
Trots att det utanför förlaget
endast är ett fåtal journalister
som faktiskt har läst den
 avslöjande boken om kungen
är exponeringen i medierna
enorm. 

Handeln är dock avvak-
tande och hittills är bara
5 300 exemplar förbeställda
från förlaget.

”Jag har en bestämd upp-
fattning om att bokhandlar-
na är rädda för boken. Våra
förhandsorder har varit  mått -
liga”, säger förläggaren Kris-
toffer Lind på Lind & Co.

Den första upplagan be-
står av 20 000 exemplar.

Böckerna kom in till  för -
laget i går och de första bok-
handlarna får sina böcker
i dag. 

Fler beställningar
Förhandsbeställningarna
har ökat under de senaste
 dagarnas medieexponering.
Men det behöver inte betyda
att det blir någon kassasuccé
för förlaget, enligt Kristoffer
Lind.

”Säljer vi de första 20 000
exemplaren tjänar vi sanno-
likt inga pengar alls. Det är
oerhört mycket kostnader
förknippade med boken. Det

har varit flera researchers, det
har gjorts ett antal resor och
vi har köpt in material”, säger
han.

Inköpen tar fart
Magnus Svensson, inköps -
chef på nätbokhandeln  Bokus,
säger att förhandsbokningar-
na som kunderna gör på
 nätet har tagit fart efter de
 senaste dagarnas  medie -
bevakning och tycker att för-
säljningen ser lovande ut. 

Även Adlibris förhands-
bokningar har tagit fart 
i veckan och var i går efter-
middag uppe i 750 stycken.
Enligt företagets vd Pär
Svärdson tickade det i  går
 eftermiddag in två beställ-
ningar i minuten.

Inget mervärde
Kristoffer Lind ser inte något
ytterligare kommersiellt  värde
i boken för förlaget förutom
försäljningen. 

Att ingen tidigare skrivit
något liknande tror han beror

på en kombination av fakto-
rer som till exempel att
 redaktioner har suttit på
 material som de inte har
 vågat publicera eller som de
inte har  varit fullständigt
övertygade om sanningen i.

”Sedan tror jag att det
finns en tidsaspekt också.
Samtiden har hunnit i kapp
monarkin, det är obefogat
och svårmotiverat att man
ska ha en sådan hård kritisk
granskning av våra folkvalda
och våra ämbetsmän och
 sedan blunda för  stats -
chefen”, säger Kristoffer Lind.

Viktig information
Att det skulle vara en dålig
 affär att skriva avslöjande om
kungen tror han är en myt
som kvällstidningar och
veckotidningar har odlat.

”Jag tror att folk vill veta
och att folk klarar av att ta del
av viktig information. Vi är
inte en verksamhet som är
beroende av hovets välvilja.
Vi är ett bokförlag som ger ut

enskilda böcker i olika
 ämnen och har aldrig funde-
rat i sådana tankar, men jag
tror att det har bidragit till att
tidningarna inte har skrivit”,
säger han.

Förtroendekapital
Risken som förlaget tar
handlar enligt Kristoffer Lind
snarare om förtroende än
ekonomi. Författarna är
 ansvariga utgivare för boken
och det är de som riskerar att
hamna i rätten vid eventuella
processer. 

”Vi ser den risken som väl-
digt liten, närmast osannolik,
med tanke på hur väldoku-
menterat material vi förfogar
över och hur vi kan styrka de
uppgifter som  publiceras”,
säger Kristoffer Lind.
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Kristoffer Lind, förläggare
på Lind & Co.

Det är du som får 
folk att sluta

 Hoppas du inte tar det alltför personligt, men det visar sig att 8 av 10 som är missnöjda 
  med sin chef överväger att byta jobb. På Manpower kommunicerar vi kontinuerligt med 
   20 000 människor om livet på jobbet. Det resulterar i många obehagliga sanningar. 
    Vill du lära dig mer om hur dina anställda tycker och tänker, ring gärna 020-376 376, 
så skickar vi dig en bok med � era sanningar.

 Hoppas du inte tar det alltför personligt, men det visar sig att 8 av 10 som är missnöjda 

så skickar vi dig en bok med � era sanningar.
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obehagliga

sanningar

om dina
medarbetare

BUENOS AIRES
Myndigheten Invest Swe-
den öppnar i dagarna 
ett nytt kontor i São Paulo
i Brasilien. 

Det blir myndighetens
femte kontor utanför Sve-
rige.

Chef för det nya kontoret blir
Nils Grafström, som nästa år
går i pension från jobbet som
skogsföretaget Stora Ensos
chef för Latinamerika.

”Min uppgift blir att 
få brasilianska företag att
skapa affärsförbindelser med
svenska, och att attrahera
brasilianskt kapital till inve-
steringar i Sverige”, säger
Nils Grafström.

Den statliga myndigheten

Invest Sweden har sedan tidi-
gare kontor i USA, Japan,
 Kina och Indien. 

Den 10 november in-
vigs det nya kontoret i São
Paulo.

Tillväxtekonomi lockar
”Många länder har motsva-
righeter till Invest Sweden på
plats här, så det är viktigt att
vi är med.”

Det är den snabbt växande
brasilianska ekonomin som
har fått Invest Sweden att
öppna ett kontor i landet.
BNP väntas i år växa med
över 7 procent.

”Brasilien är i en stark
 expansionsfas och brasilians-
ka företag börjar mer och mer
intressera sig för samarbete

utanför landet”, säger Nils
Grafström.

”Men ofta har brasilianska
företag ingen erfarenhet av
att göra affärer utanför Latin-
amerika. Där kan vi hjälpa
till.”

Samarbetar redan
Han påpekar att det redan
finns många beröringspunk-
ter mellan brasilianska 
och svenska företag, till ex-
empel inom etanolproduk-
tion, skogs industri och it.

Ett argument som Nils
Grafström tänker använda 
i sina möten med brasilians-
ka företagsledare är att Sveri-
ge kan fungera som en
 inkörsport till EU.

”Dessutom är svensk

 industri exportinriktad och vi
svenskar är positiva till och
mottagliga för utländska
 investeringar.”

Omfattningen av framtida
brasilianska investeringar 
i Sverige är det omöjligt att
bedöma i  dag, enligt Nils
Grafström.

”Men hundratals utländs-

ka etableringar finns i Sveri-
ge i dag tack vare Invest Swe-
den”, säger han.

Han nämner som ett
 exempel att Invest Sweden
medverkade till kinesiska
Geelys köp av Volvo Person-
vagnar tidigare i år.

Nils Grafström har stor er-
farenhet av affärslivet i Brasi-

lien efter sina tio år som Sto-
ra Ensos man i landet. Han
utsågs också nyligen till ord-
förande i Svensk-brasilianska
handelskammaren i São
 Paulo.
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Invest Sweden ska locka brasilianska investerare

n Invest Sweden är en statlig
myndighet som sorterar under
utrikesdepartementet. 
n I sin senaste årsredo -
visning uppger Invest Sweden
att myndigheten i fjol medver-
kade i 153 nya investeringar

vilka har inneburit 1362 nya
och 2122 övertagna arbetstill-
fällen. 
n Verksamhetens kostnader
uppgick förra året till 86,6 Mkr.
77 personer arbetar inom
 Invest Sweden.

Nils Grafström blir chef 
för Invest Swedens kontor 
i São Paulo.

Uppdrag: Locka utländska investerare

Skandalbok en dålig affär
Det mediala intresset för boken ”Carl XVI
Gustaf – Den ofrivillige monarken” var i går
enormt, trots att boken inte finns i butikerna
förrän i dag. 

Förläggaren Kristoffer Lind tonar dock 
ned de ekonomiska förväntningarna och
 beskriver förhandsbeställningarna som
 måttliga.

Stort medieintresse borgar inte för rusning till bokhandeln

MEDIEDREV
 EFTER KUNGEN

SIDAN

19


