteraturkategorier som lyrik.47  

Anledningen till att genrens ekonomiska värde sjönk kan ha berott på att många av 

författarna då sökte nya kanaler för sina verk, i publiceringsvägar utanför den 

traditionella förlagsutgivningen. Däremot var egenutgivning på den tiden för kostsam 

och tidskrävande och ledde inte till recensioner eller försäljningsframgångar.48 På 

                                                        
44 Forslid m.fl. 2015, s 11. 
45 ”Childrens’ book that can make ’anyone fall asleep’ tops Amazons’ bestseller list”, 
Fox4kc, Publicerad 2015-08-17, http://fox4kc.com/2015/08/17/childrens-book-that-can-
make-anyone-fall-asleep-tops-amazons-best-seller-list/, hämtad 2017-05-17. 
46 Startsida, Carl-Johan, http://www.carl-johan.com/en/, hämtad 2017-05-29. 
47 Warnqvist 2007, s 50. 
48 Warnqvist 2007, s 50. 
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dagens bokmarknad ser det annorlunda ut. Den digitala utvecklingen i bokbranschen 

under 2000-talet har öppnat möjligheterna till att publicera och marknadsföra sig själv 

ytterligare. Som Giles Clark och Angus Phillips konstaterar så har tekniker som Print 

on Demand gjort det möjligt för nya tjänster att växa fram, exempelvis 

egenutgivningstjänster, och till en relativt låg kostnad.49 Teknikerna och tjänsterna 

utvecklas hela tiden. Därför kanske man bör förvänta sig ytterligare ökningar av 

egenutgiven lyrik i framtiden. Huruvida den framtida egenutgivna lyriken kommer att 

synas i Svensk Bokhandel återstår dock att se. 

Småförlag 
I detta kapitel kommer det göras en analys av småförlagen på listan. 18 av förlagen på 

listan var medlemmar i NOFF och definieras därför i denna undersökning som 

”småförlag”. De förlag det gäller är följande: Axplock, Celanders, ellerströms, 

Framsteget Bokförlag, Förlagshuset Siljans Måsar KB, Heidruns, Kabusa böcker, 

Kalejdoskop, Karneval, Korpulent, Lejd, Lindelöws bokförlag, Modernista, Mormor, 

Pequod Press, Rámus, Solvändan och Themis. Warnqvists forskning visade på att 

lyrikutgivningen i Sverige var större än någonsin mellan 1976-1995. Förutom 

införandet av litteraturstödet var en av förklaringarna den tekniska utveckling som 

möjliggjorde för till exempel småförlag att trycka enklare diktsamlingar.50 

Anledningen till att småförlagen är intressanta är för att de står för en stabil, viktig del 

av lyrikutgivningen i Sverige. Småförlag är regelbundna utgivare av lyrik, och de 

förlag som har lyrik som en del av sin utgivningsprofil annonserar oftast 100 % av 

titlarna i Svensk Bokhandel.51 Medlemmarna i NOFF stod för totalt 15 % av 

lyrikutgivningen 2016. Om man räknar med de 70 förlagen som inte kan definieras 

efter samma premiss, men som ändå skulle kunna räknas som småförlag, stod de 

tillsammans för 53 % av lyrikutgivningen och 74 % av förlagen. De småförlag som 

annonserade 100 % av sin lyrikutgivning var Celanders, ellerströms, Heidruns, 

Modernista, Mormor och Rámus. De står för 32 % av småförlagen inom 

undersökningen. Dessa förlag har alla lyrik som en del av sin utgivningsprofil.  

                                                        
49 Giles Clark och Angus Phillips, Inside Book Publishing, 5e uppl., Routledge, New York 
2014, s 43. 
50 Warnqvist 2007, s 207. 
51 Se Bilaga 1. 
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De förlag som gav ut mest lyrik under Warnqvists undersökningsperiod var 

etablerade förlag med en omfattande skönlitterär utgivning i övrigt.52 I mina resultat 

ser det annorlunda ut. För att använda ett tidigare exempel: Bonniers gav ut lika 

många lyriktitlar som ellerströms förlag (11), trots att de som förlag skulle kunna vara 

varandras motsatser. Bonniers mediekonglomerat och enorma utgivning, mot 

ellerströms smala utgivningsprofil och mindre kontor i Lund. Som tidigare nämnt 

menar Bourdieu att spänningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital syns i 

uppkomsten av två olika typer av företag. Det är problematiskt att säga att Bonniers 

och ellerströms är varandras motsatser i alla avseenden. Men om man använder 

Bourdieus begrepp kan man påstå att Bonniers i jämförelse med ellerströms har en 

”kort produktionscykel” på fler av sina titlar. Det vill säga att de anpassar sig efter en 

befintlig efterfrågan och har en kommersiell strävan. Varpå ellerströms kan påstås ha 

en ”lång produktionscykel” på fler av sina titlar, och således gör kulturella 

investeringar och accepterar riskerna, samt inriktar sig på framtida ekonomiska 

vinster.53 Båda förlagen ansöker om litteraturstöd till många av sina titlar, men 

Bonniers har, till skillnad från ellerströms, ekonomisk täckning även om de inte får 

stöd.54 Båda förlagen ger också ut titlar med högt kulturellt värde. Förlagen hade en 

lika stor utgivning av lyrik 2016. Det beror delvis på att ellerströms utgivningskärna 

är lyrik, men det är ändå intressant eftersom Bonniers är Sveriges största förlag och i 

teorin skulle kunna ge ut ännu mer lyrik.55 Däremot kan man inte påstå att Bonniers 

och ellerströms som förlag helt och hållet går att rama in utifrån Bourdieus begrepp. 

Det är snarare en fråga om vilken strategi förlagen har inför utgivningen av varje 

enskild titel. I den frågan är det möjligt att ellerströms tar större risker vad gäller 

kulturell investering, helt enkelt eftersom förlagets ekonomiska situation ser 

annorlunda ut än på Bonniers.  

Svensk Bokhandel och annonseringen 
Av de 276 lyriktitlarna som gavs ut 2016 var det endast 55 som annonserades i Svensk 

Bokhandel (se Diagram 1). Av de totalt 120 förlagen var det endast 29 som hade 

någon form av annonsering i katalogerna. Däremot var det bara 18 av dem som 

annonserade delar av eller hela sin lyrikutgivning. Detta betyder att endast 18 % av 

                                                        
52 Warnqvist 2007, s 65. 
53 Bourdieu 2000, s 216-217. 
54 Amanda Backman, Praktikrapport 2017. 
55 ”Om förlaget”, ellerströms, http://ellerstroms.se/om-forlaget/, hämtad 2016-05-15. 
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lyrikutgivningen som var till salu 2016 syntes i katalogerna, och att endast 15 % av 

förlagen som gav ut lyrik valde att annonsera en del av eller hela sin lyrikutgivning i 

Svensk Bokhandel. Vad Warnqvists forskning visar på är att lyrikutgivningen har varit 

jämn trots förändringar, kriser och trender i bokbranschen: ”Det har både funnits ett 

behov av att skriva lyrik och en önskan från förlagens sida att ge ut den.”56 Ändå 

verkar det inte finnas en vilja att marknadsföra genren mot återförsäljare och 

recensenter. Kanske är detta ett tecken på att förlag gärna har lyrik som en del av sin 

utgivning, på grund av det kulturella värdet. Men eftersom genren inte är ekonomiskt 

lönsam, väljer de hellre att marknadsföra de titlar som kan sälja bra. Lyriken finns 

med på utgivningslistorna som en balans mot det kommersiella, och det verkar få 

”räcka”. I alla fall om man tittar på de stora resultaten i denna undersökning. 

Tystnaden visar på ett stort hål i lyrikens marknad. Det är svårt för en genre att synas 

om den inte annonseras tillräckligt i katalogerna.  

Nedan syns ett diagram över lyrikutgivningen i förhållande till annonseringen i 

Svensk Bokhandel.  

 
 

78 % av de förlag som annonserade sin lyrikutgivning, valde att inkludera 100 % av 

titlarna. Det visar på att annonsörerna av lyrik till största del lägger resurser på det. 

Exempel på avvikande förlag är Norstedts och Bonniers, som inte annonserade hela 

sin lyrikutgivning trots att ekonomiska resurser finns. Faktum är att de förlag som 

annonserar hela sin lyrikutgivning antingen är nischade, mindre förlag som till 
                                                        
56 Warnqvist 2007, s 207. 
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exempel ellerströms eller Smockadoll förlag, eller andra typer av småförlag som till 

exempel M Oy AB, Bokförlaget Mormor och Teg Publishing. Bonniers hade totalt 49 

sidor annonsering i alla katalogerna, i jämförelse med ellerströms totalt 4 sidor.57 

Ändå annonserar ellerströms 100 % av sin lyrikutgivning och Bonniers 73 %. 

Bonniers har en stor utgivning även inom andra genrer, varpå det kan tänkas logiskt 

att alla titlar i alla genrer inte annonseras. Detta resultat är dock en indikator på att 

förlagen, som tidigare nämnt, befinner sig i olika delar av det litterära fältet. Eftersom 

det är de mindre förlagen som till största del annonserar 100 % av sin lyrikutgivning, 

visar det också på att lyrikens marknad blomstrar bland småförlagen. Det är där 

lyriken inte bara ges ut, utan också marknadsförs. Även om lyriken får blomstra bland 

småförlagen får det konsekvensen att dess villkor på många sätt definieras utifrån ett 

småförlags ekonomiska situation. Som tidigare nämnt är småförlag ofta beroende av 

litteraturstödet för att få det att gå runt. Därför innebär utgivningen en stor risk, vilket 

kan ge intrycket av att genrens framtid hänger på en skör tråd.  

För att marknadsföra smart krävs det att man känner till marknaden, och för att 

göra det finns det statistik för exempelvis kunders köpbeteenden hos olika 

återförsäljare.58 Bokbranschen (och samhället) har förändrats, och en snabbare läsning 

via exempelvis läsplattor eller mobiltelefoner har blivit alltmer populär.59 De större 

förlagen, exempelvis Bonniers och Norstedts, har inte bara bättre ekonomi utan också 

en bredare utgivning inom fler genrer än till exempel Smockadoll förlag som ger ut 

poesi och ”prosa ibland”.60 Detta gör att de måste välja bort en del av sin utgivning 

när de ska annonsera i Svensk Bokhandel. Eftersom en snabb, konsumistisk läsning är 

förknippad med populärlitterära genrer och masskultur generellt61, kan det vara en 

anledning till att de större förlagen föredrar att annonsera titlar inom sådana genrer 

istället för exempelvis lyrik. Medan de småförlag som satsar på lyrik helt enkelt 

annonserar så mycket de kan ur sin utgivning. Det ekonomiska och kulturella 

kapitalet är tätt sammanvävt på så sätt att en god ekonomi förutsätts för att kunna lyfta 

fram titlar med högt kulturellt värde. Men också genom att den dåliga ekonomin på 

                                                        
57 Se Bilaga 2. 
58 Clark, Phillips 2014, s 224. 
59 Forslid m.fl., 2015, s 125. 
60 Smockadoll förlag, http://www.smockadoll.se/index.html, hämtad 2016-05-15. 
61 Forslid m.fl., 2015, s 214. 
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exempelvis ett småförlag innebär att titlar med högt kulturellt värde automatiskt lyfts 

fram, då det är de titlarna som satsats på. 

Om de stora förlagen redan väljer bort att annonsera en stor del av sin 

lyrikutgivning kanske den reduceras ännu mer i framtiden. För förlagen genomsyras 

ändå, som Bourdieu menade, av ”de omgivande fältens tvingande nödvändighet”.62 

Det innebär att positionsinnehavarna inom det litterära fältet ständigt måste förhålla 

sig till de villkor som fastställs i maktfältet. Till exempel ideologiska förändringar, 

ekonomin i samhället, trender, politiskt klimat och så vidare. Om man antar att 

småförlag befinner sig i den begränsade produktionens delfält och att stora förlag 

befinner sig i den breda produktionens delfält, kan man enligt Bourdieus definition 

säga att de är determinerade av sin motsatsrelation.63 När stora förlag kan välja bort 

lyriktitlar till förmån för andra, mer ekonomiskt värda titlar, och småförlagen på ett 

sätt är ”tvungna” att marknadsföra de titlar de satsat mest på, kan man säga att 

Bourdieu hade rätt i att aktörers villkor på marknaden fastställs av den motsatsrelation 

de har till andra aktörer. Däremot kan man inte påstå att alla stora förlag befinner sig i 

den breda produktionens delfält. Även större förlag ger ut titlar i smalare 

litteraturkategorier som inte genererar särskilt stor vinst. I längden blir det svårt att 

förutse lyrikens marknad, eftersom den ges ut av alla typer av förlag men bara 

annonseras till 100 % av små förlag. Många av vilka är helt beroende av 

litteraturstödet. Om ekonomin i branschen försämras, eller om litteraturstödet skulle 

tas bort innebär det att utgivningen kommer att minska, och i förlängningen då också 

annonseringen.  

Enligt Bourdieu styr en extern hierarkiseringsprincip maktfältet, vilket innebär 

att framgång mäts i kommersiell succé och social berömmelse. Medan lyrik som 

genre styrs av en intern hierarkiseringsprincip, där prestigen bottnar i att man inte 

strävar efter att tillfredsställa den ”breda publikens smak”.64 Lyrikens förutsättningar 

är alltså att det finns en grundläggande tanke att genren är till för en liten, elitistisk 

publik utanför ”den breda massan”, men att den trots detta måste förhålla sig till den 

kommersiella hierarkiseringsprincip som styr maktfältet. Det måste helt enkelt säljas 

böcker i genren för att förlag ska kunna ge ut den över huvud taget. Eftersom en så 

pass liten del av lyrikutgivningen annonserades innebär det ett problem för genren. 

                                                        
62 Bourdieu 2000, s 315. 
63 Bourdieu 2000, s 317. 
64 Bourdieu 2000, s 316. 
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Det blir som en slags ond cirkel. Lyrik måste ges ut för att kunna säljas, och säljas för 

att kunna ges ut. Men finns det inte resurser till marknadsföring kan man inte heller 

öka försäljningen, vilket innebär att lyriken står och trampar på samma ställe. 

Samtidigt är det prestigefyllt att ge ut lyrik, och det finns en vilja hos förlagen att göra 

det.  

78 % av förlagen som annonserade lyrik valde att inkludera samtliga av titlarna. 

Detta visar på att genren, trots dess låga ekonomiska värde, ändå värderas högt bland 

de förlag som satsar på genren. Men eftersom det endast var totalt 15 % av förlagen 

som annonserade lyrik över huvud taget, antyder det att de flesta av förlagen som ger 

ut lyrik inte strävar efter att tillhöra den kommersiella bokmarknaden. Förlagen kan 

tänkas tillhöra de företag som Bourdieu menade har ”lång produktionscykel”.65 Det 

vill säga förlag som gör långsiktiga, kulturella investeringar snarare än att satsa på 

kommersiella titlar som kan genera ekonomisk vinst snabbare. Även om en lång 

produktionscykel inte nödvändigtvis betyder att förlaget har dålig ekonomi, kan man 

ändå anta att sådana kulturella investeringar gör det svårare att lägga pengar på 

exempelvis marknadsföring. Svensk Bokhandel är en inflytelserik del av ett förlags 

marknadsföring och de flesta av lyrikutgivarna annonserade inte. Vilket gör att man 

kan dra slutsatsen att de flesta av förlagen som gav ut lyrik 2016 inte hade råd att göra 

det. Det kan möjligtvis finnas en koppling mellan förlagens långa produktionscykel 

och deras ekonomi. Hur som helst synliggör denna situation spänningarna mellan 

ekonomisk och kulturellt värde inom genren.  

När det kommer till den egenutgivna lyriken har 0 % av titlarna annonserats i 

Svensk Bokhandel 2016. Detta trots att det är möjligt att ”köpa marknadsföring” via 

egenutgivningstjänsterna. Det är omöjligt att veta hur många av egenutgivarna i 

undersökningen som betalt för marknadsföring, men man kan tänka sig att åtminstone 

en del av dem gjort det. Ändå syns de inte i katalogerna. En förklaring kan vara att 

den marknadsföring man betalar för endast täcker sådant som pressmeddelanden, 

exponering i sociala medier och i digital bokhandel, samt eventuellt mindre 

trycksaker. En annan anledning kan vara att det är så populärt att marknadsföra i 

katalogerna att det inte ens är möjligt för egenutgivningstjänsterna att få en plats.  

Det var inte bara egenutgivningen som påverkades av den tekniska utvecklingen 

under 2000-talet, utan även lyriken som litteraturkategori. Uppkomsten av 

                                                        
65 Bourdieu 2000, s 216-217. 
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persondatorn gjorde att antalet skickade manus ökade, och oavsett förlagsstorlek så 

trycktes lyrik oftast i små upplagor. De blev också dyrare att köpa, delvis på grund av 

att upplagorna blev mer påkostade. Att genren generellt sålde dåligt kan ha berott på 

de högre priserna.66 Att Bonniers och Norstedts inte marknadsför hela sin 

lyrikutgivning kan bero på att det helt enkelt inte är lönsamt om det inte tjänas in via 

försäljningen. Som författarna till Höstens böcker menar: ”Logiken är enkel: ju mer 

sannolikt det är att en bok kommer att sälja i många exemplar, desto mer 

marknadsföring och exponering kan den få.”67 Detta kan vara anledningen till att lyrik 

inte frontas på samma sätt som kommersiellt gångbara titlar. 

90 % av alla förlag som inkluderade sin lyrikutgivning i annonseringen i Svensk 

Bokhandel, hade annonstexter till de lyriktitlarna. Majoriteten av de förlag som 

annonserar lyrik väljer alltså att marknadsföra med annonstexter. De 10 % av förlagen 

som inte hade annonstexter, hade istället bara en bild på omslaget och information om 

ISBN, utgivningsdatum, författarnamn och vem som gjort omslag. Två exempel går 

att finna i Bilaga 3. Ett som visar hur en annonstext kan se ut, och ett som visar hur en 

annons utan annonstext kan se ut. Som tidigare nämnt verkar det som att de förlag 

som väljer att inkludera lyriken i sin annonsering också lägger resurser på det. Även 

om förlaget i fråga inte annonserar 100 % av sin lyrikutgivning, exempelvis Bonniers, 

så har de titlar de valt att inkludera en tillhörande annonstext. Det kan visa på att 

förlaget lägger stort värde i genren, eftersom det finns exempel från samma förlag 

som inte har annonstext. Här blir det en fråga om en värdering i själva valet. Som 

Miller också diskuterar i Reluctant Capitalists så har förändringar i bokbranschen, 

bland annat utvecklingen av de stora bokkedjorna och centraliseringen, lett till en 

rationalisering av urvalet.68 Därför är det kanske en ännu högre värdering nu än 

någonsin att till exempel välja att marknadsföra en titel mer än en annan. Även om 

endast 18 % av lyrikutgivningen 2016 annonserades i katalogerna, kan den höga 

procentuella andelen förlag som har annonstexter ändå visa på något positivt för 

genren. De flesta av förlagen som annonserar lyrik i någon mån lägger mycket 

resurser i sin marknadsföring.  

                                                        
66 Warnqvist 2007, s 208. 
67 Forslid m.fl. 2015, s 189. 
68 Miller 2007, s 197. 
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Diskussion  
I inledningen till denna uppsats konstaterades det att lyrik inte anses vara ekonomiskt 

lönsamt att ge ut samtidigt som det är prestigefyllt. Detta paradoxala förhållande kan 

sägas vara en spänning mellan ekonomiska och kulturella värden. Om det är någon 

genre idag som aktualiserar den spänningen så är det lyrik. Vad undersökningen visar 

på är att lyrikutgivningen idag är spridd bland olika typer av förlag. De stora förlagen 

ger ut lyrik, de små och mellanstora förlagen ger ut lyrik och egenutgivarna ger ut 

lyrik. Däremot gav 71 % av förlagen på listan endast ut en enda lyriktitel 2016. Vad 

detta säger är kanske två olika saker. Dels att det finns många förlag med en annan 

inriktning än lyrik, men som ändå vill ge ut en titel, kanske på grund av det kulturella 

värdet det tillför. Dels att det finns många små förlag som totalt bara ger ut en eller 

två titlar per år. Många av de förlagen har namn som indikerar på att det är 

privatpersoner som startat eget företag, exempelvis ”Andreas Samuelsson” eller 

”Göran och Monica Molin”, andra heter exempelvis ”Maries Text och Design”. Det 

framgår inte hur dessa förlag går till väga för att publicera sina böcker, eller hur deras 

verksamhet ser ut. Vilket gör att en stor del av lyrikutgivningen är svår att överblicka.   

 Det är intressant att de förlag som gav ut mest lyrik var egenutgivningstjänster, 

men kanske ännu mer intressant är det att ingen av de titlarna nådde ut i Svensk 

Bokhandel. Den kanal som lyriken på något sätt har sökt sig till, är inte kompatibel 

med den allmänna bokmarknaden. Åtminstone inte än. Det går kanske inte att påstå 

att genrens höga kulturella värde har sjunkit, utan snarare det ekonomiska. Inte ens de 

allra största förlagen marknadsför 100 % av sin lyrikutgivning, trots att de har råd att 

göra det. I slutändan är de vinstorienterade. De titlar som kan generera störst 

försäljning, är de som får synas mest i katalogerna. Idén att bokutgivning inte bara 

handlar om pengar, utan om andra typer av värden och investeringar, är ibland svår att 

se när man undersöker en smal litteraturkategori som lyrik. Eftersom den utgivning 

som syns mest i katalogerna tillhör andra genrer. Men det märks åtminstone, som 

Warnqvist också menar, att ”[…]lyrikens existens på utgivningslistorna har sin grund 

i annat än kommersiell potential”. 69 Lyriken får gärna finnas med i förlagens 

utgivningslistor, men majoriteten gör ändå inte några större ekonomiska satsningar för 

att sedan sälja titlarna. 
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Åsa Warnqvist menade i sin forskning att trenden att ge ut lyrik i pocket efter 

förlagskrisen visade på att genren kan nå ut i det ”populärlitterära kretsloppet”.70 

Detta verkar dock inte ha inträffat ännu, förutom för ett fåtal exempel. Ett av dem är 

Athena Farrokhzads Vitsvit, som gavs ut i pocketform 2016.71 Avsaknaden av genren 

i en av den svenska bokmarknadens inflytelserika aktörer vad gäller marknadsföring, 

tyder dock snarare på att den inte befinner sig i ett ”populärlitterärt kretslopp”. Var 

har då poesin tagit vägen? Den stora utgivningen av lyrik som Warnqvist såg mellan 

1976-1995 är svår att få syn på idag. Det gavs visserligen ut 276 lyriktitlar år 2016, 

men eftersom endast 55 av dem nämndes i katalogerna så är det endast 55 som 

återförsäljare och kunder ser. Istället är det kanske på andra ställen som poesin frodas. 

Julia Pennlert menar likt Warnqvist att internet och elektronisk publicering ger ökade 

möjligheter för amatörpoeter. Warnqvist menade till och med att de nya möjligheterna 

för amatörförfattarna i längden troligtvis skulle påverka omfattningen av 

publiceringen på förlagen.72 Kanske är det så att den digitala utvecklingen, inte bara i 

samhället utan i bokbranschen, på något sätt förflyttar lyrikgenren till internetbaserade 

plattformar. När genren inte säljer eller är populär som en fysisk produkt, får den nytt 

liv i producenternas egenpublicering online.  

Litteratur generellt har alltid varit starkt kopplat till framväxten av olika typer 

av medier. Till exempel Friedrich Kittler ville förbinda kultur och teknologi, och 

menade att medierna är det som bestämmer vår situation.73 Kanske bestämmer 

uppkomsten av nya typer av medier lyrikens situation. Varpå genren håller på att 

förflyttas från en allmän bokmarknad till en digital sfär bland amatörpoeter. Ted 

Striphas talade inte bara om bokbranschens komplicerade förhållande mellan 

ekonomiska och kulturella värden, utan också om vilka konsekvenser digitaliseringen 

av världen får för bokbranschen.74 En av de konsekvenserna kan vara en sådan 

förflyttning. Men samtidigt menade Striphas inte att alla bekanta aspekter i 

bokbranschen kommer förändras eller försvinna, utan att den nuvarande perioden 

                                                        
70 Warnqvist 2007, s 213. 
71 ”Utökad sökning”, ”Vitsvit”, Bokinfo, 
http://www.bokinfo.se/sverige/artikel/9789174295436, hämtad 2017-05-29. 
72 Pennlert 2012, s 65, Warnqvist 2007, s 213-215. 
73 Friedrich A. Kittler, Maskinskrifter: essäer om medier och litteratur, Anthropos, Gråbo, 
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74 Ted Striphas, The Late Age of Print: everyday book culture from consumerism to control, 
Colombia University Press, New York 2009, s 6-9, 23. 
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snarare är präglad av både varaktighet och förändring.75 För lyriken kan det innebära 

att samtidigt som genrens villkor utvecklas med digitaliseringen, så strävar den inte 

bort från en traditionell förlagsverksamhet. Som Donald Broady menar i sin inledning 

till Bourdieus modell, så har litteraturen blivit alltmer beroende av kommersiella 

intressen, politiken och massmedierna. Det fält som Bourdieu modellerade utifrån det 

franska 1800-talet har blivit ”gammal”. Kanske bör därför fler, nya aktörer och 

positionsinnehavare inkluderas.76 En för lyriken relevant sådan positionsinnehavare 

kan vara exempelvis digitala plattformar för publicering av poesi. 

Författarna till Höstens Böcker menade att bokmarknaden ständigt förändras 

tack vare uppkomsten av nya aktörer, exempelvis den digitala bokhandeln eller 

professionella kritiker på internet. Det gör att ”det litterära fältet [är] mer autonomt 

och självstyrande på grund av samhällets medialisering och digitalisering”.77 Något 

som framgått i min undersökning är att lyrikens villkor på den svenska bokmarknaden 

mycket möjligt präglas av denna utveckling. Precis som Ann Steiner menar så är 

litteraturens historia helt klart sammanvävd med framväxten av olika medier, och 

”[…] med de materiella villkor som styr hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras”.78 Att lyriken inte syns i Svensk Bokhandel, trots att det fortfarande ges 

ut förhållandevis mycket lyrik, visar på att sådana materiella villkor också får 

konsekvenser för en hel genres villkor. Det som inte säljer, är inte lönsamt att 

marknadsföra, och det som inte marknadsförs kommer inte heller att sälja.  

Enligt Höstens böcker har demokratiseringen och globaliseringen fått 

konsekvenser för frågan om vilken litteratur som anses vara värdefull. Relationen 

mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur anses vara problematisk, bland annat 

som ett resultat av medieutvecklingen.79 Anledningen till att endast 18 % av 

lyrikutgivningen 2016 annonserades i Svensk Bokhandel, kan tänkas vara att genren 

har ”bytt plattform”. Utvecklingen i samhället, digitaliseringen och uppkomsten av 

nya tekniska apparater som gör det möjligt för vem som helst att publicera sig på 

internet, verkar ha haft en inverkan på lyrikens marknad. Att det har inneburit 

                                                        
75 Striphas 2009, s 175. 
76 Donald Broady, ”Inledning. En verktygslåda för studier av fält”, Pierre Bourdieu, Konstens 
regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, Stehag: Brutus Östlings bokförlag 
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78 Steiner 2015, s 7. 
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konsekvenser för lyriken är inte svårt att se. Samtidigt som utvecklingen i samhället 

främjar mer kommersiell litteratur, har uppkomsten av nya typer av medier på många 

sätt förflyttat lyriken från en traditionell bokmarknad till en digital. Åtminstone en 

stor del av lyriken, och om utvecklingen har en liknande riktning i framtiden kanske 

det kommer innebära att poesin inte längre får en plats i bokhandeln. Istället kanske 

den frodas på till exempel poesisajter som Poeter.se. Det är problematiskt att påstå att 

poesin då skulle uppfylla kraven för att befinna sig i den begränsade produktionens 

delfält, eftersom de producenter som också konsumerar genren inte är en liten, 

högkulturell elit utan faktiskt är delar av ”den stora massan”. Bourdieu menade att 

kulturproduktionen som sker i den begränsade produktionens delfält endast är till för 

en liten skara, nämligen andra producenter. Men om de andra producenterna är 87 000 

till antalet (Poeter.se’s medlemsantal) är det ingen liten skara.80 Kanske hamnar 

poesin då någonstans mitt emellan de litterära delfält som Bourdieu modellerade. Och 

även om lyrikens marknad förändras ständigt, kan det ändå påstås att genren i sig väl 

representerar spänningarna mellan ekonomiskt och kulturellt värde. Oavsett var 

genren produceras, publiceras eller läses.  

 

 

  

                                                        
80 Intervju med redaktionen, meddelande, Poeter.se. 
https://www.poeter.se/Las+Meddelande?message_id=1482239799299412873, hämtad 2016-
12-20. 
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Bilaga 1: Lyrikutgivningen 2016 
 
Om förlaget heter ”Bokförlaget XXX” eller ”Förlaget XXX” har jag tagit bort ordet 

”Bokförlaget” eller ”Förlaget” för att göra listan lättare att navigera i. Procentsiffrorna 

åsyftar hur många procent av utgiven lyrik på förlag som annonserades i Svensk 

Bokhandel. Procentsiffrorna är alltid avrundade uppåt eller neråt, om procentenheten 

blev ex. 66,6 har jag skrivit 67 %, och om procentenheten ex. blev 66,4 har jag skrivit 

66 %. Siffrorna under ”Vårens Böcker, ”Sommarens Böcker” och ”Höstens Böcker” 

gäller annonseringen i respektive katalog. Detta inkluderar antalet sidor annonsering 

per tidning och förlag, och antalet lyriktitlar per förlag som inkluderats i den 

annonseringen. Kolumnen längst till höger gäller hur många procent av förlagets 

lyrikutgivning som blev annonserad i någon av katalogerna. Resultat som presenteras 

i uppsatsen baseras på siffrorna i denna tabell.  

 
Förlag Utg. lyrik 

(titlar) 
Vårens 
böcker 

Sommarens 
böcker 

Höstens 
böcker 
 

% 

33 sidor 1 0 0 0 0 
Akfeo förlag 3 0 0 0 0 
Alastor Press 1 0 0 0 0 
Albert Bonniers 
förlag 

11 12 sidor, 4 
lyriktitlar  

14 sidor, 3 
lyriktitlar 

23 sidor, 2 
lyriktitlar 

73 

Alhambra 1 0 0 0 0 
Andreas Samuelsson 1 0 0 0 0 

Ann Kuylenstierna 1 0 0 0 0 
Ars Interpres 
Publication 

1 0 0 0 0 

Atlantis 1 4 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

8 sidor, 1 
lyriktitlar  

100 

Axplock 1 0 0 0 0 
B4PRESS 1 0 0 0 0 
Betula Bokförlag 1 0 0 0 0 
Black Island Books 5 0 0 0 0 
BoD 24 0 0 0 0 
Bokvind förlag 1 0 0 0 0 
Bolchiro 1 0 0 0 0 
Bonnier Pocket 1 3 sidor, 0 

lyriktitlar 
1 sida, 0 
lyriktitlar 

2 sidor, 1 
lyriktitlar 

100 

Brodow Production 1 0 0 0 0 
Brombergs 1 4 sidor, 0 

lyriktitlar 
1 sidor, 0 
lyriktitlar 

4 sidor, 0 
lyriktitlar 

0 

Café 60 Media 1 0 0 0 0 
Camilla Wretljung 1 0 0 0 0 
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Alonso 
Catoblepas förlag 1 0 0 0 0 
Celanders förlag 1 2 sidor, 0 

lyriktitlar 
0 2 sidor, 1 

lyriktitlar  
100 

CLP Works 2 ¼ sida, 0 
lyriktitlar 

0 0 0 

Compania Comder 2 0 0 0 0 
Creative Publishing 1 0 0 0 0 
DAT 1 0 0 0 0 
Diktonius Text 1 0 0 0 0 
Ebes Förlag 1 0 0 0 0 
Edda 2 0 0 0 0 
Ellerströms förlag 11 2 sidor, 4 

lyriktitlar 
0 2 sidor, 7 

lyriktitlar 
100 

Enadea förlag 1 0 0 0 0 
ETC 2 0 0 0 0 
Faethon 1 0 0 0 0 
Faun Förlag 1 0 0 0 0 
Forum 1 6 sidor, 0 

lyriktitlar 
7 sidor, 0 
lyriktitlar 

10 sidor, 0 
lyriktitlar 

0 

FramSteget 
Bokförlag 

1 0 0 0 0 

Fri press Fridens 
höjd AB 

1 0 0 0 0 

Författarens 
Bokmaskin 

1 0 0 0 0 

Förlag 404 1 0 0 0 0 
Förlagshuset Siljans 
Måsar KB 

2 1 halvsida, 
0 lyriktitlar 

1 halvsida, 0 
lyriktitlar 

1 halvsida, 0 
lyriktitlar 

0 

Gibson Musik 1 0 0 0 0 
GML-förlag 5 0 0 0 0 
GNM Publishing 
Group AB 

1 0 0 0 0 

Gnosjö Service 
Tryckeri 
AB/minbok.nu 

1 0 0 0 0 

Ground Season 1 0 0 0 0 
Gunnar Ekelöf-
sällskapet 

1 0 0 0 0 

Gunnar Dramsvik 1 0 0 0 0 
Göran och Monica 
Molin 

1 0 0 0 0 

Hanaförlaget 2 0 0 0 0 
Heidruns förlag 2 0 1 sida, 2 

lyriktitlar 
1 sida, 0 
lyriktitlar 

100 

Hera förlag 1 0 0 0 0 
Hitom press 1 0 0 0 0 
H:Ström Text & 
Kultur 

2 0 0 0 0 
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Inge-Bert Täljedal 
Text och bild 

1 0 0 0 0 

Irrlicht 1 0 0 0 0 
iVisby 1 0 0 0 0 
jascreator@gmail.co
m 

1 0 0 0 0 

Kabusa Böcker 1 3 sidor, 0 
lyriktitlar 

0 0 0 

Kalejdoskop förlag 1 1/8 sida, 0 
lyriktitlar 

0 0 0 

Karina Arancibia 2 0 0 0 0 
Karneval Förlag 1 0 0 0 0 
Kominsikt 1 0 0 0 0 
Korpen 1 0 0 0 0 
Korpulent förlag 1 0 0 0 0 
Lejd 1 1/8 sida, 0 

lyriktitlar 
0 1/8 sida, 0 

lyriktitlar 
0 

Lindelöws bokförlag 1 1/4 sida, 0 
lyriktitlar 

0 1 sida, 0 
lyriktitlar 

0 

Litteraturbanken 13 0 0 0 0 
Lublin press 1 0 1/8 sida, 1 

lyriktitlar 
0 100 

M Oy AB 1 0 0 4 sidor, 1 
lyriktitlar 

100 

Maizar förlag 1 0 0 0 0 
Mandatus 2 0 0 0 0 
Maries Text och 
Design 

1 0 0 ¼ sida, 0 
lyriktitlar 

0 

Megafon 2 0 0 0 0 
Megamanus 1 0 0 1/8 sida, 0 

lyriktitlar 
0 

Meänkielen förlaaki 2 0 0 0 0 
Miders förlag 1 0 0 0 0 
Migoli 1 0 0 0 0 
Mikaela Danielsson 1 0 0 0 0 
Modernista 2 1 sidor, 1 

lyriktitlar 
1 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 sidor, 1 
lyriktitlar 

100 

Moon girl press 1 0 0 0 0 
Mormor 1 1 sida, 1 

lyriktitlar 
0 1 sidor, 0 

lyriktitlar 
100 

Nomen 9 0 0 0 0 
nordienT 2 0 0 0 0 
Norstedts 7 27 sidor, 4 

lyriktitlar 
8 sidor, 0 
lyriktitlar 

11 sidor, 2 
lyriktitlar 

86 

Northern Wind 
Publishing  

1 0 0 0 0 

OEI Editör 1 0 0 0 0 
Ord & Kulturs förlag 3 0 0 0 0 
Ord & Visor förlag 1 0 0 0 0 
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Ordfirman 2 0 0 0 0 
Ordfront förlag 1 5 sidor, 1 

lyriktitlar 
2 sidor, 0 
lyriktitlar 

6 sidor, 0 
lyriktitlar 

100 

Partic Förlag 1 0 0 0 0 
Per Nikkinen 1 0 0 0 0 
Pequod Press 3 ¼ sida, 1 

lyriktitlar 
0 1 halvsida, 1 

lyriktitlar  
67 

Poet.n.nu 1 0 0 0 0 
Ragni Källmark 1 0 0 0 0 
Rámus förlag 4 1 sida, 2 

lyriktitlar 
0 1 sida, 2 

lyriktitlar  
100 

Recito förlag 13 1 sida, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 1 
lyriktitlar  

8 

Ruin 1 0 0 0 0 
Sadura förlag 2     
Schildts & 
Söderströms 

1 0 0 0 0 

Siljan 1 0 0 0 0 
Skaraborgspoeterna 1 0 0 0 0 
Smockadoll förlag 11 0 0 0 0 
Solentro 3 0 0 0 0 
Solvändan förlag 1 0 0 0 0 
Styx förlag 1 0 0 0 0 
Teg Publishing 1 0 0 ¼ sida, 1 

lyriktitlar 
100 

Themis förlag 1 0 0 0 0 
Thornell Consulting 1 0 0 0 0 
Thot förlag 1 0 0 0 0 
Trombone 5 0 0 0 0 
Type & Tell 1 ¼ sida, 0 

lyriktitlar 
1/8 sida, 0 
lyriktitlar 

0 0 

Ultima Esperanza 
Books 

3 0 0 0 0 

Venaröd förlag 1 0 0 0 0 
Vikbopress 1 0 0 0 0 
Vulkan 20 0 0 0 0 
Wahlström & 
Widstrand 

5 5 sidor, 2 
lyriktitlar  

5 sidor, 1 
lyriktitlar  

7 sidor, 2 
lyriktitlar  

100 

Whip Media 1 0 ¾ sida, 1 
lyriktitlar 

0 100 

Ågrenshuset förlag 1 0 0 0 0 
Totalt: 120 förlag 276 titlar 20 8 23 18 
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Bilaga 2: Annonseringen i Svensk Bokhandel 
 
Endast 29 av 120 förlag som gav ut lyrik 2016, hade någon form av annonsering i 

Svensk Bokhandels kataloger. 18 av de 29 förlagen inkluderade en eller flera av sina 

lyriktitlar i annonseringen, resten hade annonsering men inte för lyrikutgivningen. 

Nedan tabell visar på hur många av de annonserade titlarna av respektive förlag som 

har annonstext. Med annonstext menas att det finns en text som handlar om/benämner 

lyriktiteln/titlarna i fråga. Detta exkluderar annonser som endast har bilder på 

omslaget, samt annonser som bara nämner titeln och författarens namn. Resultat som 

presenteras i uppsatsen är baserade på denna tabell.  

 
Förlag Vårens Böcker Sommarens 

Böcker 
Höstens 
Böcker 

Antal titlar med 
annonstext 

Albert 
Bonniers 
förlag 

12 sidor, 4 
lyriktitlar  

14 sidor, 3 
lyriktitlar 

23 sidor, 2 
lyriktitlar 

9 st. = 100 % 

Atlantis 4 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

8 sidor, 1 
lyriktitlar  

1 st. = 100 % 

Bonnier Pocket 3 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

2 sidor, 1 
lyriktitlar 

0 

Celanders 
förlag 

2 sidor, 0 
lyriktitlar 

0 2 sidor, 1 
lyriktitlar  

1 st. = 100 % 

Ellerströms 
förlag  

2 sidor, 4 
lyriktitlar 

0 2 sidor, 7 
lyriktitlar 

11 st. = 100 % 

Heidruns 
förlag 

0 1 sida, 2 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

2 st. = 100 % 

Lublin press 0 1/8 sida, 1 
lyriktitlar 

0 1 st. = 100 % 

M Oy AB 0 0 4 sidor, 1 
lyriktitlar 

1 st. = 100 % 

Modernista 1 sidor, 1 
lyriktitlar 

1 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 sidor, 1 
lyriktitlar 

0 

Mormor 1 sida, 1 
lyriktitlar 

0 1 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 st. = 100 % 

Norstedts 27 sidor, 4 
lyriktitlar 

8 sidor, 0 
lyriktitlar 

11 sidor, 2 
lyriktitlar 

4/6 st. = 67 % 

Ordfront förlag 5 sidor, 1 
lyriktitlar 

2 sidor, 0 
lyriktitlar 

6 sidor, 0 
lyriktitlar 

1 st. = 100 % 

Pequod Press ¼ sida, 1 
lyriktitlar 

0 1 halvsida, 1 
lyriktitlar  

2 st. = 100 % 

Rámus förlag 1 sida, 2 
lyriktitlar 

0 1 sida, 2 
lyriktitlar  

4 st. = 100 % 

Recito förlag 1 sida, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 0 
lyriktitlar 

1 sida, 1 
lyriktitlar  

0 

Teg Publishing 0 0 ¼ sida, 1 0 
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lyriktitlar 
Wahlström & 
Widstrand 

5 sidor, 2 
lyriktitlar  

5 sidor, 1 
lyriktitlar  

7 sidor, 2 
lyriktitlar  

5 st. = 100 % 

Whip Media 0 ¾ sida, 1 
lyriktitlar 

0 0 

Totalt:     70/78 st. = 90 % 
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Bilaga 3: Annonsexempel 
Ett exempel utan annonstext (Teg Publishing):  

 
Ett exempel med annonstext (Albert Bonniers Förlag): 
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