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Bokmässan 2020 – förlagen behöver klara besked nu 
 
Med anledning av situationen kring Coronapandemin och den, som våra medlemsförlag 
uppfattar det, oklara information från Bokmässans ledning vad som gäller för årets bokmässa 
och tidplan för besked om den kommer att ställas in, vill vi framföra följande: 
 
Förlagen tycker självklart att bokmässan på många sätt är väldigt viktig. Vi hade i normala 
fall satsat både pengar och stor energi på att den skulle bli så bra som möjligt, en bokfest och 
en mötesplats med många intressanta samtal, författare, utställare, besökare m fl. Men 
rådande läge är inte normalt. 

Vi vill därför att ni snarast bestämmer ett datum då våra medlemmar senast kommer att få 
besked huruvida bokmässan kommer att äga rum eller ej. Detta besked behöver komma 
mycket snart, allra helst senast vid månadsskiftet april/maj.  

Om mässan ska äga rum vill vi veta på vilket sätt ni tror att den går att genomföra med tanke 
på de långtgående restriktioner pandemin fört med sig i form av social distansering och 
begränsningar av antal personer som får samlas. Restriktioner som gäller idag och som 
mycket långsamt kommer att lättas upp när hela den akuta fasen är över.  

Den oro som pandemin väckt finns rimligen också hos tänkta mässbesökare, medverkande 
författare och föreläsare, förlagens medarbetare och många andra, så också i september. Vår 
uppfattning är att det kommer vara synnerligen svårt att genomföra mässan på sedvanligt vis. 
Det handlar om säkerheten för besökare, om arbetsmiljöfrågor, rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten etc.  

Många av våra förlag lägger nu ner många timmars arbete på förberedelser av olika slag, 
seminariesamtal, beslut om mässinredning, bokningar av alla möjliga slag m.m. Ett arbete 
som kanske kommer visa sig vara förgäves. Vi menar att det är viktigt att det tas fram en 
alternativ plan, plan B, för förlagen att ta ställning till. Om den finns och ska vara möjlig att 



genomföras, måste den sjösättas nu så att förlagens kan bedöma om det är rimligt och riktigt 
att istället rikta sitt arbete mot en sådan plan B. 

Våra medlemsförlag vill också veta om de som utställare får tillbaka inbetalade 
bokningsavgifter. Önskvärt är att hela beloppet betalas tillbaka, alltså att avbokning kan göras 
utan någon kostnad. Ett annat alternativ skulle kunna vara att Bokmässan gör som London 
Book Fair gjorde när de ställde in årets mässa, nämligen frysa inne erlagda avgifterna till 
nästa år eller betala tillbaka 60 % av bokningsavgiften. Vi tror att det är viktigt att Bokmässan 
här visar stor förståelse och god vilja. Som bekant hade många förlag en mycket pressad 
ekonomisk situation redan före Coronapandemin, främst på grund av formatförskjutningen 
och minskade tryckta upplagor. Nu ser vi drastiskt fallande försäljning via bokhandeln och 
hårdnande villkor överlag. Bokbranschen är i många stycken en pressad bransch och har svårt 
att klara ytterligare påfrestningar.  

Många av våra medlemmar är besvikna och oroade över hur ni kommunicerat med dem under 
våren. Beskeden menar man har varit otydliga, för optimistiska, svepande, ja, till och med 
känts oansvarigt. Vi vill nu lämna denna osäkerhet bakom oss, som bara leder till frustration, 
och fel fokus, och vädjar därför om att få tydliga besked och en rimlig tidplan från ert håll 
inom kort. 
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