
     2020-04-28 

  
      
 
 

Till Bokmässan 
     Frida Edman 
 

 
Bokmässan 2020 – förlagens inställning till era planer  

Tack för informationen rörande era planer för Bokmässan 2020. Vi uppfattar att de är:  
alternativ A: en nedbantad version av den traditionella mässan och alternativ B: en mässa i 
huvudsakligen digital form. Att ställa in mässan är inte något alternativ ni presenterat. 

Vi vill börja med att understryka hur viktig Bokmässan är för oss, vi värdesätter verkligen den 
och vill väldigt gärna att den ska finnas kvar. Den mötesplats den utgör mellan förlag, 
författare och besökare är helt unik. Vi har därför, i våra respektive föreningar, stämt av med 
medlemmarna kring vad de anser om era planer. Här redovisar vi dem. 

I informationen från er framgår att ni senast i slutet av maj kommer informera om vilket 
alternativ ni beslutar er för. Övervägande delen av våra medlemmar vill fortsatt att detta 
beslut om höstens bokmässa ska fattas och kommuniceras senast den 4 maj. Förlagens 
investeringar i tid och pengar rörande närvaro på mässan sker nu på allt för osäker grund och 
alla osäkerheter vid sidan av själva pandemin och den ekonomiska press den sätter på våra 
medlemsförlag måste minimeras. Därför kan inte ett beslut skjutas fram ytterligare en månad.  

Folkhälsomyndighetens restriktioner rörande sammankomster och arrangemang om maximalt 
50 personer gäller till och med den 31 december 2020, såvida inte restriktionen hävs eller 
flyttas. Den 31 december gäller alltså i nuläget. Vi menar att ingenting tyder på att pandemin, 
eller risken för en andra våg, inte skulle existera i september. Tvärt om talar mycket för att 
Coronaviruset kommer att påverka samhället under lång tid. Den absolut övervägande delen 
av våra medlemmar tror därför inte att det är möjligt att genomföra en mässa enligt ert 
alternativ A och säger därför nej till det.  

Många av våra medlemmar är också tveksamma till fördelarna av ert alternativ B, men något 
mer öppna till det. Mer information krävs dock för att de som kan tänka sig detta alternativ 
ska kunna ta slutlig ställning. Ett tydligare besked behövs även här senast den 4 maj eftersom 
investeringar i tid och pengar även krävs för att utföra detta alternativ. Flera förlag är 
självklart redan väl bekanta med att på olika sätt arbeta digitalt men behöver ändå god tid för 
planering.  



Vi har uppfattat att de av våra medlemmar som redan betalat in bokningsavgifter mm. 
kommer att få dem återbetalade av er. Vi vill gärna få det bekräftat.  

Det ekonomiska läget för många av våra medlemsförlag är alltså som ni vet ansträngt. Fysisk 
bokhandel tappar försäljning och vi har redan sett boklådor som lägger ner. Stora bokreturer 
är också att vänta. Bokförlag permitterar och drar ner på sin utgivning. De uteblivna, 
uppskjutna, besluten kring mässan spär på den ekonomiska oro som redan finns i branschen.  

Sammanfattningsvis uppfattar vi att våra medlemmar inte anser att det finns rimliga 
förutsättningar för dem att kunna medverka i Bokmässan i år. Detta gäller såväl stora som 
mindre och små förlag. Ett alternativ C krävs och vi menar att det är, hur smärtsamt och 
tråkigt det än är, att helt ställa in Bokmässan 2020.   

Vår förhoppning och tro är att Bokmässan 2021 i stora drag kan genomföras på det sätt vi är 
vana vid och våra medlemmar kommer då med all sannolikhet att lägga stor kraft och energi 
på den. Vi tror att läget då kommer att vara betydligt gynnsammare, pandemin dämpad, 
restriktioner hävda och lusten och längtan efter möten med författare och förläggare, 
boksamtal och seminarier, bokförsäljning etc. åter ska finnas och vara möjliga.  

Vi emotser er återkoppling senast den 4 maj 2020. 

Med vänliga hälsningar 
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