
 

Bästa Eva, Alexandra och Kristina, 

 
Tack för ert brev. Tack också för att ni uttrycker värdet av Bokmässan.  

 
Vi delar er syn på att Plan A, utifrån rådande läge, inte är möjlig att genomföra. Därför har 
Bokmässan pausat allt arbete som har med Plan A att göra och styrt om alla resurser till att 

konkretisera Plan B ytterligare. 
 
Vi har en mycket god dialog med flera stora mediehus och vi skissar nu, i samråd med förlag och 

andra samarbetspartners, på en digital konferens för lärare och bibliotekarier samt en digital 
litteraturfestival för den breda allmänheten. Vi utesluter inte att båda arrangemangen, utifrån då 
rådande restriktioner, också kan ha en mindre publik på plats. Vi tror att Plan B innebär ett 

evenemang med stor genomslagskraft som sätter ljus på aktuell utgivning och lyfter läsning och 
litteratur i denna svåra tid. Dessutom ser vi att de digitala satsningar vi genomför inom ramen 
för Plan B kommer vara användbara även på lång sikt.  

 
Vi hoppas att ovanstående information kan ge era medlemmar det förtydligande de efterfrågar, i 
väntan på att det formella beslutet fattas senast i slutet av maj.  

 
Vid Plan B kan respektive förlag givetvis välja om de vill vara med eller inte. Alla utställare får 
tillbaka redan inbetalda pengar för sin monter (minus kostnader som motsvarar Expoavgift 

5 000 SEK och utställarförsäkring 1 450 SEK) eftersom utställningen ställs in. Detta gäller både 
de som deltar och de som inte deltar inom ramen för Plan B. Dock uppmuntrar vi utställare att 
istället göra en återbokning till 2021, det ger utställaren 20% rabatt och pengarna blir 

innestående till nästa år. 
 
Gällande er fråga om att ställa in hela Bokmässan – det är i dagsläget inte ett scenario vi arbetar 

efter. 
 
Slutligen uppmuntrar vi varje enskilt förlag att höra av sig till oss vid specifika frågor utifrån de 

särskilda samarbeten som vi har. 
 
Vänligen 

 

 
Frida Edman 

Ansvarig, Bokmässan i Göteborg 

 

Göteborg, 20-04-28 


