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En marknad i förändring 
Om utgivningen av barn- och ungdomslitteratur  
i Sverige 2001–2015

Under 2000-talet har den svenska barn- och ungdomslitteraturen upplevt 
många trender som kommit och gått, allt från deckare, manga och en stor 
ökning av lättlästa böcker, till flodvågor av fantastisk litteratur där vampyrer, 
zombier, varulvar, häxor och andra övernaturliga väsen har avlöst varandra. 
Både bilderboken och ungdomsboken har genomgått ett generationsskifte, 
där framför allt yngre, kvinnliga författare och bilderbokskonstnärer har trätt 
fram.1 Men en av de allra största förändringarna rör utgivningens storlek. På 
bara 15 år, 2001–2015, har barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige ökat 
med hela 77 procent.2

Syftet med denna artikel är att analysera denna exceptionella ökning av 
utgivningen och beskriva de övergripande förändringar i det barn- och ung-
domslitterära förlagslandskapet som har lett fram till den. Analysen är en 
uppföljning och fördjupning av ett par centrala aspekter som jag tidigare har 
berört i en artikel om den svenska barnboksmarknaden 2001–2010.3

Jag använder i detta sammanhang huvudsakligen siffror över barn- och 
ungdomsboksutgivningen framtagna av Svenska barnboksinstitutet, då denna 
statistik har tagits fram på liknande sätt under hela perioden och således är in-
bördes jämförbar. När det gäller hela det svenska trycket hänvisar jag även till 
siffror framtagna av Kungl. biblioteket.4
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Utgivningen på längre sikt
Det har producerats litteratur för unga mottagare i Sverige åtminstone sedan 
1400-talet, men på bred front kom utgivningen igång först på 1800-talet. I lik-
het med litteraturen för vuxna ökade den markant under detta sekel, till följd 
av industrialiseringen av bokproduktionen, folkökningen och den förbättrade 
läskunnigheten, den sistnämnda i synnerhet efter folkskolans införande 1842. 
Vid seklets början publicerades endast ett fåtal barn- och ungdomsböcker per 
år; vid dess slut var utgivningen uppe i ett hundratal titlar.5

Den stora ökningen skedde emellertid på 1900-talet och, som vi har sett, 
framför allt på 2000-talet. Krigsåren under 1940-talet var gyllene år för bok-
förlagen, då böcker tillhörde de varor som inte ransonerades. Både under 
krigsåren och några decennier senare, på 1960- och 1970-talen, ökade utgiv-
ningen av barn- och ungdomsböcker, trots att det sistnämnda decenniet var en 
period då bokmarknaden drabbades av överproduktion och gick igenom den 
så kallade förlagskrisen. Till skillnad från genrer som lyrik och smalare prosa, 
som sålde dåligt och fick uppleva åtstramningar, sålde barn- och ungdomslit-
teratur bra även under dessa år, med följd att antalet titlar ökade. Mellan 1966 
och 1975 nästan fördubblades utgivningen, från strax över 500 till närmare 
1 000 titlar per år, och en rad nya aktörer i form av små förlag tillkom.6

2000-talets stora ökning
Fram till millennieskiftet 2000 låg utgivningen sedan relativt konstant mel-
lan cirka 900 och 1 200 titlar per år,7 men under 2000-talet tog den fart igen, 
och detta alltså i en rasande takt. Ökningen med 77 procent under åren 2001–
2015 innebar att utgivningen gick från 1 182 titlar (2001) till 2 089 titlar (2015) 
på bara 15 år (se diagram 1). Siffrorna inkluderar heller inte digital utgivning.8

Periodens första toppnotering år 2008 och den relativa ökningen åren där-
omkring beror primärt på en kortvarig, isolerad företeelse: en mycket stor ut-
givning av japanska serier under ett fåtal år, vad jag i tidigare sammanhang 
har valt att benämna mangaboomen.9 Bortsett från denna har utgivningen av 
serier legat relativt konstant under dessa 15 år, med undantag för en märkbar 
ökning under 2015 jämfört med året innan, vilket beror på flera enskilda för-
lags satsningar på serier, framför allt för yngre barn.10

I första hand är det utgivningen av bilderböcker, kapitelböcker (böcker av-
sedda för ålderskategorin 6–9 år) och faktaböcker som har ökat sett till hela 
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perioden 2001–2015, medan utgivningen av mellanåldersböcker (böcker av-
sedda för ålderskategorin 9–12 år) och ungdomsböcker har varit någorlunda 
konstant. Ökningen av kapitelböcker består till stor del av utgivningen av lätt-
lästa böcker, vilken har ökat betydligt framför allt de senaste åren.11

Diagram 1: Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2001–2015 
(pappersböcker)

År Antal 
titlar

2001 1 182
2002 1 206
2003 1 326
2004 1 412
2005 1 493
2006 1 515
2007 1 680
2008 1 821
2009 1 750
2010 1 663
2011 1 747
2012 1 761
2013 1 770
2014 1 860
2015 2 089
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Källa: Svenska barnboksinstitutets Bokprovning12

Det svenska trycket har också ökat i stort under perioden 2001–2015, vilket 
innebär att barn- och ungdomslitteraturen inte är ensam om detta, men även 
sett till den totala utgivningen har den ökat. Under 2000-talet har barn- och 
ungdomsböckerna stått för omkring 10 procent av hela det svenska trycket, 
inklusive broschyrer och småtryck, enligt de siffror som Kungl. biblioteket 
redovisar i sin statistik. Det har dock skett en ökning under perioden, fram-
för allt under de senaste åren. År 2014, vilket i skrivande stund är det senaste 
året som Kungl. biblioteket har redovisat siffror för, stod barn- och ungdoms-
böckerna för strax över 14 procent av den totala utgivningen. Även barn- och 
ungdomslitteraturens andel av den skönlitterära utgivningen har blivit större 
under 2000-talet, med en ökning på omkring fem procentenheter till totalt 
40 procent 2014. Barn- och ungdomslitteraturen har således både ökat mer 
än annan skönlitterär utgivning och i relation till hela det svenska trycket.13
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Orsaker och konsekvenser
Vad beror det då på att den barn- och ungdomslitterära utgivningen har ökat 
med mer än tre fjärdedelar på bara 15 år? Vad är det som har hänt under denna 
period som har orsakat denna ökning? Naturligtvis finns en övergripande för-
klaring i att barn- och ungdomslitteratur är attraktivt för förlagen att ge ut. 
Barn- och ungdomsböcker produceras, sprids och används delvis på andra 
sätt och av andra orsaker än litteratur för vuxna. De används ofta i läsfräm-
jande syfte och köps in i större mängder av bibliotek och skolor, vilket gör att 
det ständigt finns ett behov av denna litteratur. Det kan göra den till ett säk-
rare kort för förlagen.

Men det finns också mer konkreta orsaker. Under 2000-talets första de-
cennium kunde de främsta sammanfattas som sänkt bokmoms, ökat littera-
turstöd, fler utgivare och mangaboomen.14 Trots att vissa av dessa faktorer, 
i synnerhet mangaboomen, efter hand har spelat ut sin roll har utgivningen 
fortsatt att öka efter 2010. Detta av delvis samma orsaker, men också andra. 
Framför allt har tekniska innovationer möjliggjort en kraftigt ökad egenutgiv-
ning och, inte minst, publicering via publiceringstjänster. Mycket tyder också 
på att PISA-rapporten 2012, som publicerades i december 2013 och pekade på 
svenska barns kraftigt försämrade läsförståelse, har haft betydelse.

En av de nämnda faktorerna som i dagsläget har spelat ut sin roll är alltså 
mangaboomen, som toppade runt åren 2005–2009 men sedan försvann lika 
snabbt som den kom. Utgivningen av serier återgick efter 2009 till den nivå 
som den låg på innan den stora mangautgivningen och sedan några år utkom-
mer endast enstaka titlar med serier från Japan.15

En faktor som alltjämt kan spela viss roll är däremot litteraturstödet. Det 
ökade strax före millennieskiftet 2000 och har sedan legat på en hög och re-
lativt jämn nivå, där i genomsnitt 200 titlar per år har fått stöd, vilket inne-
bär att stödet under 2000-talet i genomsnitt har legat 30–40 procent högre 
än under 1990-talet.16 Det kan ha haft betydelse för ökningen i utgivningen, 
eftersom ett ökat stöd ger viss ekonomisk trygghet, framför allt för den sma-
lare litteraturen. Men tilläggas bör att endast ca 10–15 procent av den totala 
utgivningen av barn- och ungdomsböcker tilldelades stöd under 2000-talet, 
vilket gör att det är hård konkurrens om dessa medel och att förlagen inte kan 
räkna med stödet, vilket medför ett mått av osäkerhet när det gäller bedöm-
ningen av stödets betydelse.
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Bokmomssänkningen
Den faktor som initialt spelade störst roll för den ökade utgivningen av barn- 
och ungdomslitteratur var sannolikt bokmomssänkningen. Den 1 januari 2002 
sänktes bokmomsen på böcker från 25 till 6 procent. När priserna i handeln 
blev lägre ökade konsumtionen och Svenska Förläggareföreningen lyfte under 
flera år i sin branschstatistik fram sänkningen som en viktig orsak till att både 
antalet utgivna titlar och antalet försålda exemplar per titel ökade de närmaste 
fem åren efter sänkningen. År 2007 var medlemsförlagens intäkter större än 
någonsin tidigare, för att sedan minska igen (se vidare avsnittet om försälj-
ningen nedan).17

Trots vikande försäljningssiffror för just Svenska Förläggareföreningens 
medlemsförlag sedan 2007, har den sänkta bokmomsen rimligen fortfarande 
effekt på försäljningen. Även ur andra aspekter kan den indirekt ha påverkat 
utgivningens storlek. Den har till exempel resulterat i att utgivare i högre ut-
sträckning sätter ISBN även på produkter som inte är traditionella böcker, 
eftersom tilldelning av ISBN är en indikation på att produkten ska ses som 
en bok. Det tillsattes en utredning efter momssänkningen som konstaterade 
att vissa typer av produkter för barn föll inom ramen för den sänkta momsen 
trots att de inte var böcker i traditionell mening, och möjligen är det detta 
som har gjort att förlagen också tilldelar en del produkter ISBN, även i fall 
där Kungl. bibliotekets riktlinjer för ISBN-sättning talar emot att de skulle ha 
det.18

Vi ser till exempel en rad produkter som är att betrakta som ett mellanting 
mellan bok och leksak, där inslag som pussel, handdockor och andra med-
följande tillbehör förekommer. Denna utgivning har ökat under 2000-talet, 
vilket sannolikt primärt beror på att tekniska innovationer ger nya, kreativa 
möjligheter i skapandet av mekaniska böcker, men det kan också vara en kon-
sekvens av bokmomssänkningen. Produkter som är både bok och leksak, till 
skillnad från bara leksak, gör åtnjutande av den lägre momssatsen möjlig.

Exempel ur 2015 års utgivning är en rad produkter kopplade till den anime-
rade Disney-filmen Frost (2013), där pussel, ljudspelare och leksaker som mjuk-
djur och ficklampa säljs ihop med eller som en del av böcker.19 Nämnas kan 
även de många vykortsböcker som ges ut och tilldelas ISBN av förlagen. Konst-
nären Ida Ahlgrens Fabelskogen. 20 vykort, utgiven av förlaget Pagina 2015, är 
ett sådant exempel, som ingår i Svenska barnboksinstitutets statistik eftersom 
den har en litterär tvillingprodukt. Den mäter 18 x 13 cm och har ett vykorts-
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utförande på baksidorna, vilket betyder att den i själva verket är ett häfte med 
vykort som ska tas isär snarare än en bok. Tvillingprodukten, Fabelskogen. Ett 
äventyr över hav och land, är en bilderbok med en berättelse om några djur och 
deras vänner. Boken beskrivs på omslaget som »[e]n tavelbok med 20 ark i A4-
format« som läsaren uppmanas att riva ut och rama in. Om läsaren följer upp-
maningen för det med sig att boken som objekt upphör och den verbala berät-
telsen går förlorad, eftersom texten finns på bildernas baksidor.20

I det här fallet kan det tyckas logiskt att förlaget också gör en variant, vy-
kortsboken, för de som vill ha bilderna men inte vill ta isär bilderboken. Frå-
gan är dock om detta är en produkt som bör tilldelas ISBN.21 Exempel på 
publikationer som inte ska tilldelas ISBN är enligt Kungl. bibliotekets riktlin-
jer musikinspelningar, spel, målarböcker, lösbladssystem och konstblad eller 
konstmappar utan titelblad och text. En hel del i barn- och ungdomsboksut-
givningen ligger nära dessa undantag.22 I takt med att fler produkter av detta 
slag tilldelas ISBN kan de ännu mer komma att påverka statistiken över den to-
tala utgivningen, och kanske också på sikt förändra vad vi menar med en bok.

Fler utgivare, större konkurrens
Den främsta effekten av den sänkta bokmomsen är den optimism som den 
gav upphov till i bokbranschen, vilken medförde en markant ökning av anta-
let utgivare. Under 2000-talet har nya förlag som ger ut barn- och ungdoms-
böcker etablerats i en utsträckning som aldrig tidigare har skådats i Sverige. 
Vissa av dessa är egenutgivare eller småförlag med liten och sporadisk utgiv-
ning, men många är förlag som har etablerat sig snabbt, ökat sin utgivning 
successivt och nu är att betrakta som etablerade på bokmarknaden. Andra, 
som Nisses böcker (startat 2005), X-publishing (2007) och Vilda (2007), har 
redan hunnit upphöra eller gått samman med andra förlag.

På tio år, 2006–2015, har barn- och ungdomsboksutgivare med en liten 
årlig utgivning (1–5 titlar) ökat sin andel av utgivningen med åtta procent 
(från 12 till 20 procent). De små förlagen och utgivarna, däribland många 
egenutgivare, har alltså på bara ett decennium nästan fördubblat sin andel 
i antalet titlar räknat. Även utgivare med en större utgivning än så har ökat. 
År 2006 var antalet utgivare som gav ut fler än fem titlar per år 27 till antalet. 
Tio år senare, 2015, var de 50. Även här ser vi alltså närmast en fördubbling.23

Av dessa 50 förlag startades hela 26 på 2000-talet. Dessa är, i kronologisk 
ordning med startår inom parentes: Kartago (2001), Argasso (2002), Borne-
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lings förlag (2002), Kabusa (2002), Langenskiöld (2002), Modernista (2002), 
Känguru (2004), Stevali (2004), Landskrona vision (2005), Barthelson (2007), 
Olika (2007, gick 2009 samman med Vilda), Parakit förlag (2007), Tukan 
(2008), Nypon (2009), Gilla Böcker (2010), Hippo (2011), Idus (2011), Lam-
berth (2011), Lilla Piratförlaget (2011, gick 2015 samman med Gilla Böcker), 
Lindanda i Sverige (2011), Katla (2012), Pliplop books (2012), Pärlan Förlag 
(2012), Urax (2012), Cobolt (2014) och Twinsy (2014, ägs av Goboken).

Med ett ökat antal aktörer följer en ökad konkurrens om marknadsande-
lar, vilket kan vara en bidragande orsak till att även redan etablerade förlag i 
vissa fall ökade sin utgivning sett till antalet titlar under 2000-talet, till exem-
pel Stabenfeldt, Opal, Berghs förlag, Natur & Kultur och Hegas. Andra, när-
mare bestämt Bonnier Carlsen, Alfabeta och B. Wahlströms, minskade sin 
utgivning under perioden.

Bonnier Carlsen var den största utgivaren av barn- och ungdomsböcker i 
Sverige både under 2006 och 2015. Förlaget har minskat sin utgivning under 
dessa tio år med ca 50 titlar, från ca 272 titlar (2006) till 219 (2015), vilket del-
vis är kopplat till att det var en stor mangautgivare. Denna minskning gör att 
Bonnier Carlsen inte lämpar sig för en jämförelse när det gäller förändring-
ar i andel av utgivningen. Om vi i stället tittar på Rabén & Sjögren, den näst 
största utgivaren, med Norstedts som ägare, har förlaget en utgivning som i 
dag är ungefär lika stor som för tio år sedan sett till antalet titlar. År 2006 gav 
de ut ca 152 titlar och 2015 något fler, 158 titlar.24 Ändå har deras andel av ut-
givningen under denna period minskat med en fjärdedel, från 10 till 7,6 pro-
cent. Som detta exempel visar har de större utgivarnas andel av utgivningen 
minskat markant under perioden 2001–2015.

Ökad egenutgivning
En viktig orsak till att de små förlagen, egenutgivarna och publiceringstjäns-
terna blir fler är den tekniska utveckling som har skett under de senaste de-
cennierna. Det är i dag lättare att både formge och trycka böcker. Kvaliteten 
på färgtryck har ökat samtidigt som tryckkostnaderna har minskat, vilket har 
möjliggjort en ökad utgivning av inte minst bilderböcker, en av de litteratur-
kategorier som har ökat mest under 2000-talet. Till skillnad från tidigare, när 
förlagen var hänvisade till offsettryck och stora upplagor för att det skulle löna 
sig att trycka en bilderbok i fyrfärg, kan de i dag ge ut små upplagor till rim-
liga styckkostnader.
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Egenutgivarna ger som regel enbart ut sina egna böcker och vanligen en-
dast enstaka titlar. Det finns inga egenutgivare bland de förlag och utgivare 
som har givit ut fler än fem titlar under 2015, men däremot finns det ett par 
publiceringstjänster, som erbjuder utgivning av författarnas böcker mot att 
de själva bekostar den. Dessa är Nomen och Idus.25 Den sistnämnda bedriver 
både reguljär förlagsverksamhet och erbjuder publiceringstjänster.

Det är mycket svårt att uppskatta storleken på egenutgivningen och utgiv-
ningen via publiceringstjänster. Varken Svenska barnboksinstitutet eller Kungl. 
biblioteket har hittills skilt ut denna utgivning i sin statistik, men båda har no-
terat att den har ökat kraftigt bara de senaste åren.26

Tidigare har egenutgivna böcker i första hand sålts lokalt, eftersom de ofta 
inte har kommit in i det reguljära litterära systemet och den nationella bok-
handeln. Men med dagens publiceringstjänster, nätbokhandlare och mark-
nadsföring via egna digitala kanaler, till exempel sociala medier, kan dessa 
böcker nå en betydligt större spridning än tidigare. Den barnbok som sålde 
mest 2015 var faktiskt en egenutgiven bok, bilderboken Kaninen som så gärna 
ville somna. En annorlunda godnattsaga (2011) skriven av beteendevetaren 
Carl-Johan Forssén Ehrlin.27

Denna bok har beskrivits som en sömnmetod snarare än en bilderbok, 
då syftet med den inte är att ge barnet en läsupplevelse, utan att få barnet att 
somna. Det sätt på vilket den är skriven och hur den enligt instruktionerna 
ska läsas, är tänkt att fungera avslappnande. Metoden kallas neurolingvistisk 
programmering, NLP. Verket uppvisar således en instrumentell syn på barn-
litteraturen och har av det skälet också debatterats. »En saga med syfte att vara 
så astråkig att barnet somnar och som helst inte ska behöva läsas till slut – vad 
är det [för] dumheter? Det har ingenting att göra med skönlitteratur«, skrev 
till exempel Bodil Juggas i Arbetarbladet.28 Inte desto mindre har intresset för 
den bland föräldrar varit stort, inte bara i Sverige, och många har vittnat om 
att metoden fungerar. Boken har översatts till flera språk och blivit en inter-
nationell bästsäljare.29 Bland egenutgivningen utgör den med sina stora fram-
gångar emellertid än så länge ett undantag.

Svenska barns minskade läsförståelse
En annan tänkbar orsak till inte bara ökningen utan också försäljningen av 
barn- och ungdomslitteratur de senaste två åren är PISA-rapporten 2012. Den 
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publicerades i december 2013 och konstaterade att svenska skolbarn, för tred-
je studien i rad, hade försämrat sina kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Från att ha legat över OECD-genomsnittet låg Sverige nu 
klart under och nedgången var snabbare än i många andra länder. De som 
hade försämrat sina resultat mest var pojkarna.30

Den socioekonomiska faktor som bedömdes ha störst koppling till PISA-
resultaten var mängden böcker i hemmet, en slutsats som rimligen bör ha 
gynnat bokförsäljningen. I sin rapport över bokförsäljningen i Sverige under 
2015 kunde Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareförening-
en konstatera att försäljningen av barnböcker hade stigit med drygt 20 pro-
cent mellan 2013 och 2015. Mellan 2014 och 2015 steg den med 5,9 procent. 
Det som ökade mest var böcker för ålderskategorin 9–12 år, där försäljning-
en i kronor räknat ökade med hela 22,7 procent mellan 2014 och 2015, men 
även böcker för ålderskategorierna 3–6 och 6–9 år ökade markant, alltså de 
ålderskategorier där vi finner nybörjarläsarna.31

Vi har också sett flera satsningar i bokutgivningen som tycks inriktade 
på att motverka just elevers försämrade läsförmåga. Dit hör till exempel den 
stora utgivningen av lättlästa böcker, som är en kategori som tidigare endast 
riktades mot lässvaga, men som nu både marknadsförs och köps för och av 
en bredare grupp. Utgivningen av lättläst fördubblades mellan 2011 och 2012 
och har sedan stadigt fortsatt att öka. I dag står den för mer än tio procent av 
den totala barn- och ungdomsboksutgivningen.32 Flera nya förlag har börjat 
ge ut lättläst och allt fler författare har blivit intresserade av att skriva lättlästa 
böcker. Mycket lite empirisk forskning finns dock än så länge kring denna lit-
teraturs eventuella läsfrämjande effekter.

Det finns också andra förlagssatsningar som marknadsförs med läsfräm-
jande som utgångspunkt. Två exempel är Rabén & Sjögrens och det nystar-
tade förlaget Cosmos Comics satsningar på serier för yngre läsare 2015, som 
har bidragit till att utgivningen av just serier för barn ökade markant detta år. 
I Cosmos Comics böcker finns dessutom läshänvisningar för den vuxna som 
ska läsa för barnet.

Försäljningen
Det ökade antalet utgivare av barn- och ungdomslitteratur har fört med sig att 
det är betydligt fler som ska dela på försäljningskakan, för även om utgivning-
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en har ökat under 2000-talet har inte försäljningen hållit samma raka kurva 
uppåt. Den som är intresserad av siffror över bokförsäljningen i Sverige är 
hänvisad till Svenska Förläggareföreningens branschstatistik, och de allra se-
naste åren som sagt även Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareför-
eningens gemensamma statistik, som täcker ca två tredjedelar av den allmän-
litteratur som säljs. Förläggareföreningens branschstatistik har tagits fram 
sedan 1973/74 och bygger på uppgifter från de egna medlemsförlagen, vilka 
har varierat i antal år från år. Sedan slutet av 1990-talet har antalet medlems-
förlag minskat med ungefär en tredjedel (år 2014 var antalet förlag 60). Detta, 
i kombination med ett ökat antal aktörer i branschen, gör att föreningens sta-
tistik under 2000-talet har täckt en allt mindre del av den totala bokförsälj-
ningen, även om de flesta av de största utgivarna fortfarande finns med.33

Inom den barn- och ungdomslitterära utgivningen har föreningens statis-
tik under 2000-talet inkluderat uppgifter från de flesta större förlagen samt 
flera mindre och medelstora förlag. År 2014 var tio förlag som ger ut barn- och 
ungdomslitteratur med (Alfabeta, Berghs, Bonnierförlagen, Langenskiöld, B. 
Wahlströms [del av Massolit Förlagsgrupp], Natur & Kultur, Opal, Ordalaget, 
Rabén & Sjögren och Semic). Dessa har varit ungefär desamma under 2000-
talet, med några undantag, varav det som slår igenom störst är att Egmont Kär-
nan inte finns med i statistiken efter 2006. 

Sammantaget betyder allt detta att statistiken långtifrån täcker hela utgiv-
ningen; under 2000-talet har det rört sig om i genomsnitt 50–60 procent av 
utgivningen av fysiska barn- och ungdomsböcker, men de senaste fem åren 
har andelen minskat avsevärt. År 2014 stod föreningsförlagen för endast 43 
procent av utgivningen i titlar räknat. Däremot har föreningsförlagens utgiv-
ning av digitala böcker ökat, men eftersom Svenska barnboksinstitutet inte tar 
fram siffror över den digitala litteraturen går det här endast att jämföra den 
fysiska utgivningen.34 De flesta av de förlag som har tillkommit under 2000-
talet är inte med i Förläggareföreningen och finns därmed inte heller med i 
medlemsstatistiken.

Svenska Förläggareföreningens siffror för den totala bokförsäljningen, allt-
så även medräknat litteratur för vuxna, visar på en uppåtgående trend när det 
gäller försäljningen från 1996 till 2007. Föreningen ser själv bokmomssänk-
ningen 2002 som betydande för ökningen som följde åren närmast därefter. 
Men efter 2007 vände det och kurvan började peka nedåt.35

Försäljningen av barn- och ungdomslitteratur har under hela 2000-talet 
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stått för i genomsnitt 15–20 procent av medlemsförlagens totala försäljning.36 
För barn- och ungdomsböckerna påbörjades den nedåtgående trenden i för-
säljningen redan 2004 och den har fortsatt nedåt, med undantag för en liten 
ökning 2014. Det har skett en successiv minskning både i antalet tryckta voly-
mer (från 8,1 miljoner 2004 till 4,7 miljoner 2014) och i antalet sålda (från 4,9 
miljoner 2004 till 3 miljoner 2014). Observeras bör dock som sagt att ett förlag 
med omfattande utgivning, Egmont Kärnan, försvann efter 2006. Upplägget i 
statistiken ändrades också mellan 2009 och 2010, vilket gör att siffrorna före 
och efter denna ändring inte är helt jämförbara (de redovisas här därför i två 
separata tabeller, tabell 1 och 2).37

Tabell 1: Antalet titlar (pappersböcker) utgivna av Svenska Förläggareföreningens 
medlemsförlag samt antalet tryckta och sålda volymer 2001–2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal nya titlar 837 781 1 152 1 178 1 102 1 081 1 144 1 006 998

Antal tryckta volymer 
(tusental)

6 269 4 905 7 271 8 115 7 280 6 920 6 819 5 860 5 761

Antal tryckta volymer 
per titel (tusental)

7,5 6,3 6,3 6,9 6,3 6,4 6,0 5,8 5,8

Antal sålda volymer 
(tusental)

3 987 3 318 4 506 4 863 4 725 4 436 4 506 3 567 3 520

Antal sålda volymer 
per titel (tusental)

4,8 4,2 3,9 4,1 4,3 4,1 3,9 3,5 3,5

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik

Tabell 2: Antalet titlar (pappersböcker) utgivna av Svenska Förläggareföreningens 
medlemsförlag samt antalet tryckta och sålda volymer 2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014

Antal nya titlar 892 804 887 814 791

Antal tryckta volymer (tusental) 7 150 5 659 5 579 4 896 4 697

Antal tryckta volymer per titel (tusental) 8,0 7,0 6,3 6,0 5,9

Antal sålda volymer (tusental) 4 745 3 623 3 579 2 956 3 013

Antal sålda volymer per titel (tusental) 5,3 4,5 4,0 3,6 3,8

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik
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På grund av att det fram till nyligen inte har funnits några siffror för en stör-
re del av bokmarknaden att jämföra Svenska Förläggareföreningens statistik 
med, går det inte att säga om den successiva minskningen i försäljning och 
tryckta volymer efter 2004 har gällt för hela branschen eller bara medlemsför-
lagen, men minskningen speglar rimligen i hög grad den ökade konkurrensen 
på marknaden som ett ökat antal utgivare har genererat.

Som siffrorna i tabell 1 och 2 visar har också antalet nya titlar minskat för 
medlemsförlagen. Från att ha legat på över 1 000 per år från bokmomssänk-
ningen och i stort sett hela 00-talet, minskade de till 791 titlar år 2014. Till-
läggas ska dock att siffrorna endast gäller pappersböcker. Den digitala ut-
givningen har ökat, men för jämförbarhetens skull beaktas som nämnts inte 
denna utgivning här, och då de digitala böckerna i regel också utkommer i 
tryckt form bör en stor del av titlarna redan finnas representerade i siffrorna.

Förläggareföreningens statistik tyder på att den nya konkurrensen på 
barn- och ungdomsboksmarknaden under 00-talet tvingade de större aktö-
rerna att hålla utgivningen av antalet titlar uppe, men med följden att upp-
lagorna blev mindre.38 Som siffrorna för de senaste fem åren visar har dock 
detta förändrats, och strategin övergått till att i stället minska utgivningen 
något. Som har konstaterats ovan finns det visserligen också medlemsförlag 
som har ökat sin utgivning, men som siffrorna i tabell 1 och 2 visar gäller detta 
inte som allmän trend.

En annan utveckling som siffrorna i tabell 1 och 2 sätter ljus på, är just 
minskningen av genomsnittsupplagorna. Både antalet tryckta och antalet sålda 
volymer per titel har successivt minskat för medlemsförlagen under 2000-talet. 
Antalet tryckta volymer per titel har minskat från 7 500 (2001) till 5 900 (2014) 
och när det gäller sålda volymer från 4 800 (2001) till 3 800 (2014). En så stor 
minskning av genomsnittsupplagorna och genomsnittsförsäljningen är en oro-
väckande trend, inte minst för författarna vid dessa förlag. Även titlar av stora 
namn säljer i dag ibland bara i några tusen exemplar. Trenden går mot att 
författarna får det svårare att leva på sitt författarskap och därför skriver fler 
böcker per år, som de ger ut på flera olika förlag, med följden att de också bör-
jar konkurrera med sig själva.

Vad finns det då för ljus i mörkret? Som ovan har konstaterats har Svenska 
Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareföreningens gemensamma 
statistik över två tredjedelar av marknaden visat att försäljningen av barn- och 
ungdomsböcker har ökat de senaste två åren. Sannolikt är det PISA-resultaten 
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och den efterföljande offentliga debatten om barns läsning som har bidragit till 
detta. Det är för tidigt att säga något om mer långsiktiga konsekvenser, men 
kanske är dessa siffror ett tecken på en vändning för branschen.

Sammanfattning
I den här artikeln har jag belyst de övergripande förändringarna i utgivningen 
av barn- och ungdomslitteratur under 2000-talet. Ökningen med hela 77 pro-
cent på bara 15 år är, sett ur ett historiskt perspektiv, exceptionell. Barn- och 
ungdomsboksutgivningen har ökat både mer än annan skönlitterär utgivning 
och i förhållande till det svenska trycket i stort.

Orsakerna är primärt, förutom att barn- och ungdomslitteraturen alltid 
är en attraktiv utgivningskategori för förlagen, att 2002 års sänkta bokmoms, 
och möjligen också ett ökat litteraturstöd under 00-talet, uppmuntrade fler 
att starta förlag och ge ut böcker. Men det finns också andra bidragande för-
klaringar. En av dem är den stora mangautgivningen åren 2005–2009, som 
är orsaken till att utgivningen var särskilt stor dessa år. En annan är tekniska 
innovationer och i deras kölvatten lanserandet av nya publiceringstjänster, 
som har lett fram till en ökad egenutgivning, framför allt under de senaste 
åren. Även PISA-rapporten 2012, som berättade om kraftigt försämrad läs-
förståelse hos svenska barn, bör ha påverkat både utgivning och försäljning.

Den ökade utgivningen har skapat en ökad konkurrens på marknaden, 
vilket har resulterat i minskad försäljning för de större och tongivande för-
lagen sedan 2004. Siffror för hela branschen från de allra senaste åren visar 
dock att försäljningen av barn- och ungdomslitteratur åter är på väg upp. 
Kan 2000-talets branta utgivningskurva börja matchas av en liknande försälj-
ningskurva? Det återstår att se.

NOTER

1 Se Svenska barnboksinstitutet, »Dokumentation från Bokprovningen«.
2 Svenska barnboksinstitutet 2016, s. 36. Barn- och ungdomslitteratur definieras i denna 

artikel som skön- och facklitteratur som skrivs och utges för barn och ungdomar upp 
till 18 års ålder.

3 Warnqvist 2012, s. 329–361.
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23 Svenska barnboksinstitutet 2007; Svenska barnboksinstitutet 2016.
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27 Wikberg 2016, s. 7.
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31 Wikberg 2016, s. 17, 27.
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