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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Den svenska bokindustrin har under de senaste åren genomgått stora för-
ändringar, inte minst på grund av den ökade konkurrensen från digitali-
seringen som skapat fler sätt att tillgängliggöra innehåll som tidigare varit 
förbehållet det tryckta mediet (Bohlund & Brodin, 2012). Dessutom råder 
en stor konkurrens mellan förlagen vilket har medfört krav på ökad specia-
lisering (J. E. Pettersson, 2011). 

För att möta specialiseringskraven och konkurrensen kan ett sätt att diffe-
rentiera den tryckta boken som publiceringsform gentemot digitala motsva-
righeter, vara att nyttja de möjligheter som endast återfinns i det tryckta 
mediet. Den prisbelönte art directorn D. J. Stout (2007) menar till exempel 
att genom att rikta uppmärksamheten mot bokdesignen och rätt utnyttja 
fotografi, illustration, papper och tryck kan en helhetsupplevelse av boken 
skapas, där mediets taktila och visuella egenskaper är av stor vikt. En lik-
nande iakttagelse kring boken, där större fokus ligger på utseendet och där 
bild och illustration tar plats för att effektivisera berättelsen, görs redan på 
1920-talet av Tschichold i hans klassiska verk Die Neue Typographie 
(1928/1995). 

Dessa av Stout och Tschichold nämnda element tycks särskilt användas 
inom genren facklitteratur1 och då speciellt inom undergenren illustrerad 
facklitteratur. 

Inom illustrerad facklitteratur ryms i sin tur även böcker som än mer nytt-
jar Stouts element genom användandet av ett större format och som är rik-
ligt illustrerade och mer påkostade. I vardagligt tal benämns dessa påkos-
tade titlar som ”coffee table-böcker”, från engelskans ”coffee table book” 
som i Oxford Dictionaries (2014) definieras som ”a large, expensive, la-
vishly illustrated book, intended especially for casual reading”. 

Som genrebenämning inom den svenska bokbranschen tycks däremot 
”praktverk” vara mer vedertagen och används bland annat som tävlingska-
tegori av Svenska Publishing-priset med definitionen ”[en] bok i exklusivt 
utförande, ofta med stora bilder och i stort format” (Populär kommunikat-
ion, 2014). Denna definition liknar till viss del Oxford Dictionaries definit-
ion av ”coffee table book”, dock har det inom bokbranschen visat sig råda 
delade meningar om termernas innebörd, något som kommer att belysas 
senare i föreliggande rapport.  

Trots att coffee table-böcker eller praktverk utgör en betydande del av da-
gens boksortiment och dessutom särskilt nyttjar det tryckta mediets förde-
lar, har förhållandevis lite litteratur ägnats dem, varken vad gäller den krea-
tiva designprocessen eller den strategiska processen vid framtagandet av 
dem. Litteraturen har än mindre berört formgivares och förlags attityder till 
dem samma. 

                                                        
1 Facklitteraturen stod år 2012 för 40 % av den totala fakturerade litteraturförsälj-
ningen (Bohlund & Brodin, 2012). Dessutom har antalet utgivna facklitterära titlar 
per år har det senaste decenniet varit ungefär dubbelt så högt som för skönlitterära 
motsvarigheter. (Svenska Förläggareföreningen, 2013). 
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Den litteratur som berör designprocesser fokuserar oftast på en mer gene-
rell arbetsprocess (se exempelvis Aspelund, 2010; Jones, 1992; Lupton 
2011; R. Pettersson, 2012; Kneller, 1956) och även om det finns praktisk 
litteratur som särskilt rör bokdesign så behandlar även den många gånger 
ämnet på ett generellt sätt och då med huvudsakligt fokus på text, typografi 
och layout (se exempelvis Haslam, 2006). I de fall som stora, rikligt illu-
strerade böcker beskrivs ges endast unika exempel på formgivares projekt 
(se exempelvis Birdsall, 2004; Hendel, 1998; Hendel, 2013; Skolos &  
Wedell, 2012). 

Trots att det finns anledning att tro att illustrerad facklitteratur (inbegripet 
praktverk och coffee table-böcker) ställer ett högre krav på formgivningen 
än andra genrer, beskrivs i den studerade litteraturen inte heller några gene-
rella sätt att tänka kring formgivningen av, eller arbetet med, dessa typer av 
böcker. 

Nina Ulmaja, designansvarig på Albert Bonniers förlag, säger till exempel 
till branschtidningen CAP&Design att formgivningen av illustrerad facklit-
teratur skiljer sig tidsmässigt från formgivning av skönlitteratur (Hörberg, 
2012). Vanligtvis är illustrerade böcker mer komplicerade eftersom de 
kräver en högre budget, andra material och andra trycktekniker. Dessutom 
finns ofta krav från olika intressenter på den grafiska formgivaren att skapa 
perfektion, vilket kombinerat med en snäv tidsram och ibland skilda vis-
ioner rörande formen gör bokdesignerns process avsevärt mer problematisk 
(Hendel, 2013). 

Liksom det kreativa arbetet har inte heller den strategiska processen som 
bedrivs av bokförlaget kring utgivningen av specifikt coffee table-böcker 
eller praktverk undersökts i större utsträckning. Beskrivningar kring förla-
gens arbete med bokutgivning och samarbete med formgivare hittas bl.a. i 
Sandquists magisteruppsats (2010) om förlagsredaktörers arbete med fack-
litteratur, Svenska förläggareföreningens rapport (J. E. Pettersson 2012) 
och i Day och Gunnarssons (2011) kandidatuppsats. Barker (2013) och 
Magee (2013) beskriver samarbetet med förlaget ur formgivarens perspek-
tiv, men de behandlar inte tidigare nämnda boktyp specifikt. 

Av litteraturstudien att döma tycks det således finnas en brist i forskningen 
rörande så kallade praktverk eller coffee table-böcker, trots att denna bok-
genre av olika anledningar tycks vara viktig och kräva ett speciellt sätt att 
arbeta.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga svenska formgivares och 
förlagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess samt olika attityder 
och tankemönster vid arbetet med praktverk och coffee table-böcker. Dessa 
böckers termer och definitioner kommer även att diskuteras, samt bokty-
pens förutsättningar och utmaningar på marknaden. När benämningar som 
”dessa böcker” eller ”den här typen av bok” fortsättningsvis används i rap-
porten, åsyftas coffee table-böcker och praktverk enligt tidigare nämnda 
definitioner från Oxford Dictionaries och Svenska Publishing-priset. 
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2 Metod 
För att uppfylla studiens syfte genomfördes semi-strukturerade djupinter-
vjuer. Denna metod valdes då den lämpar sig väl för att ge en ökad förstå-
else för personer och deras upplevelser av specifika situationer (Dalen, 
2008). Dessutom ges möjlighet att skapa en balans mellan struktur och 
flexibilitet (Gillham, 2008). Eftersom denna explorativa studie behandlar 
ett område med begränsad forskning sedan tidigare, kan den här metoden 
ge en första grundläggande förståelse för respondenternas upplevelser av 
att arbeta med den här typen av böcker. 

Respondenterna utgjordes av fyra förlagsanställda i ansvarsposition och 
fyra grafiska formgivare, alla med yrkeserfarenhet av att arbeta med vad 
som i studien benämns coffee table-böcker eller praktverk. Förlagen valdes 
genom ett strategiskt urval i syfte att ge variation i storlek och utgivnings-
utbud: Bokförlaget Arena, Bonnier Fakta, Massolit Förlag och Bokförlaget 
Max Ström. Respondenterna hade positionerna förlagschef, designansva-
rig, utgivningsansvarig respektive förläggare. De hade mellan tio och 25 
års erfarenhet av att arbeta i förlagsbranschen och av de medverkande var 
tre kvinnor och en man. Via ett snöbollsurval valdes också fyra formgivare 
ut till studien. Av formgivarna var tre män och en kvinna, de hade mellan 
tio och 30 års erfarenhet av bokdesign och verkade i Stockholm respektive 
Göteborg. 

Vid framtagningen av intervjuguiden användes Gillhams (2008) rekom-
mendationer för den semi-strukturerade intervjun. Frågorna utformades 
med en öppen karaktär, samt ett antal följdfrågor för att så många tänkbara 
teman som möjligt skulle täckas in i svaren.  

Intervjuerna spelades in med deltagarnas medgivande och tog mellan 40 
och 80 minuter. Tre av intervjuerna genomfördes över telefon och fem på 
respektive respondents arbetsplats under april och maj 2014. Deltagarna 
informerades om studiens syfte, att inspelningarna och de fullständiga tran-
skriptionerna skulle komma att behandlas konfidentiellt, samt att de kunde 
avsluta sin medverkan när som helst under studien utan närmare moti-
vering. Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter, för att kart-
lägga resonemang och finna teman. Dessa funna teman tillsammans med 
exemplifierande citat presenteras under avsnittet Resultat och diskussion. 
Citaten har delvis redigerats ur läsbarhetssynpunkt, men har ingen inter-
punktion annat än kommatering för att närmare återge det talade språket. 

 

2.1 Metodens begränsningar 
Studien har eftersträvat att lyfta fram olika tänkbara perspektiv, och på 
grund av förutsättningar som tid och omfång har inte teoretisk mättnad 
uppnåtts. Detta betyder att det kan saknas perspektiv från förlag och bok-
formgivare som inte medverkat i studien. Dessutom hade det varit önskvärt 
med en jämnare könsfördelning hos de förlagsanställda respektive bok-
formgivarna. Denna studie har fokuserat på svenska förhållanden, men en 
större geografisk spridning i landet skulle kunna bidra till fler perspektiv. 
Det hade också kunnat vara intressant att jämföra resultaten med utländska 
förhållanden.  
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3 Resultat och diskussion 
Nedan följer teman som framkom under intervjuerna ordnade efter syftets 
olika delar. Exemplifierande citat har lyfts fram för att ytterligare belysa 
det givna temat och följs av en diskussion. 

 

3.1 Tankemönster och attityder 
Följande teman berör respondenternas attityder och tankar rörande termer-
na coffee table-bok respektive praktverk och dessas definitioner, samt re-
spondenternas upplevelser rörande arbetet med dessa boktyper. 

 

3.1.1 Attityder kring begreppen coffee table-bok respek-
tive praktverk 

Under intervjuerna fick respondenterna ta del av Oxford Dictionaries defi-
nition av coffee table-böcker, samt Svenska Publishing-prisets definition 
av praktverk. Detta för att möjliggöra en gemensam begreppsram för det 
fortsatta samtalet. Dock framkom tidigt att respondenterna hade skilda 
åsikter om begreppens innebörd och att dessa även var starkt laddade. En 
del respondenter ansåg att begreppen inte borde användas alls, eller åt-
minstone med viss försiktighet. De flesta av respondenterna använder sig 
inte av begreppen coffee table-bok och praktverk, utan föredrar mer gene-
rella klassificeringar som ”illustrerad facklitteratur” eller ”genomillustre-
rade böcker”. Andra mindre vanligt förekommande benämningar var ex-
empelvis ”bilddrivna böcker”, ”bilddrivna verk i stort format” och ”fyr-
färgsböcker”.  

I det följande redovisas de olika perspektiv kring begreppen som framkom 
under intervjuerna för att belysa begreppens problematik. 
 

Coffee table-böcker har ett innehåll med sämre kvalitet än praktverk.  
Tre förlagsanställda ansåg att definitionerna som denna studie utgått ifrån 
inte stämmer fullt ut. De tycks mena att termen coffee table-bok signalerar 
mycket formgiven yta men ett bristande innehåll, till skillnad från prakt-
verk: 

När vi säger coffee table, kan det vara 80-tal 90-tal som man började prata om 
det, menar vi en bok som mest ska vara vacker, sen är det lite nedsättande 
också, inte så mycket innehåll, väldigt mycket form, den ska bara ligga där på 
soffbordet och vara snygg, så jag skulle säga att i mina öron är det inte riktigt 
samma sak som praktverk.  
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 
När du säger coffee table, då tänker jag inte nödvändigtvis hög kvalitet, de är 
stora och ligger framme och kanske har snygga omslag och så där, sen kanske 
det inte är jättehög bildkvalitet, det kan vara lite blandat. 
– Johanna Ekberg, Bokförlaget Arena 
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Det är väl en slags inredningsdetalj, jag har aldrig på 20 år mött någon som an-
vänder sig av det ordet [coffee table-bok] annat än i vanvördig mening, däremot 
kan man ju säga att ”det här är ett riktigt praktverk”.  
– Jeppe Wikström, Bokförlaget Max Ström 
 

Vad gäller termen praktverk förekommer åsikter hos de förlagsanställda i 
denna studie om att Svenska Publishing-prisets definition stämmer, men 
framhåller även att den ska vara påkostad, väl genomarbetad och speciell. 
Ord som ”överdådig”, ”lyxig” och ”ensam i sitt slag” förekom som be-
skrivning: 

Det stora praktverket, då är det ju alltid helt unikt, det tycker jag är viktigt att 
skilja på därför nu är ju många böcker stora och fina men det räcker inte tycker 
jag för att beskriva ett praktverk, utan då är det exceptionellt, då är det unikt, det 
finns ingen mall och då tänker man nytt helt och hållet.  
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 

Den negativa uppfattningen gällande coffee table-böcker tycks endast fö-
rekomma hos förlagsanställda i den här studien, vilket kan tänkas bero på 
att det för förlagen är viktigare med tydliga definitioner och att det förmod-
ligen är vanligt att kategorisera utgivningen. Möjligtvis skulle det kunna 
vara så att förlagen vill ha bredare kategorier, som exempelvis ”illustrerad 
facklitteratur”, eftersom det skulle kunna förenkla deras utbuds indelning. 
Det är även tänkbart att det känns viktigt för förlagen att välja benämningar 
som inte uppfattas negativt laddade, något som kanske kan undvikas ge-
nom användning av bredare begrepp. Att det dessutom blivit allt viktigare 
med specialisering till följd av ökad konkurrens på bokmarknaden, vilket  
J. E. Pettersson (2011) beskriver, kan tänkas göra val av bokens benämning 
ännu viktigare. 

De i vår undersökning som gör skillnad mellan coffee table-bok och prakt-
verk tycks anse att praktverk ska vara så exklusiva som definitionen anty-
der. Dock poängterade en förlagsanställd i studien att ett praktverk ska vara 
exklusivt i lyxig bemärkelse och inte exkluderande, samt föreslog att de 
eventuellt kunde definieras som ”bilddrivna böcker i stort format”.  

Att formgivarna å sin sida tycktes lägga mindre vikt vid särskilda benäm-
ningar kan tänkas bero på att de inte nödvändigtvis behöver ge sitt arbete 
särskilda epitet. ”Böcker”, ”illustrerad fack” och ”hela böcker” var istället 
förekommande beskrivningar av deras formgivningsprojekt. Två formgi-
vare tyckte dessutom inte att ett praktverk nödvändigtvis behövde ha ett 
stort format, i och med att samma arbete och engagemang även kan läggas 
på mindre böcker. 

 

Det är ingen större skillnad mellan praktverk och coffee table-böcker  
De som inte tyckte att coffee table-bok var negativt laddat verkade inte 
göra stor skillnad mellan tidigare nämnda term och praktverk:   

[Innan definitionerna är upplästa] Coffee table-bok, då är man inne på större 
böcker som har hårdband och skyddsomslag, väldigt omsorgsfullt gjorda med 
mycket bilder som berättar en historia som sammanfaller med innehållet [Del-
ges definitionerna i studien med följdfrågan om det stämmer] Det tycker jag, 
och att de är påkostade både formatmässigt och omfång och rikligt med bilder.  
– Petter Antonisen, formgivare 
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Innehållet lyftes här också fram som viktigt för coffee table-boken. En 
annan respondent håller med om definitionerna, men vill också lägga till 
”påkostad” till praktverkets definition. En tredje tyckte att det var svårt att 
avgöra var gränserna mellan dessa böcker och andra går, men menar att 
”casual reading” i Oxford Dictionaries definition stämmer bra, i och med 
att läsaren i de här fallen inte behöver läsa boken från början till slut, utan 
”man kan också läsa lite här och var”. 

Att formgivarna verkade uppfatta att definitionerna för praktverk respek-
tive coffee table-bok överensstämde skulle möjligtvis kunna bero på att de 
inte är lika bundna till vissa benämningar som förlaganställda. 

 

3.1.2 Upplevelsen av att arbeta med coffee table-böcker 
och praktverk 

Nedan presenteras hur respondenterna upplevde att arbeta med dessa  
böcker. 

 

Stora förutsättningar för att vara mer kreativ. En generell uppfattning 
bland respondenterna var att arbetet med dessa böcker öppnade för mer 
kreativa lösningar och möjlighet att ”ta ut svängarna” vad gäller exempel-
vis format och material, än andra typer av bokproduktioner. Vissa menade 
till exempel att detta berodde på en mer tillåtande budget: 

[…] de jobben har ju varit roligast, för oftast finns det lite mer pengar då, förla-
get satsar lite grann, man kan ta ut svängarna mycket mer, ha med lite finare 
material i pärmar och sånt där och dra på lite mer […]  
– Carl Åkesson, formgivare 
 
[…] det är det som är kul med det här formatet, att man kan dundra på med 
formatet och få stora bilder, göra uppslag och få en annan dramaturgi i boken 
[…] det är klart att omfånget och formatet gör det lite mer inspirerande […]  
– Petter Antonisen, formgivare 
 
[…] jag tycker det är väldigt roligt för det handlar ju om att man får ta ut sväng-
arna ekonomiskt vad gäller material och på alla sätt och vis, det passar mig att 
jobba med riktigt stora böcker […] det är kul att jobba med avvikande format 
och massa spännande material som oftast inte kommer på fråga med vanliga 
böcker, dyrare grejer, intressanta tryck och bindtekniker, plötsligt får man an-
vända hela paletten.  
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 

De speciella materialen tycks vara något som både formgivare och förlags-
arbetare upplever som spännande och en anledning till att vilja arbeta med 
just sådana här böcker. Enligt respondenternas svar tycks det därför finnas 
medhåll för Stouts (2007) idé om vikten av att boken ska vara en ”upple-
velse” genom att utnyttja estetiska och taktila egenskaper. Dessa egenskap-
er verkar därigenom även uppskattas av dem som arbetar med bokprodukt-
ionen och inte enbart av slutkonsumenten som boken är tänkt för. En re-
spondent lyfte också fram att möjligheten att få använda kreativa format 
och lösningar är något som kan definiera just ett praktverk, eftersom andra 
produktioner kan vara mer bundna till givna mallar vad gäller exempelvis 
format och material. Det är inte otänkbart att arbetet med dessa böcker är 
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uppskattat av respondenterna just på grund av möjligheten att tänka mer 
innovativt och kreativt än vid andra mer styrda produktioner. 

 

Kreativa lösningar måste kunna motiveras ekonomiskt. Det tycks fin-
nas vissa ekonomiska ramar som förlag och formgivare måste förhålla sig 
till: 

[…] det är alltid ekonomin som styr [val av lösningar generellt i bokproduktion] 
och en standardsituation är att formgivaren vill ha linnerygg eller någon exklu-
siv ytbehandling, och så vill man ha ett oerhört personligt papper och sen vill 
man ha läsband, naturligtvis, det vill man som formgivare och vi som förlag  
säger, ja det hade varit kul men det kommer inte att hända, för det blir för dyrt 
[…] gör man något som sticker iväg i kostnad så blir det så dyrt att slutkonsu-
menten inte riktigt är beredd att betala för det […] man får också akta sig så 
man inte gör saker för sin egen och formgivarens skull för att vi blir så glada av 
detta, om det faktiskt inte är något som ger utdelning i slutet. 
– Maria Ramdén, Massolit Förlag 

 
[…] det är svårt att dra på stora växlar, alltså när man gör en sådan här bok så 
håller man sig ändå inom vissa ramar man kan inte gå loss helt galet, man har ju 
ändå en budget att hålla sig till […] 
– Jörgen Nordqvist, formgivare  
 

Personer som arbetar med den här typen av bok tycks uppskatta de finesser 
och möjligheter som finns i exempelvis olika material och utföranden, men 
trots att det kan finnas en vilja att använda de dyrare lösningarna finns det 
även ett behov av att överväga vad slutkonsumenten faktiskt är beredd att 
betala för. Det är tänkbart att konsumenten inte uppmärksammar och upp-
skattar dyrare lösningar på samma sätt som branscherfarna kan göra.  

Dessutom menade en respondent att det kan vara problematiskt att skaffa 
en budget för bokprojekten, vilket i sig också kan tänkas begränsa möjlig-
heterna. En annan respondent påpekade även att ”det är högre omkostnad 
hela vägen, materialet är dyrare och det är fler människor inblandade så det 
är mycket större ekonomiskt sett”. Detta kan härledas till J. E. Petterssons 
(2011) beskrivning av den kapitalkrävande bokbranschen, och Hendel 
(2013) som menar att den illustrerade boken till skillnad från andra bok-
produktioner kräver en högre budget och andra material.  

På detta sätt tycks avvägningen mellan vad kunderna är beredda att betala 
för och bokproduktionens kreativa visioner bli en kompromiss som ligger 
till grund för hur kostsamma lösningar som är möjliga, vilket Hendel 
(2013) också beskriver. 

 

En längre arbetsprocess skapar möjligheter för kvalitativ formgiv-
ning, men innebär även strategiska utmaningar. Liksom Ulmaja beskri-
ver den, tycks processen vid skapandet av dessa böcker vara längre än 
andra bokproduktioner (Hörberg, 2012):  

[…] det ändå är en bok på två-trehundra sidor som man har och det är under en 
längre period, så man har tid att testa saker och det är väldigt bra, tid.  
– Jörgen Nordqvist, formgivare 
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[…] de flesta jobben [exempelvis bokomslag och affischer] går mycket fortare, 
jag har alltid gillat att jobba snabbt […] en bok, inlaga, är något helt annat, men 
med åren börjar jag tycka att det är lite kul för att det är lite skönt, man får hålla 
på med text och typografi, man jobbar på ett helt annat sätt och jag börjar gilla 
det mer och mer [angående arbetet med studiens undersökta böcker]. 
– Lotta Kühlhorn, formgivare 
 

Vissa formgivare i studien framhöll den längre arbetstiden som positiv, 
exempelvis på grund av att de då kan prova sig fram. Två respondenter 
menade även att de uppskattade när de hade möjlighet att växla mellan 
korta och långa projekt, till exempel med motiveringen att ”det är en jätte-
bra blandning”.  

En annan formgivare i studien höll med om att en positiv aspekt är att det 
går att testa att lägga undan ett arbete eller skapa fler skisser. Då finns möj-
ligheten att sedan återkomma och se på dem med andra ögon, för ”det är 
ofta saker och ting behöver tid att mogna”. Ytterligare en positiv aspekt 
med en längre process skulle kunna tänkas vara att det finns tillräckligt 
med tid att fördjupa sig i materialet och ämnet: 

Det är utmaningen, dels göra en fin bok, men också att man ska kommunicera 
och tränga in i materialet, i idén och försöka lära sig så mycket man kan […]  
– Petter Antonisen, formgivare 
 

Dock kunde två förlagsanställda lyfta fram några mer negativa aspekter 
med långa projekt:  

[…] det är svårt att vara sådär riktigt snabbfotad, att kunna trycka till en bok på 
tre veckor eller snabbt ge ut en bok och sälja den, att vara dagsaktuell är svårt 
med den här typen utav böcker.  
– Jeppe Wikström, Bokförlaget Max Ström 
 
[Angående negativa aspekter i arbetet] mängden material och att arbetet löper 
under så lång tid, man får ju katalogiseringsproblem, helt enkelt för om man 
hanterar åttahundra bilder så måste man hitta system för det och den typen av 
problematik, hur håller man ångan uppe under så lång arbetsperiod i ett team, 
sådana saker, logistiken helt enkelt […]  
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 

Även om åsikten inte förekom uttryckligen hos respondenterna skulle kon-
sekvenserna av en längre arbetsprocess möjligen kunna vara att det finns 
tid till en mer kvalitativ formgivning eftersom tiden ger möjlighet till re-
flektion. Kvalitet är något som tycks vara eftersträvansvärt för dessa böck-
er med tanke på formuleringarna i Oxford Dictionaries och Svenska 
Publishing-prisets definitioner. En längre tidsperiod tycks således vara 
positiv för formgivarnas kreativa skapande eftersom de får tillfälle till ef-
tertanke. Behovet av ”inkubationstid” och ”utvärdering” under den tidiga 
kreativa fasen i en designprocess stöds av både Knellers (1965) och  
R. Petterssons (2012) modeller.  

Projektledningen tycks försvåras av exempelvis den stora mängden materi-
al att förhålla sig till, och att en bokproduktion tar lång tid minskar möjlig-
heterna att ha dagsaktuella titlar i sin utgivning. Hendel (2013) har, liksom 
respondenter i denna studie, lyft fram material (som papperskvalitet, bind-
ningstyp, bilder etc.) som en bidragande faktor till att illustrerade böcker är 
mer komplicerade än andra. Från respondenternas svar framgår även ytter-
ligare faktorer som påverkar komplexiteten.  
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En respondent på ett förlag utvecklade problematiken med att vara dagsak-
tuell i sin utgivning genom att tillägga att trender är svåra att följa på grund 
av den längre produktionstiden, varför utgivningen måste byggas på andra 
grunder. En annan förlagsanställd i studien menar vidare att det inte alltid 
är eftersträvansvärt att vara först med en bok i ett visst ämne, utan att det 
kan vara bättre att marknaden har hunnit bli mer ”mogen” så att konsumen-
ter är mer införstådda med vad ämnet innebär. J. E. Pettersson beskriver 
bokutgivningen som både kostsam och riskfylld, varför det kan tänkas 
minska risken att ge ut en bok på en marknad där ämnet är mer etablerat 
och inte tidigt investera i en trend som kan bli kortvarig. 

Att formgivarna däremot inte tog upp projektledning och utgivningens  
aktualitet beror troligtvis på att detta inte ingår i deras arbetsuppgifter. 

 

Gott samarbete och en nära relation mellan de inblandade. Generellt 
tycktes respondenterna anse att samarbetet mellan förlag och formgivare 
fungerar väl. De framhöll bland annat vikten av att etablera en god relation 
över tid, till exempel genom återkommande samarbeten, eftersom en för-
ståelse för parternas arbetssätt och ett förtroende då kunde utvecklas:  

Det fungerar alltid jättebra med dem vi jobbar med, det tycker vi, vi jobbar med 
jättebra formgivare. 
– Johanna Ekberg, Bokförlaget Arena 

 
[…] eftersom det tar tid att bygga upp bra kommunikation så vill man ju fort-
sätta jobba tillsammans, så det är absolut inte så att vi vill byta ut det där gänget 
hela tiden, för det är ganska arbetsamt att komma i det där bra läget då man 
känner varandra och lätt kan maila fram och tillbaka […] 
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 
Det är alltid trevligt, man lär känna varandra och de vet vad de får av mig och 
tvärtom, alltså att man har ett utvecklat samarbete […] 
– Petter Antonisen, formgivare 

 
Välfungerande samarbeten, utvecklade under en längre tid tycks utifrån 
ovanstående citat vara eftersträvansvärt. Det förekom berättelser från vissa 
respondenter, både förlagsanställda och formgivare, att en nära relation 
byggts upp under åren och att de lärt känna varandra, något som bekräftar 
vad Sandquist (2010) och Day och Gunnarsson (2011) beskriver i sin  
magisteruppsats respektive kandidatuppsats, rörande förlagsanställdas upp-
levelse av frilansrekrytering. När detta samarbete beskrevs av formgivare 
förekom det endast positiva kommentarer, vilket det även gjorde hos förla-
gen i stor utsträckning. Dock framkom en aspekt från förlagens sida som 
de tyckte var värd att beakta:  

Där får man akta sig för det är alltid lättast att göra det [kontakta formgivare 
från tidigare samarbeten] och om man vet en formgivare som man jobbar bra 
ihop med, tycker mycket om och man tycker att kommunikationen flyter jätte-
bra så är det absolut den mest bekväma vägen, särskilt om det finns ont om tid 
[…] där får man akta sig så man inte blir bekväm och tänka men vad är bäst för 
den här boken och våga testa nya formgivare eller nya manér. 
– Maria Ramdén, Massolit Förlag 
 

En annan respondent beskrev hur arbetsrelationen till bekanta ”kan vara 
både bra och dålig”. Besvärande samtal kan exempelvis upplevas som 
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”jobbiga”, men på det stora hela uppfattades en mer nära relation som posi-
tiv av respondenten.  

Ett förlag hade dock, till skillnad från övriga som arbetade med frilansare, 
ett annorlunda arbetssätt med en fast anställd formgivare och designchef, 
som gör det mesta av formgivningsarbetet. En nära relation, vetskapen om 
vad personen ”går för” och en formgivare som är med från projektets första 
början upplevs som positivt: 

För oss är formgivningen en så integrerad form av bokens framväxt, vi känner 
att det är viktigt att ha det så nära som möjligt.  
– Jeppe Wikström, Bokförlaget Max Ström 

 
Hendel (2013) beskriver att arbetet med illustrerade böcker är komplicerat, 
varför det inte är otänkbart att en god relation och kännedom om den andra 
partens arbetssätt förenklar processen. Detta kan vara en förklaring till de 
generellt positiva känslorna för de nära samarbeten som beskrevs av  
respondenterna i denna studie, och att ett av förlagen dessutom har anställt 
en formgivare. 

Den överlag positiva upplevelsen av bokprocessens relationer som besk-
revs av respondenterna tycks inte överensstämma med Magees (2013) upp-
fattning om det generella samarbetet mellan formgivare, redaktör och för-
fattare när det gäller bokprojekt. Magee beskriver parternas oförståelse för 
varandras arbete som besvärande, och tycks till skillnad från respondenter-
na i denna studie inte finna många positiva upplevelser av relationerna.  

Dock nämnde även vissa respondenter, i likhet med Magee, att fler parter i 
ett projekt kan innebära meningsskiljaktigheter eftersom ”ibland är man 
inte överens och då kan det bli besvärligt, plötsligt kan man vara fem parter 
som vill åt olika håll”. Det förekom även kommentarer från formgivare och 
förlag om att det är viktigt att vara försiktig, så att projektet inte ”kompro-
missas sönder”. En förlagsanställd uttryckte dock att ”det är det som jobbet 
går ut på för oss alla, att vi måste komma överens och vi måste hitta det där 
gemensamma spåret”. 

 

Meningsfullt och givande arbete för de inblandade. En återkommande 
uppfattning generellt bland respondenterna var att arbetet kändes givande 
och meningsfullt av olika anledningar, dels i arbetet med involverade per-
soner, dels genom uppskattningen som visades av både konsumenter och 
branschen i efterhand, exempelvis i form av goda försäljningssiffror och 
priser: 

[…] jag älskar ju det här, jag längtar till måndag morgon då jag får åka in och 
jobba och sätta mig framför datorn och få gestalta det här, få det här uppdraget, 
sitta där med ett blankt papper och tänka, det tycker jag är jättekul, varenda 
gång […] 
– Carl Åkesson, formgivare 
 
En annan sak som jag inte berört är också det här att få lära känna människorna 
som upphovsmännen, författarna och allihop […] genom åren har jag träffat 
fantastiska intressanta människor, som kan ägna tio år av sitt liv till att forska, 
skrivit till exempel en doktorsavhandling och så kommer de då som experter 
[…] att få chansen att träffa de här [personerna] och lära känna dem, prata med 
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dem, det kan vara fantastiska människor. 
– Carl Åkesson, formgivare 
 
[…] i de flesta fall är det jätteroligt för det är så lyxigt, det är kreativt och det är 
kul, det är inte bara en bok, det är på riktigt, och för många är det också en 
dröm, en bok har ett traditionellt värde också och det är en slags ära att göra en 
bok, både för formgivare, fotografer och författare som inte har gjort det tidi-
gare tycker att det är riktigt häftigt […] så ofta det är jätteroliga projekt, jättejät-
tekul. 
– Maria Ramdén, Massolit Förlag 

 
[…] det är häftigt att känna att man betytt någonting [angående en bok i förla-
gets utgivning] vi fick hundratals brev som tackade för att vi berört och betytt 
någonting, så vi vill berätta en historia, vi vill väcka känslor […] 
– Jeppe Wikström, Bokförlaget Max Ström 
 

Förlagsanställda kommenterade glädjen i ett avslutat projekt som genererat 
en bra bok, vilket också nämndes av formgivare i intervjuerna. Hos förla-
gen tycktes det dessutom finnas en inställning att det även ligger en till-
fredsställelse i arbetet med själva processen, från start till slut: 

[…] det är processen som är det intressanta […] från idé till färdig bok, allting 
emellan, val av material, kontakter med formgivare, fotografer, författare, text-
bearbetning, allt som en bokproduktion innefattar. 
– Johanna Ekberg, Bokförlaget Arena 

 
Angående den gemensamma önskan om att skapa en bra och uppskattad 
bok tillsammans uttryckte en formgivare i studien dock en oro över att alla 
inblandades arbete och engagemang i slutändan kanske inte uppskattas av 
konsumenten fullt ut, utan att boken reduceras till en ”inredningsdetalj” 
som inte blir läst. Formgivaren nämnde dock även den glädje som å andra 
sidan kunde uppstå när en bok visade sig bli mer väl mottagen än förväntat.  

Det finns anledning att tro att projekt som innefattar människor med bred 
och varierande expertis, och där det finns ett gemensamt mål, blir både 
spännande och givande då det finns utrymme att byta erfarenheter och lära 
sig nya saker. Det visade sig att respondenterna i denna studie också upp-
levde detta. 

Hendel (2013) beskriver att det kan förekomma skilda kreativa visioner vid 
arbetet med dessa böcker, något som också framkom under intervjuerna. 
Detta kan möjligtvis härledas till projektens komplexitet med olika mo-
ment att vara överens om. Det finns anledning att tro att förlaget och form-
givaren kan ha skilda åsikter i och med att de primärt har olika huvudupp-
gifter i processen; formgivarens uppgift är att tänka form, medan förlaget 
har fler aspekter att ta hänsyn till, däribland ekonomi.  
Utöver dessa två parter förekommer även andra intressenter. Författare, 
uppdragsgivare och fotografer är exempel på aktörer som vid denna typ av 
bokproduktion har idéer och visioner om hur boken ska förverkligas. Det 
är inte otänkbart att dessa personers olika viljor kan försvåra möjligheten 
att fatta ett enhälligt beslut.  

När resultatet väl visar sig uppfylla de på förhand uttalade förväntningarna, 
samt mottas väl av konsumenterna, kan det därför tänkas att känslan av 
tillfredsställelse är stor i och med den tid och energi som läggs ner i jämfö-
relse med mindre komplexa bokprojekt. 
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3.2 Den strategiska och kreativa processen vid 
arbete med praktverk och coffee table-böcker 

De huvudsakliga steg under arbetsprocessen som framkom under studiens 
intervjuer presenteras nedan. Detta är en generell beskrivning av moment 
som noterades hos respondenterna, varför inga exemplifierande citat har 
lyfts fram. De större alternativa arbetssätten har även kommenterats. 

 

3.2.1 Förarbete och strategi 
Det tycks vara vanligt att förlaget, enligt respondenternas beskrivning, 
regelbundet har någon form av utgivningsmöte där det diskuteras huruvida 
titlar ska ges ut eller ej. Där medverkar personer med olika kompetenser 
från förlaget för att de tillsammans ska kunna fatta ett beslut. Exakt vilka 
professioner som finns representerade på dessa typer av möten varierar, 
men exempel på kompetenser som nämnts av respondenterna är, förutom 
förläggare och redaktörer, litterärt ansvariga, PR-, försäljnings- och desig-
nansvariga. Innan detta utgivningsmöte har oftast någon tagit initiativet till 
att vilja ge ut en viss titel och detta är oftast antingen förlaget själva eller 
någon form av upphovsperson, exempelvis författare, fotograf eller bok-
formgivare. 

Före det att ett utgivningsbeslut fattas görs, enligt förlagsrespondenterna, i 
allmänhet någon form av analys. Förutom att se över sin tidigare försälj-
ning kan de även diskutera vilken typ av återförsäljare som är lämplig och 
som dessutom skulle vara intresserad av att sälja boken, samt vem som 
kommer att läsa den.  

Innan beslutet fattats diskuteras aspekter som omfång, format och papper-
sval för att kunna göra en preliminär kalkyl, vilken också vägs in vid ut-
givningsbeslutet.  

Efter att beslutet att ge ut en viss titel är taget och kostnaderna är kartlagda 
börjar generellt arbetet med vilka externa personer som behövs till pro-
jektet, bland annat vilken formgivare som ska anlitas. Vanligen samarbetar 
förlag och formgivare som redan hade en etablerad kontakt, men även nya 
samarbetspartners förekommer.  

Ett av förlagen har dock en fast anställd formgivare som är involverad i 
förlagets strategiska arbete. 

 

3.2.2 Inledning av projektet 
Då förlaget har beslutat vilken titel som ska ges ut och vilka parter som ska 
medverka i projektet följer inte sällan ett antal möten där de involverade 
bland annat diskuterar bokens format, omfång papperskvalitet o.s.v., som 
möjligen preciserades i den tidigare nämnda preliminära kalkylen.  

Vilka som är involverade i bokprojektet kan variera, men oftast är det för-
laget tillsammans med formgivaren och någon form av upphovsperson 
(författare, fotograf, institution etc.). Bokens karaktär och känslan som ska 
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förmedlas kan diskuteras och innefattar exempelvis framtagning av bild-
manér, illustrationer och färgteman. Förlaget tycks ibland ha en grundtanke 
kring det visuella språket som de delger bokens formgivare, men formgi-
varna upplever att de har en kreativ frihet inom dessa ramar. Formgivaren 
upplever sig även ha goda möjligheter att påverka ramarna om de framför 
välgrundade argument. 

Vad gäller bokens målgrupp kan den vara relativt öppen och inkluderande, 
men är inte alltid uttalad på dessa möten. Dock tycks respondenterna i 
denna studie ändå vara måna om en god dialog med övriga inblandade, 
samt en gemensam vision för boken. 

En tidsplan kan skapas under projektets början. Generellt försöker de in-
blandade i projektet följa denna tidsplan, men ibland kan det bli nödvän-
digt att frångå den under projektets gång. Dock tycks det viktigt att den 
slutgiltiga deadlinen hålls. 

Formgivaren anställd på ett av förlagen deltar själv i framtagningen av de 
tekniska och kreativa specifikationerna.  

 

3.2.3 Kreativ process och produktion 
När bokens formgivare har delgivits relevant information angående tek-
niska och kreativa specifikationer verkar nästa steg i allmänhet vara att 
inleda en kreativ fas med research, inspiration, idé- och skissarbete. Inspi-
ration tycks inhämtas på flera olika sätt, bland annat miljöombyte, prome-
nader, anteckningar, studier av andra böcker, magasin etc. Research nämns 
också som något viktigt – bland annat för att sätta sig in i ämnet genom 
egna efterforskningar eller intervjuer med upphovspersonerna.  

Nästa steg är skissarbete, och därefter kan ett första omslag till boken samt 
eventuella provsidor skapas, vilka därefter visas för förlaget. Förlaget kan 
på så sätt möjligtvis få en uppfattning av hur formen ska komma att bli, 
samt kan använda detta i marknadsföringssyfte innan boken är klar. 

När formgivaren har skisser att presentera hålls generellt ett nytt möte med 
förlaget och eventuellt även upphovspersoner. Det är ofta här processens 
första feedbacktillfälle infaller. Om alla inblandade parter kommer överens 
om att godkänna förslaget kan formgivarens produktion av inlagan börja så 
snart allt material har kommit in, som texter och bilder. Om inte alla skulle 
vara nöjda med förslaget återkommer formgivaren med nya förslag utifrån 
den presenterade återkopplingen. 

Därefter följer produktionsfasen under vilken formgivaren arbetar med att 
färdigställa inlagan, som att sätta texten, disponera bilderna m.m. Detta 
tycks vara ett relativt självständigt arbete med kontinuerlig återkoppling 
från, och dialog med, förlaget samt eventuellt även upphovspersonerna.  

Förlaget med en fast anställd formgivare har en process som till viss del 
liknar den generella bilden som presenteras i denna studie. Formgivaren är, 
som tidigare nämnts, inkopplad från första början och enligt förlaget är 
designprocessen integrerad i hela produktionsledet. 

Antalet korrekturvändor under produktionsfasen tycks variera, men när 
eventuella ändringar är gjorda och deadline närmar sig behöver arbetet 
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oftast vara färdigt. I de fall då engagerade upphovspersoner fortsätter att 
vilja korrigera, trots att leveransen till tryckeriet stundar, får ofta förlaget 
avbryta möjligheterna till fler ändringar. Ofta är det redaktören, eller  
redaktören i samråd med någon annan på förlaget, som fattar det slutgiltiga 
beslutet om att boken är klar. 

I vissa fall kan även prepressarbete och till viss del bildbehandling ingå i 
formgivarens arbetsuppgifter. Formgivare kan även vara involverade i 
godkännandet av eventuella förprovtryck. 

 

3.2.4 Studiens resultat i förhållande till tidigare litteratur 
Generellt beskriver Lupton (2011), Kneller (1965) och R. Pettersson 
(2012) samma grundmoment i en kreativ process. Dessa stämmer relativt 
väl överens med arbetsgången för formgivarna i denna studie, och innefat-
tar en grundinsikt om problemet som ska lösas, en inspirations- och skiss-
fas, produktion av förslag och slutligen produktion av original. Knellers 
modell lyfter även fram ett steg där idéerna får smälta under en tid, något 
som överensstämmer med vad vissa formgivare beskrev (se avsnitt 3.1.2). I 
R. Petterssons modell beskrivs återkoppling efter varje moment, vilket 
skulle kunna liknas vid feedbacktillfällena som framkom i denna studie. 
Researchtekniken att intervjua upphovspersoner, vilket också nämndes av 
respondenter, finns även representerad som möjlig metod hos Lupton. I 
övrigt finns en del moment i Luptons modell som är svåra att överföra till 
bokdesignprocessen, i och med att hennes modell över lag är mycket gene-
rell, men i viss mån mer inriktad mot reklamarbete. 

Hendel (2013) beskriver att vissa kompromisser mellan bokens redaktör 
och formgivare är en förutsättning för god design, något som tycks över-
ensstämma med möjligheter att påverka beslut, fattade av förlaget, som 
formgivarna i denna studie upplevde att de hade. Dock tycks Hendel anse 
att för många beslut har fattats innan formgivaren involveras i arbetet, vil-
ket inte var en generell uppfattning hos formgivaren i denna studie.  

Vad gäller initiativtagare till en ny titel berättade vissa respondenter att det 
kunde variera, något som även tas upp av Haslam (2006). Haslam beskri-
ver också att det inte är ovanligt att formgivaren får ta fram ett omslag 
innan boken är färdig som förlaget kan använda för bokens marknadsfö-
ring, vilket överensstämmer med vad som berättades av respondenter i 
denna studie. 

 

3.3 Förutsättningar och utmaningar på mark-
naden 

Följande teman behandlar respondenternas tankar om vilka förutsättningar 
praktverk och coffee table-böcker har på marknaden. 

 
Form och innehåll har blivit viktigare. Respondenter i denna studie 
nämnde att förr fanns en distinkt skillnad mellan två typer av böcker inom 
facklitteraturen; de med syfte att vara informerande och de som primärt 
skulle vara estetiskt tilltalande. Skillnaden mellan dessa två typer av böcker 
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upplevs idag mindre tydlig och både form och innehåll tycks bli allt vikti-
gare för böcker i allmänhet:  

[Angående formgivningens allt viktigare del i bokens tillblivelse] Utseende och 
det taktila och sådant blir mer och mer betydelsefullt tror jag […] därför att det 
mesta finns gratis på nätet, så då måste man ha det där lilla extra för att det ska 
kännas relevant att betala för […] 
– Jeppe Wikström, Bokförlaget Max Ström 
 
[…] i takt med att allt fler naturligtvis vill hämta information på nätet eller var 
som helst så har ju behovet av rena handböcker som informationsgivare nästan 
försvunnit eller åtminstone blivit mycket mindre, och därmed kravet på snygga 
fyrfärgsböcker blivit mycket mer generella […] det spelar inte så stor roll om 
det är en stor bok som man lutar sig tillbaka i fåtöljen och bläddrar i eller om 
det är vad vi tidigare kallat en handbok, för kraven och allas medvetenhet om 
att det ska vara snyggt är så mycket högre […] slutkonsumenten är också väl-
digt medveten och kräsen på ett helt annat sätt idag än för bara 5–6 år sedan, så 
jag tycker att grundnivån har höjts […] 
– Maria Ramdén, Massolit Förlag 
 
[…] jag tycker kanske att de senast åren så har de här båda gått ihop väldigt 
mycket, vi börjar bli medvetna om att även en sån här praktisk bok måste vara 
snygg för att appellera, för konkurrensen är stenhård […] men om det bara är 
blanka bilder och dyra förpackningar så kanske det inte fungerar så bra längre 
heller, utan man kanske måste hitta ett innehåll som bär det här. 
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 

 
Respondenterna underströk att en bok idag tycks behöva både ett kvalita-
tivt innehåll och samtidigt vara visuellt tilltalande. De berättade dessutom 
att de upplever att taktila värden blir viktigare och tror att det krävs för att 
kunna konkurrera med den ökade digitaliseringen.  

Just digitalisering är enligt Bohlund och Brodin (2012) en anledning till 
den förändringsprocess som svensk bokindustri befinner sig i, varför det 
finns anledning att tro att boken som enbart informationsbärare inte längre 
är tillräckligt. Detta tycks överensstämma med respondenternas upplevel-
ser, exempelvis berättade en respondent om en känsla av att Internets 
snabbtillgängliga information medfört att ”en typ av böcker är utrotnings-
hotade”, och syftar exempelvis på vissa handböcker och kokböcker.  

Tidigare i denna studie har nämnts att Stout (2007), liksom respondenterna, 
bland annat lyfter fram vikten av de taktila egenskaperna som avgörande 
för bokupplevelsen. Att även konsumenterna skulle vara mer medvetna och 
kräsna, vilket respondenter antydde, är inte heller otänkbart i och med gra-
tis information på Internet. För att dessa böcker ska kunna konkurrera med 
de lättillgängliga digitala kanalerna, är det inte otroligt att designkvaliteter 
som Stout (2007) beskriver krävs för att konsumenterna ska vara villiga att 
betala. Att böckerna även konkurrerar med varandra på en, enligt  
J. E. Pettersson (2011), allt hårdare marknad kan också tänkas bidra till 
varför formen blir allt viktigare, något som även respondenter i denna stu-
die uppmärksammade. 

Utöver att vara en upplevelse för läsaren, framkom det i vissa intervjuer att 
dessa böcker även fyller en annan funktion, nämligen som ”identitetsbyg-
gare”: 

[…] jag tror att böcker blir mer och mer identitetsskapande, man köper böcker 
till sig själv eller för att ge bort som ett sätt att putsa på sin image […] man kö-
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per naturligtvis böcker för att man är jätteintresserad av dem också, men jag tror 
att det är ett värde i boken på flera olika nivåer, dels att man tycker det är 
snyggt, man vill åt informationen och det är en del av att skapa en identitet [för 
den som köper boken]. 
– Maria Ramdén, Massolit Förlag 
 
[…] titta i varenda inredningstidning så ligger ju böcker uppstaplande eller ut-
lagda på de här bokhyllorna eller sideboarden och soffbordet och signalerar  
saker […] 
– Carl Åksesson, formgivare 
 

I och med att böckerna kan finnas synliga i hemmet, för att symbolisera 
ägarens personlighet och identitet, stöds ytterligare uppfattningen om for-
mens och innehållets ökade betydelse hos dessa böcker.  

 

Marknaden har blivit hårdare. Utifrån respondenterna framgick återigen 
att konkurrensen på marknaden blivit allt större, vilket i kombination med 
små ekonomiska marginaler till följd av högre produktionskostnader jäm-
fört med exempelvis skönlitteratur, innebär högre risker vid varje utgiv-
ningsbeslut:  

[Utgivningsbeslutet] är en jätteapparat, och det har blivit så tror jag eftersom det 
har blivit tuffare på marknaden […] man har också sett att utan hjälpen från 
marknad [marknadsavdelningen], PR, etcetera så får vi inte ihop kalkylen helt 
enkelt, jag tror att man drar sig lite för att göra de där allra största projekten för 
att de är så kostsamma […] det gör ju att det blir högriskprojekt. 
– Annika Lyth, Bonnier Fakta 
 

De små marginalerna och den ökade konkurrensen skulle kunna vara an-
ledning till att marknaden har blivit mer kommersiell, något som en annan 
respondent berättar. Dessutom menade respondenten att en följd av hop-
slagningen av bokhandelskedjorna Akademibokhandeln och Bokia är att 
förlagen blir mer beroende av deras urvalsprocess gällande titlar. Två för-
lagsanställda tillade även att bokhandlarna idag generellt tar in färre titlar 
än för några år sedan, vilket kan tänkas ytterligare öka konkurrensen och 
utgivningsriskerna.  

Att bokhandeln tar in färre titlar i sitt sortiment kan tänkas öka förlagens 
beroende av näthandeln för sin utgivning, dock framkom i denna studie 
viss problematik förknippad med den här typen av handel. I och med att 
konsumenter i högre utsträckning behöver veta vad de söker och därige-
nom måste känna till vilka titlar som finns på marknaden, är det inte 
otänkbart att marknadsföring kommer att bli allt viktigare för förlagen, 
vilket även Sandquist (2010) nämner som troligt. För att kunna genomföra 
effektiv marknadsföring skulle det kunna tänkas bli allt viktigare med olika 
typer av marknadsundersökningar i framtiden, något som en respondent 
beskrev som troligt. 

Dessutom tillade en annan förlagsrespondent att just dessa stora, generösa 
böcker är en utmaning för nätbokhandeln i och med att de är tunga och kan 
skadas i transporten. Detta skulle kunna tänkas vara ett allvarligare pro-
blem för just dessa böcker, i och med att ett av deras syften är att vara vi-
suellt tilltalande och eventuellt visas upp i hemmet. En annan nackdel med 
nätbaserad bokhandel skulle kunna vara att konsumenten inte kan få en 
uppfattning om bokens taktila kvaliteter. 
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En formgivare i studien har märkte av en förändring och påpekade att det 
är ”mer och mer ekonomi som styr” arbetet. Dessutom förekom åsikten 
från förlagsanställda att de inte kunde motivera sin utgivning såvida det 
inte fanns skäl att tro att boken skulle generera intäkter eller gynna varu-
märket. Även Sandquist (2010) beskriver att en bok bör anses ha chans till 
god försäljning för att ges ut. 

En av förlagsrespondenterna menade dock att de i huvudsak inte primärt 
utgår från vad de tror ska sälja utan snarare väljer vad de själva är intresse-
rade av, men att i vissa fall ”kan det säkert dyka upp en situation där vi gör 
en bok som vi faktiskt inte är speciellt intresserade av, men förstår att den 
ska sälja och så gör vi det”. Respondenten menade att de genom att utgå 
från sig själva hoppas att andra delar samma intresse för ämnet i fråga. 

En annan förlagsrespondent framhöll också att ”det blir mycket gissningar” 
angående vem som kommer att köpa boken, och menade att marknadsun-
dersökningar likt de i tidnings- och magasinbranschen förmodligen kom-
mer att bli allt vanligare även vad gäller böcker. 

Resultaten i denna studie överensstämmer med hur J. E. Pettersson (2011) 
beskriver den ökade konkurrensen på bokmarknaden. Utvecklingen tycks 
således ha fortsatt i den riktningen i och med att bokhandeln tar in färre 
titlar, samt att det enligt Svenska Förläggareföreningen (2013) ges ut dub-
belt så många titlar inom facklitteratur som skönlitteratur, finns det anled-
ning att tro att just denna litteraturkategori (inbegripet praktverk och coffee 
table-böcker) är extra konkurrensutsatt. Det skulle därför kunna vara en 
anledning till den allt mer påtagliga ekonomiska risken vid utgivningsbe-
sluten som vissa respondenter uttryckt.  
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4 Slutsatser 
Syftet med den här studien var att kartlägga svenska formgivares och för-
lagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess samt olika attityder 
och tankemönster vid arbetet med praktverk och coffee table-böcker. Dessa 
böckers termer och definitioner har även diskuterats, liksom boktypens 
förutsättningar och utmaningar på marknaden. 

Nedan följer en sammanfattning av de slutsatser som kunnat dras utifrån 
studiens resultat.  

 

4.1 Tankemönster och attityder 
Ordet coffee table-bok verkade förlagsanställda i studien medvetet undvika 
och det rådde delade meningar både vad gäller definitionen och termen. 
Det främsta argumentet för att inte använda termen verkade vara att den 
indikerade en bristande kvalitet i innehållet. 

Definitionen av praktverk skulle kunna förtydligas genom ett tillägg om 
dess innehåll; unikt i sitt slag, väl dokumenterat ämne och av bestående 
intresse. Detta framgår inte i Svenska Publishing-prisets definition av 
praktverk. 

Respondenterna upplevde produktionen som komplex på grund av att den 
involverade många personer, tog lång i anspråk, var kostsam och hade 
relativt små vinstmarginaler, vilket därmed kunde förenas med vissa risker. 

Respondenterna verkade mycket engagerade i dessa bokprojekt, samt upp-
levde dem som spännande, roliga och givande på grund av de ekonomiska 
förutsättningarna för kreativa lösningar och samarbetet med intressanta 
människor. Just det nära samarbetet tycktes spela betydande roll och skap-
ade förutsättningar för goda relationer som fortsatte i kommande projekt. 
Både förlagsanställda och formgivare verkade gärna arbeta tillsammans 
med personer de tidigare samarbetat med. 

 

4.2 Den strategiska och kreativa processen 
Den strategiska processen bakom ett utgivningsbeslut krävde enligt re-
spondenterna mycket eftertanke och involverade många kompetenser hos 
förlaget. Dessutom ansåg flera respondenter att ekonomin var av stor vikt, 
att utgivningsbeslutet baserades på en preliminär kalkyl och att alla val 
behövde motiveras ekonomiskt. 

De kreativa processer som beskrivs i praktisk litteratur och tidigare studier 
liknar i viss mån de arbetsmoment som formgivarna i denna studie be-
skrev. Formgivarna hade generellt en nära kontakt med uppdragsgivarna 
och upphovspersonerna under arbetets gång, i synnerhet under arbetets 
kreativa fas innan formgivarnas produktion tog vid.  
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4.3 Förutsättningar och utmaningar på mark-
naden 

Vissa respondenter i studien menade att böcker med fokus på form utan 
innehåll respektive rena informationsböcker försvinner från marknaden. 
Det tycks nu krävas att en bok uppvisar hög kvalitet vad gäller både utse-
ende och litterärt innehåll på grund av mer medvetna konsumenter och en 
ökad konkurrens, både böcker sinsemellan men även gentemot digitala 
informationskanaler. 

Trots de olika utmaningar förlagen tycks stå inför, exempelvis vad gäller 
konkurrens och ekonomiska risker, finns det dock anledning att tro att den 
här typen av bok har en relativt ljus framtid på marknaden. Vissa beskrev 
att den här typen av bok kan fylla en funktion i att förmedla identitet och 
personlighet, då dessa böcker kan visas i hemmet och ges bort som present. 
Dessutom har dessa böcker de taktila, visuella och innehållsmässiga kvali-
teter som tycks krävas för att kunna konkurrera med digitala kanaler. Där-
för kan det tänkas vara böcker av denna karaktär som kommer att finnas 
kvar längre även när allt mer information digitaliseras.  
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