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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Genom beslut den oktober bemyndigade17 1996 chefen förregeringen
Kulturdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
kartlägga situationen för boken kulturtidskriftenoch och hurprövaatt
ändamålsenliga de nuvarande statliga insatserna på området är samt
lämna förslag till framtida statliga insatser.

Utredningen har antagit Boken och kulturtidskriftennamnet
Med stöd regeringens bemyndigande förordnade statsrådetav

Marita Ulvskog verkställande direktören Anna-Greta Leijon att vara
särskild utredare fr.o.m. den 9 december 1996.

Som förordnades den 15 januari 1997 Kristina Ahlinder,experter
direktör, Svenska Förläggareföreningen, Belfrage, bibliotekarie,Joneta
Sveriges Allmänna Biblioteksförening, John Erik Forslund, förbunds-
direktör, Sveriges Författarförbund, Birgit Gunnarsson, departements-
sekreterare, Kulturdepartementet, Anna-Sofia Quensel, journalist, Före-
ningen för Sveriges Kulturtidskrifter, Thomas direktör,Rönström,
Svenska Bokhandlareföreningen Barbro Thomas, avdelnings-samt
direktör, Kulturrådet.

Till huvudsekreterare förordnades fr.o.m. den 15 januari 1997
Marianne Baumgarten Lindberg. Tjänstgöringen avsåg 75 %von av
heltidstjänstgöring. Till biträdande sekreterare förordnades fr.o.m. den

februari5 1997 departementssekreteraren Nina Ulvelius. Inger Wad-
Kaaling förordnades fr.o.m. den februari17 biträda1997 utred-attman

ningen. Monica Berglund och Anneli Giorgi har varit utredningens
assistenter.



1997:141

slutbetänkandehärmed sittkulturtidslcriften överlämnarochBoken
därmed avslutat.uppdragVårtBoken i tiden. är

1997oktoberStockholm i

LeijonAnna-Greta

UlveliusNinaLindbergMarianne Baumgartenvon

KaalingWadmanInger



SOU 1997:141

Innehåll

11Sammanfattning

17örfattningsförslagF

19Utredningens arbete

21Kulturperspektiv1

Är 22med litteraturviktigtdet1.1 ............................................... ..
24samhällsdebattentidskriften iBoken och1.2 ........................... ..
25svenska språket1.3 Det ............................................................. ..
26framtidsperspektivBoken i1.4 ett ............................................ ..

29läsarna2 Boken och

29Bakgrund2.1 ...............................................................................
31Mediakonsumtion2.2 ................................................................ ..
38läsningoch ungdomars2.3 Barns ............................................. ..
43läsare2.4 Vuxna ........................................................................ ..
47vad läser vieller faktaPoesi2.4.1 - .............................. ..
48fåköpa,Låna,2.4.2 ...........................................................
50Sammanfattning2.5 .................................................................. ..

513 Författarna

51Författarförbund SFFSveriges3.1 ......................................... ..
51Författamas inkomster3.2 ........................................................ ..
53författarfondSveriges3.3 ......................................................... ..
55Författarcentrum3.4 ................................................................. ..



141SOU 1997:Innehåll6

återblick. 57historiskmodellen4 Den svenska en- ......................... ..

57fastprissystemetavvecklingensvenska4.1 Den av .................. ..
Övergången .57friatill priser4.1.1 ......................................

60bokmarknadenoch4.1.2 Staten ...................................... ..
61efterBokbranschen 19704.1.3 ....................................... ..

67utgivning5 Förlag och

67förlagsstrukturensvenskaDen5.1 ............................................ ..
68förlag5.2 Stora ............................................................................
79förlagmindreMedelstora och5.3 ............................................. ..
84utgivningFörlagens5.4 ............................................................. ..
91Fakturerad försäljning5.5 ......................................................... ..
92dagredovisas istatistik5.6 Den som ........................................ ..
93bokmarknadensvenskaDen5.7 ............................................... ..
95Läromedelsförsäljningen5.8 ..................................................... ..

97böckerHandeln med6

97Bokhandeln6.1 ......................................................................... ..
97Inledning6.1.1 ................................................................ ..
98den utDetaljhandelsmarknaden hur6.1.2 ser- ............. ..

102omsättningochlönsamhetBokhandelns6.1.3 ................
103spridningGeografisk6.1.4 ..............................................
104bokinköpenFaktorer6.1.5 styrsom .............................. ..
105Sortimentsbredd6.1.6 ................................................... ..
107bokhandelnförUtbildning6.1.7 ................................... ..
108detaljhandelochVaruhus6.2 annan ....................................... ..
108Antikvariat6.3 ..........................................................................
111Bokklubbama6.4 .................................................................... ..
111historik6.4.1 Kort ......................................................... ..
118strukturochekonomiBokklubbamas6.4.2 ....................
119Bokklubbssiffror6.4.3 .................................................. ..
1196.5 Internet .............................................................................. ..
119Intemetbokhandel6.5.1 ................................................. ..
122Print-on-demand6.5.2 ................................................... ..

..1226.5.3 EDI .......................................................................



SOU 1997: 141 Innehåll 7

6.6 Grossister och distributionsföretag 123
................................... ..

6.6.1 SeeligAB C0 ..123
....................................................

6.6.2 Förlagssystem 124
....................................................... ..

6.6.3 Förlagens distributionsföretag 125egna ..................... ..
6.7 inköp böckerKommunernas 127av ........................................ ..
6.8 Bokpriser 130

........................................................................... ..
6.9 Portot 13 1

................................................................................. ..

7 Biblioteken 133

Bibliotekslagen7.1 133
.................................................................. ..

Folkbiblioteken7.2 134
................................................................. ..

7.3 Skolbiblioteken 138
................................................................. ..

7.4 Forskningsbiblioteken 140
....................................................... ..

Utbildning7.5 142
......................................................................... ..

7.6 Spridning de litteraturstödda titlarna vid biblioteken,... 143av
7.7 Sveriges Allmänna Biblioteksforening SAB 148

.................. ..
7.8 Bibliotekstjänst BTJAB 149

................................................. ..
7.9 UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 152

.................................. ..
iakttagelser7.10 Några 153

............................................................. ..

8 Statligt stöd i dag 155

Utgivningsstöd8.1 156
.................................................................. ..

Bakgrund8.1.1 ..156
..............................................................

Nuvarande8.1.2 utgivningsstöd 157
.................................... ..

8.1.3 Spridningen de litteraturstödda titlarna 169av ........... ..
Stöd till bokhandeln8.2 173

.......................................................... ..
8.2.1 Bakgrund 173

.............................................................. ..
8.2.2 Bokbranschens BFIFinansieringsinstitut AB 174
8.2.3 Stödformema 176

........................................................ ..
8.3 bok för allaEn 179

................................................................... ..
8.3.1 Bakgrund ..179

..............................................................
8.3.2 Verksamhet och finansiering 179

................................ ..
8.3.3 Kritik och utvärderingar 180

....................................... ..
8.4 Stöd till folk- och skolbibliotek 181

........................................ ..
8.4.1 Bakgrund ..181

.............................................................. i8.4.2 Inköpsstöd till biblioteken 182
.................................... ..

8.4.3 Bidrag till läsfrämjande förverksamhet barn och
183unga ...................................................................... ..



1997:141SOUInnehåll8

185utblickInternationell

185Norge9.1 ...................................................................................
187Danmark9.2 ............................................................................ ..
190Finland9.3 .............................................................................. ..
1939.4 EU ..................................................................................... ..
193RomfördragetKulturpolitiken i9.4.1 ........................... ..
201Kulturprogram9.4.2 ...................................................... ..

205skolanförskolan ochi10 Litteraturen .......................................... ..

205Förskolan10.1 ........................................................................... ..
205Bakgrund10.1.1 .............................................................. ..

..205skolakommitténochBarnomsorg10.1.2 .........................
206Regelverk10.1.3 ...............................................................
207och litteraturspråkMål10.1.4 - .......................................
209Skolan10.2 .................................................................................
209skolanfördirektivCentrala10.2.1 .................................. ..
209grundskolaniLitteraturen10.2.2 .................................... ..
210litteraturämnetMål i10.2.3 ............................................. ..
211gymnasietiLitteraturen10.3 .................................................... ..
211gymnasietförSvenska10.3.1 ......................................... ..
212skolan/LärandemiljöKultur i10.4 ............................................ ..
213Avslutande kommentar10.5 ..................................................... ..

215Kulturtidskrifterna11

215Inledning11.1 ........................................................................... ..
219tidskriftsstödetstatliga1 1.2 Det ............................................... ..
222Tidskriftsverkstädema11.3 ....................................................... ..
226SverigeiTidskriftsutgivningen11.4 ...........................................
228Tidskriftsläsning11.5 ................................................................ ..
231tidslcriftsområdetinomIntresseföreningar11.6 ........................ ..
233referensdatabaserTidskrifternas1 1.7 ....................................... ..
235Portofrågan11.8 ........................................................................ ..
238lösnummerförsäljningochDistribution11.9 ............................ ..
245Upphovsrätt11.10 ....................................................................... ..
248kopieringökadbiblioteksprenumerationerMinskade11.11 -
251bibliotekTidskrifter på11.12 ..................................................... ..



Innehåll 9SOU 1997:141

överväganden 257förslagoch12 ...... ................................................... .,

överväganden 25712.1 .....................................................................
266paragrafkulturpolitiskInförandet12.2 enav ........................... ..
277litteraturstödetangåendeFörslag12.3 ...................................... ..
277till bibliotekenDistribution12.3.1 ....................................

..279bokhandelntillDistributionl2.3.2 ..................................
281läsfrämjandekatalog ochStöd till12.3.3 ........................ ..
282Upplagespärr12.3.4 ........................................................ ..

minoritetsspråk 2874ochinvandrar-påLitteratur12.3 .........
Öppen ..286verksamhetför litterärstödordningl2.3.6 ...........

288bokhandelntillStöd12.4 .......................................................... ..
291Läsfrämjande insatser12.5 ....................................................... ..
291Barnbokskatalog12.5.1 .................................................... ..
293Läsfrämjande för barn12.5.2 .......................................... ..
296Kulturtidskrifterna12.6 ............................................................. ..
296tidskriftsstödetOmfördelningl2.6.1 av ...........................
298kulturtidskriftskatalog,Stöd till12.6.2 ..............................
300bibliotekvidFörsöksverksamhet12.6.3 ......................... ..
301kassettKulturtidskrifter på12.6.4 .....................................

tidskriftsområdet 302ochlitteratur-statistik påFörbättrad12.7 ......

Bilagor

309KommittédirektivenBilaga l ............................................................
315Gärdenforsberättande PeterMedia ochBilaga 2 av- .................... ..

Svedjedal. 337Johanden litteräraochBilaga 3 Internet processen av-
1996detaljhandelnböckerDistributionBilaga 4 avgenomav -

353Leif Olsson ..........................................................................
385Leif OlssonbokhandelLönsamhetsanalysBilaga 5 av-- ............. ..

översiktbolcmarknaden 1996svenskaBilaga 6 Den aven-
391Leif Olsson ........................................................................ ..
403Leif Olssonlitteraturstödda titlarAnalysBilaga 7 av- .................. ..
4211996:1596BibliotekslagBilaga 8 ................................................. ..

till folkbiblio-statsbidrag1996:1608FörordningBilaga 9 om
423tek ...................................................................................... ..

litteraturstöd 427statligt1993:449Bilaga Förordning10 om .............. ..
433bok för alla ABochmellan EnBilaga Avtal11 staten ..................... ..

bokhandeln..... 437tillstatligt stöd1985:525Bilaga Förordningl2 om



SOU 1997:14110 Innehåll

kulturtid-stöd tillstatligtFörordning 1993:567Bilaga 13 om
..445skrifter

...............................................................................
kulturtidskrifteravslag tillkulturråds stöd ochBilaga 14 Statens

..449budgetåret 1997 .................................................................
459kulturtidskrifterEnkätresultatBilaga 15 ........................................... ..



SOU 1997:141 ll

Sammanfattning

radikala förändringar under deBokmarknaden har genomgått senaste
kon-karakteriserastjugofem Förlagsstrukturen i dagåren. storaav

specialiseradförlag, ofta med utgivning.och antal mindreettcerner
koncernerFlera de medelstora förlagen har antingen gått i störreuppav

samgåendenutredningstiden har tvåeller försvunnit. Under ägtstora
AlbertsammanslagningenBonniersfäreninomett avgenomrum,

Alba och KFoch Bokförlaget BonnierBonniers Förlag genomen
Rabén-Medias Norstedts Förlag. Media,uppköp KF ägersomav

också del Måna-förlagen, samgåendet med Norstedts ifår genomnu
och bok-Bokklubbdens Bok Böckernas Klubb, förutomoch Barnens

förlags- ochaktör påklubben Media blir betydandeClio. KF en
Akademibok-detaljhandeln,bokklubbssidan liksom inom genom

handelsgruppen.
övervägandehar förändrats under år. DetOckså bokhandeln senare

ochBokiabokhandelskedjor, såsomantalet bokhandlar ingår i olika
Julbocken.

bokmarlaia-rationaliseringmodernisering ochDen ägtsom rum
medtraditionella marknadenför denden har hittills skett inom ramen

bokklubb. Med data-författare, bokhandlar ochförläggare, tryckare,
harelektroniska boken gjorttekniken möjligheter.sig Denöppnar nya

säkerligen spelamultimedia kommersitt intåg på marknaden och att en
riktade till barn.läromedel och produkterbetydande roll det gällernär

används univer-redan dag inomPrint-on-demand-telcniken isom-
kommer kunnabokhandlarsiteten innebär såväl förlag attatt som-
dataminne eller påtillhandahålla finns lagrade på diskett, iböcker som

innebär böcker kommerUppkopplingen tillInternet. Internet attatt
datorkan vid sin itillgängliga helt sittapå Ensätt.nyttett personvara

från hela världen. dagoch där läsa och beställa böcker ISveg ärom
utbudet på miljoner titlar.3nätet över

vad den kommerUtvecklingen snabb och ingen kan säga attär
betyda för bokmarlmaden.

förändrats ochBoken lever isolerad värld. Samhället harinte i en
nåsmedia grad. gäller litteraturen. Vivåra i ökande Det ävenstyr vanor

besök bokhandelninformation bara ilitteraturen inte genomav om
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ochradio TV.tidningar,tidskrifter,ocksåbibliotekeller på utan genom
ochförfattarefåtalkringkoncentrerastenderar ettInformationen att

boktitlar.
denmening. Detockså iförändratsSamhället har somannanen

krets-"de tvåbetecknadeEscarpitRobertsociologenfranske som
Mycketupplösas.verkapopuläraoch detkulturellaloppen det --

finnaskommerendast ettframtid attdet inomtyder på att en snar
Central-påkvalitetspocketenhittar vidagpopulära. Idetkretslopp,

bästsäljaren iden populäraochkioskenoch iflygplatsenstationen,
försäljningsökningenharSverigebiblioteket. Ibokhandeln och på av

ochskön-kvalitetspocket inomgällervadocksåpocketböcker varit stor
bety-minskat idäremotharkiosklitteraturens.k.facklitteratur. Den

delse.
läsargrupp.dominerar oavsettUnderhållningslitteraturen stort

utsträckninglågutbildade iochhög- storvisarLäsarundersökningar att
finns intehögutbildadedeläsval.och Hossmakhar merensamma

övrigabland läsare ikvalitetsböckerförsmak änellerutbredd läsning
utbildningsgrupper.

bokhandelnlokaladenhotinnebärakantekniken motettDen nya
ochmöjligheterocksåden kanlönsamhet öppnaoch dess nyamen

bådeeffekterfåkanmed InternetPriskonkurrensenkonkurrensfördelar.
denförlagenmindrede ärbokklubbama. Förochför bokhandeln

hot. Dekoncembildningar störrekoncentrationen etttilltagande genom
demedförvilketförsäljningskanaler, attbyggerkoncernerna egnaupp

bokklubbama.med deikommasvårigheterfår storamindre att
förlagendefrånvillkorförmånligarefår storaBokhandelskedjorna

forlag. Ettfrån småböckerVäljamindre benägnademvilket attgör
mindrebåde deförbetydelsedärförmellanledfungerande storär av

ökarknutpunktsådanförlagen. Saknasmindreoch debokhandlarna en
ägandetframtidasprids. Detintekvalitetslitteraturenrisken för avatt

diskussion.underSeeligdistributionsföretaget är
kvali-utgivningmöjliggjortproduktionsstödet harstatligaDet av

"nischer"dag sinahittar imindre förlagoch mångatetslitteratur som
dekonklusionde Min ärskuggan attöverleva ide kan stora.gör att av

ochfortsattbehöverbokhandlarnamindreoch demindre förlagen
kvalitetslitteratu-Distributionensida.statsmaktemasutökat stöd från av

teoretiskt ökakanochtekniken Internetstärkas.måste Den nyaren
ocksåmåsteoch läsaren ägamellan bokentillgängligheten, mötetmen

biblioteket.och påbokhandelnfysiskt irum -
be-Viandra media.medkonkurrens ägnarhårdBoken lever i en

och lyssnapåtitta TVläsafritidendeltydligt mindre än attattav
dagligaandelenglädjandevisarLäsarundersökningarradio. attpå nog

tioårsperioden.under denökatbefolkningenläsare i den senastevuxna
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ungdom.minskat bland barn ochOroande dock läsandet harär att
barnen börjar skolan. BarnLäsinlärning börjar tidigt, långt innan

språk. föreslårför utveckla riktbehöver tidig stimulans Jagettatt
barnen.för läsfrämjande riktade till de smådärför insatser

likaväldistributionstöderdet motiveratJag att staten somanser
rimli-litteraturstödda titlarna börproduktion kvalitetslitteratur. Deav

distribu-därförbiblioteken. föreslårfinnas tillgängliga på Jag ettgen
erhållerinnebär länsbibliotekenFörslagettionsstöd för dessa titlar. att

litteraturstödd titel.exemplar varjevisst antalett av
kvalitets-försäljningskanalen förBokhandeln den viktigasteär

stödbokhandeln behöver ytterligareden mindrelitteratur. Jag attanser
sortimentsstödsåväl kreditstödföreslår därför höjningaroch somav

förstärkt teknikstöd.samt ett
för-svenska har och på sittBokbranschen och den sättstaten var en

fria prissättningenblivit följd densökt den utveckling avsom enparera
distributionsledetverksamhet integreratpå böcker. Förlagen har i sin

bilda ked-medBokhandeln harbokklubbar. svarat attatt startagenom
bokinköp från förlagenför få villkor för sinajor bättreatt

viasälja, köpa och läsa litteraturkan publicera, beställa,Man nätet.
publicerar verk direkt påtidskrifter Internet.Fler författare, förlag och

har uppståttpåförlagen har titelinforrnation DetDe nätet.stora en
bokhandel.Internethandel och vanlig Detpriskonkurrens mellan är

utredningstiden har intekortasvårt vad detta kan leda till. Densägaatt
använd-växandekonsekvenserna denmedgett djupare analys aven av

ningen Internet.av
bredden utgiv-säkerhet bidragit till iLitteraturstödet har med all att

Även för-de mindrekunnat upprätthållas.ningen kvalitetslitteraturav
kvalificerad litteratur. Däremotlagen har tack stödet kunnat utgevare

litteraturstödda titlar varithar marknadsföringsåväl distribution avsom
ochbibliotekens, bokklubbamashelt och hållet beroende förlagens,av

distributionbokhandelns stöder produktion inteinsatser. Att staten men
oförenligtbåde inkonsekvent ochkvalitetslitteratur jagav anser vara

Kompletterande stöd för distributionmed principer för god hushållning.
och information nödvändiga.är

litteraturstödda titlarnaVår undersökning spridningen deavom
Samtidigt ökarvisar dem trycks i upplagor 10 000.10 % överatt ca av

ansökningarna olika stödordningama många kvalitets-inom de så att
böcker börinte får stöd grund knappa ekonomiskapå Detav resurser.

möjligt för utgivningsstödet frigöra medelinomattvara genomramen
införandet upplagespärr.av en

litteratur på invandrar- och minoritetsspråk utgår förFör närva-
rande uppfattningallmänt förlagsstöd. Enligt min det viktigt iärett att
fråga kvalitet jämställa litteratur på invandrar- och minoritetsspråkom
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därför förslagsvenska. läggerkommer på Jagmed den litteratur utsom
förändringar stödordningen.till i

bok-vikt kunskapenuppfattningenligt minDet största attär omav
ejfekten insatserochtidslcriftsmarlmaden fördjupasoch statensatt av

det finns brister ifunnitvid genomgångenutvärderas. harJag sta-att
rådandedenuppfattningfå korrekttistiken det svårtgör att omensom

bokmark-kunskapenförslag hurdärförsituationen. lämnarJag omom
naden skall kunna förbättras.

demokratiskadenKulturtidskriftema viktiga iär somprocessen
tenderarinformationmassmediemasforum för och analys dådebatt att

olika intressen,Tidskriften kanbli fragmentarisk.alltmer röstge
ökarägarkoncentrationensamhälletåsiktsinriktningar och i närgrupper

möjligheterbättreteknikenSamtidigt deni andra medier. gettnyasom
överlevnadsmöjligheterkulturtidskrifter har derasochatt starta utge

stödet tillstatligaförändringar i detförslag tillförsämrats. lämnarJag
kulturtidslqifter.informationenför förbättrakulturtidskrifter och att om

höj-ochkraftigt höjtunder de årenharPosten portotsenaste nya
allt drabbatframförharPortohöjningarnajanuari 1998.ningar iväntas

bokhandlama ochmindre bokklubbar,mindre förlag,kulturtidskrifter,
till demöjligheter nåeftersom de harantikvariaten, inte att uppsamma

för avtal medvolymer krävs Posten.egnasom
synvinkelkulturpolitiskviktigportokostnademaFrågan är urom

möjligtvaritdet integrundlig analysoch kräver därför tyvärrsomen
för genomföra.min utredning att

frågorutredarens uppdragiEnligt direktiven ingår inte prövaatt om
mervärdesskatt.

mervärdesskattfråganhänseende måstedock iJag att ett ommenar
bl.a. viavid privatköp,böckerbeaktas det gäller införselmoms påoch

Intemetför-ökandeinnebär denbokmarknaden SverigeiInternet. För
skatte-nationellaUpprätthållandetsäljningen från utlandet hot.ett av

ökadomvärlden kan innebäraavviker frånväsentligtsatser ensom
funge-risk för bokhandeln kommerInternetförsäljning. finnsDet attatt

kunder köperochför utländska böckerutställningsplats attra som en
beträf-dag råderoklarhet ivia från utlandet.Internet Den stora som

konsekvenseroch defande och böckermervärdesskatt import omav
hemställer regeringendetta kan få för tillgängligheten jaggör attatt

utreder frågan.
Bokenutbytbart den andras.författarens verk inteDen ärär motena

kulturpolitiskverk och harpå handelsvara och litterärtgång storen
förberedasbetydelse. bör enligt min meningDet inomattutrymme

möjlighettill bokens ochkonkurrenslagstzjftningen hänsyn särartta ge
påtill branschöverenskommelser, det gäller prissättningnärt.ex.

mellan företagböcker och "karenstid. föreslår avtalJag att som



Sammanfattning 15SOU 1997: 141

tillkomst,främjarändamål, ochkulturellatillgodoser viktiga som
vissafrånskrifter, undantastrycktaförsäljningdistribution och avav

bestämmelser.konkurrenslagens
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Författningsförslag

Förslag till

1993:20konkurrenslagenändring iLag om

följandeskall hakonkurrenslagenföreskrivs 6 §Härigenom att
nedanståendeskall införas 18 d §lydelse lagisamt att aven nysamma

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

6§

följernågot inteföljer OmOm något inte annatannat avav
eller ellerbeslut enligt 8 15 §beslut enligt eller eller8 15 § avav

eller 18d§,avtal 18eller 13 17, är13 17 18 är cc
förbjudnaavtal mellan företagdemellan företag förbjudna om

syfte hindra,de har tillbegränsahar till syfte hindra, attatt om
snedvrida konkur-ellereller på begränsasnedvrida konkurrensen
svenska markna-på denden marknaden påsvenska ett rensen

ellermärkbartden påmärkbart eller de sättsätt ettett omom ger
resultat.de sådantsådant resultat. ettger

sådanasärskiltsådana gällergäller särskilt DettaDetta
avtal innebäravtal innebär attatt somsom

försäljnings-inköps- ellerinköps- eller försäljnings-
affärsvillkor di-affärsvillkor di- priser eller andrapriser eller andra

indirekt fastställs,rekt ellerrekt eller indirekt fastställs,

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
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marknader,produktion,marknader,produktion,
eller investe-utvecklingtekniskutveckling eller investe-teknisk

kontrol-ellerbegränsaskontrol- ringarellerbegränsasringar
leras,leras,

inköps-ellermarknaderinköps-ellermarknader
delaskällorkällor delas upp,upp,

förtillämpasolika villkorförtillämpasolika villkor
vari-transaktioner,likvärdigavari-likvärdiga transaktioner,

fårhandelspartnerfår vissahandelspartnervissa genomgenom
konkurrensnackdel, ellerellerkonkurrensnackdel, enen

villkor förställsdetvillkor för attdet ställs att somsom
andradenavtalingåandraavtal den parteningå attettpartenett att
förpliktelserytterligaresigförpliktelser åtaråtar sig ytterligare

ellertill sinvarkenellertill naturvarken sin natur somsom
handelsbruk har någotenligthandelsbruk har någotenligt

förföremåletmedsambandförföremåletsamband med
avtalet.avtalet.

8d§

förgällerFörbudet 6 § intei
mellan företagavtalsådana som

kulturellaviktigatillgodoser
till-främjarändamål och som

och försälj-distributionkomst,
avtalSådanaböcker.ning av

verkställighetsföreskrifterianges
regeringen.av
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arbeteUtredningens

kulturtidskrifts-bokmarknaden ochmed kartläggningenarbetetI av
förekommande fallochsekretariat iutredningens ävenmarknaden har

gällerbranschföreträdare. Detmedmängd kontakterhaftutredaren en
bibliotek ochbokhandel,förlag,försåväl enskilda representanter

för alla,bokkulturråd, Enpå Statensdistributörer tjänstemänsom
BFI,FinansieringsinstitutBokbranschensBamboksinstitutet,Svenska

bransch-Kommunförbundet, liksomSvenskabiblioteket,Kungliga
små för-med dekontaktockså varit iUtredaren harorganisationerna.

branschorganisation, NOFF.lagens
tillfällenvid 12medharUtredningen sammanträtt expertgruppen

juni,maj, 1914februari, 7januari,den 7under 1997: 22 mars,
september, okto-3september, 29september, 15augusti, 36 augusti, 15

oktober.ber den 13samt
samarbeteoch iregiseminarier ihållit tvåUtredningen har ettegen

Kulturrådet.med
därbokpriser,fastaheldagsseminariumapril höllsDen 17 ett om

Konkurrens-frånförläggare,bokhandlare,författare, representanter
Europeiska För-FinlandochDanmarkverket, från samtNorge,

deltog.läggarefederationen
Kul-medsamarbeteNobelbiblioteket ianordnades på26 majDen

bibliotekarierFörfattare,kulturtidskriftema.turrådet seminariumett om
ochproblemdiskuterade bl.a.ochdeltogtidskriftsmedarbetareoch

kopieringupphovsrätt,beträffandemöjligheter mm.
heldagsseminarium läsfräm-utredningenhöllmaj29Den ett om

förlagsrepresentanter,ochbibliotekarierförfattare,arbete medjande
skriv-ochBamboksinstitutet, Läs-Svenskafrånliksom representanter

fors-FleraKulturrådet.radio och TVför alla,kommittén, bokEn samt
deltog.bamlitteraturmedia ochkare, både inom

Finansie-BokbranschensfrånskrivelsemottagitharUtredningen en
förstärkningför behovetredogörBFI, där BFIringsinstitut avav en

utred-såvälställts tillskrivelse harbokhandeln.stödet till En även
arbetsmarknaden frånkonstnärligadenUtredningentillningen omsom

verksamhetsbidrag.erhållafråganFörfattarcentrum, atttar omsom upp
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skola-ochkontakterhaft Barnomsorg-harUtredningssekretariatet
1996:03,skriv-kommittén Uoch1996:04, Läskommittén, UBOSK
1995:01massmedierna Kumångfald inomRådet förKultur Skolan,i

1995:01.KIT-kommissionenoch
låtitutredningenbokmarlmaden harkunskapfåFör störreatt omen

bokhandel bila-Lönsamhetsanalysstudier:flera olikagenomföra -
lönsamhet.och Denbokhandelns omsättninganalys5 är avenga

resultatetredovisar6,bilagabokmarknaden 1996svenska av
medlemmarförlagdeenkätundersökning ärutredningens avsomom
böckerDistributionStudienFörläggareföreningen.Svenska genomav

böckerförsäljningengenomgång4detaljhandeln bilaga är avaven
litte-Analysförsäljningsställen.andrabokhandelsåväl somgenom

utredningensredovisning7,bilagaraturstödda titlar är aven
Spridningenlitteraturstöd.erhållitförlagtillenkätundersökning avsom

under-harförsäljningskanalerolikalitteraturstödda titlarnade genom
studiernautförtharLeif OlssonBokhandelskonsultensökts. om

Distributionochbokmarknadensvenskalönsamhet,Bokhandelns Den
detaljhandeln.böckerav genom

analyse-särskiltproblemområden harspecifikaKulmrtidskriftemas
avsnitt. Ensammanställt dettaharBlombergBarbroRedaktörrats.

harkulturtidskriftemakartläggasyfteenkätundersökning i att
Kulturtidskrifter.för SverigesFöreningenmedgenomförts samarbetei

kapitel lredovisas iUtredningsresultatet
denoch2 och InternetbilagaberättandeochMediabilagomaI
därframtidsbilderolikanågraredovisasbilaga 3litterära processen

olikainformationssamhället belysesroll iförändradebokens syn-ur
professor PeterskrivitsharberättandeochMediavinklar. av

skrivitsharprocessenden litteräraochochGärdenfors Intemet av
Svedjedal.Johanprofessor
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Kulturperspektiv1

på boklådsfönstrethängerDär
bok.tunnklädd litenen

hjärtaDet är urtagetett
krok.därpådinglar sinsom

StrindbergAugust

Är traditionellasärskilt denkanskeoch dåverket boken,självainte i
modernarekonkurreraskonstform påskönlitteraturen, utväg att avsom

ochför informationcentral källarolldesskanmedia, överta somsom
ökadforkommerframtidboken i utsättasupp1eve1se--- Att atten

självklart.media tillkommer ärkonkurrens den meningeni att nya
huvudbe-Litteraturutredningensiframskymtarför bokenDenna oro

all-enblir ändåslutsatsUtredningensfråntänkande Boken 1974. att:
stigandelevnadsvillkor,förbättradesamhällsutveckling medmän
fortsätt-hellermedia inteövrigainformation viaoch ökadutbildning

den"stärkaställningbokenshotaningsvis kommer utanatt snarare
mediaexplo-boken,sedan harårförutspåddes for 20 trotsSom över

dock1990-talet harUnderrelativt väl.ställningförsvarat sinsionen,
skillnaderocksåfinnsminskat bland Detbokläsningen storayngre.

Utbild-och bokläsning.till böckerinställningolika individersmellan
år sedan.för 20läser böckeroch flerlandet har höjtsningsnivån i ännu

blandframför alltminskat,lästiden har däremotgenomsnittligaDen
förläserharsjälva eller någonbarn läseroch Allt färrebarn somunga.

föräldrar. Denlågutbildadebarn tillframför allt blandgällersig. Det
heltäckandelångt ifråndockbokläsningtillgängliga statistiken äröver

och fall motstridig.i vissa
ochtid TVmindre del vårbetydligtboken får änKlart är att av
tillochdär allt från rimskriftkulturradio. lever iMen vi ramsoren
deltidskriftertidningar ochBöcker,grundlagen ärutgörs texter. enav

vår vardag.av
tid ochmänniskorshävda konkurrensenska då dessa sig iHur om
larmethörs ibokenlågmäldafår denintresse röstHur t.ex. somen

Källa: Boken, 1974.SOU
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tillungdomarochvåra barnochfrån dataspel och MTVTV, gör
läsareframtidens ivriga

Är med litteraturviktigtdet1.1

dig klok,litigt läsaF gör
därför läs varenda bok.

Falstaff fakir

skilda slagkulturutövareochbibliotekarier, lärare ut-Politiker, av
till bokenstilltroordet ochtrycktakärlek till dettrycker ofta enen

kultur-såvälbäraremedier,andraöverlägsenhet gentemot avsom
föroch instrumentkälla till njutningvärden information, somsom som

språkinlämingen.
före-land, Maria Larsenbibliotekspionjärema i vårtEn som varav

1905-1934,mellan årenfolkbiblioteketDicksonskaståndarinna för
i dag.står siguppgifter påbibliotekets änsummerade 1922 sättett som

ditoändliga skarorBiblioteket istår för barnen, strömmaöppet som
för destår till tjänstvärld, detunderbarademoch föröppnar sagans

folkbildare,föredrag,kria ellerha stoff förstuderande, vilja ettensom
skönlitteräraväl förseddamaterialgård. Genom sinaha där sinföreläsare

förströelsedetlämnarlitteraturmed såväl äldreavdelningar som yngre
vårt lands rika litteratur,kan fördjupa sig isåväl äldre Man somsom yngre.

hardiktarevad dagens säga.kanfått ålderns patina sig, attöver seman
få tidskriftocharbete, infrån dagensdå kommerkan,Man trött enman

kyrme."bok efter sitteller hem roligtagerman en

och biblio-skol-funktion inomsärskilt viktigTidskriften fyller en
de flestabevakning inomperiodiskateksområdena. Utifrån sin ämnes-

kunskapskälla inte minstovärderligområden fungerar den som en
Tidskriften harsamtidsorientering.det behovettäckaatt stora avgenom

utförliga presentationerfördagspresseni allmänhet änutrymmemer
och kritisk analys.

frånocksåframgårbudgetpropositionAv regeringens att man
januarilitteraturen Den lhur viktigstatsmaktemas sida vill betona är.

det alla kom-slår fast ibibliotekslag tydligtinfördes1997 attsomen
med-böcker tillavgiftsfritt lånarbibliotekskall finnas utett sommuner

läsfrämjande arbete,traditionborgarna. har långFolkbiblioteken aven
kvalitets-delfinnsbibliotekeninte minst bland barn. På stor aven
1990-taletUnderkulturtidskrifter tillgängliga.litteraturen och många
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har dock biblioteksväsendet drabbats nedskärningar, både frågaiav om
mediainköp och personal.

Statsmaktemas insikt bibliotekens betydelse har resulterat i attom
det från år 1997 miljoner kronor böcker folk- och25 på tillsatsas
skolbibliotek, miljoner engångsanslag till läsfrämjande5 i in-samt ges

En mängd projekt, på såväl nationell lokal harnivå,satser. startats.som
Litteraturens roll för barn och ungdom betonas kursplanenistora

för svenskärrmet:

Skönlitteraturen världar och förmedlar upplevelseröppnar nya av
humor,spänning, tragik och glädje. Skönlitteraturen hjälper eleverna att

förstå världen och själva. ocksåsig Litteraturläsning viktig forär att ut-
veckla den språkbehandlingen språkriktigheten.ochegna

Skönlitteraturen kunskaper barns, kvinnors och livsvillkormänsger om
under olika tider och i olika länder. Litteraturen också perspektiv på detger

och vardagliga. viktigt från skolåretDet eleverna det första tillnära är att
det fårsista litteraturen i och i dikter, pjäser ochmöta sägner,myter, sagor
prosaberättelser, såväli barn- och ungdomslitteratur vuxenlitteratur.som
Arbetet kring litteraturen samtal, skrivande eller dramatiseringgenom
hjälper eleverna på de livsfrågoma. Skönlitteraturen bäratt storasvar en
del vårt kulturella och förmedlar kunskaper och värderingar. Litte-av arv

fungerar kitt kulturgemenskapi och skolan harratur ett ettsom en ansvar
aspekten.lyfta fram denatt

skolans högaTrots ambitionsnivå finns antal elever fårett stort som
betyget icke godkänd efter årskurs Många dem har läs- ochav
skrivsvårigheter. ungdomarsDessa problem ofta eller mindrevar mer
uttalade redan de började i skolan. På nio år har skolan hunnitintenär

bristerna i deras kunskaper. Problemen har uppmärksammatsreparera
alltför Om de barn föräldrar olika anledningar kan,intesent. vars av
vill eller orkar inspiration till läsande ska kompenseras, måstege
åtgärder till tidigt, barnen riktigt små.när är

förskolan,I når så alla barn, bör det finnasocksågottsom som
böcker tillgängliga. några kommuner finnsI försöksverksamhet med
samarbete mellan bibliotek och bamavårdscentral. del daghemEn
bygger systematiskt bambibliotek och lägger vikt vid läsningstorupp

för de minsta. Betydelsenäven denna tidiga kontakt med böcker kanav
inte understrykas.nog

2Källa: Kursplan i svenska for gnmdskolan.
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samhälls-tidskriften iochBoken1.2

debatten

år.tvåtusenidebatteratssamhället har änuppgift iLitteraturens mer
haravvikelserochdoktrinerpåbjudits litterärahartillfällenVid olika

sinaemellertid ständigt eröv-har sprängtförbjudits. Litteraturen ramar,
vilja. Litteratu-maktensoftaformerstoff och skapat motrat nytt nya

samhällsklimatet. Litte-beroendekonstatter,liksom övriga är avren,
kanverklighetenfrånoch näringhämtar inspiration sam-menraturen

betydelse,kulturtidskriftensochBokensutvecklingen.påverkatidigt
överskattas.väckarklocka kan inteochkunskapskällabåde som

ochidéer.och Barn-känslortankar,förmedlarSkönlitteraturen
och inlär-fördjupningtillinkörsportförstablirungdomslitteraturen en

ochkunskaptillkällablirfacklitteraturenmedanspråket,ning enav
debatt.

historiskasåvälförsamhälle vi leverFörståelse för det samman-
denmedverkan ivårförförutsättningocksåförhang ärnuet, ensom

maktlöshet. LitteraturenmotverkarKunskapdemokratiska processen.
söker våradå virik källa rötter.ösaär att uren

medkänsla.tillförmågastarktberörLäsupplevelser ger ossosssom
inlevelse. Anneförmedlathur litteraturenexempel påfinns otaligaDet

för generationerförföljelsensavslöjatdagbok harFranks terrort.ex.
starkbaravittnesmål har intepersonligadjupt gettungdomar. Detta en

historisktfasansfulltinsiktockså ökadläsupplevelse ettutan om
skeende.

omvand-politiskaroll i denockså spelatharLitteraturen storen
hållaochförhållandenrådandekasta ljuslingsprocessen överattgenom
BöllHeinrichliv.erfarenheter vid Somochdrömmarmänsklighetens

tjänakunnathar litteraturenNobelföreläsning,uttryckte det vid sin som
fördröjdmedför idéerdynamitförbra gömställe: inteett utan

möjlighetochtidsandanBoken fångarsamhället".spränglcraft i ger oss
politiska ellerochtankar,förmedlarereflektera. Somatt resonemangav

oöverträffad.denfilosofiska idéer är
Tidskriftenmed boken.besläktadTidskriften medium näraärsom

analys medinträngandeochbokens översiktkombinerar pressens
periodiska bevakning.aktualitet och

forum förviktigtkulturtidslcriftendetta fungerarUtöver ettsom
fotograferjournalister,illustratörer,etablerade författare,såväl nya som

dessamångakulturtidslcriftenioch grafiska formgivare. Det är avsom
och fördjupa sig inomutveckla förmågadebutera, sinmöjlighet attges

på villkor.ämneett egna
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språketsvenska1.3 Det

tidändras ivillkorNationalspråkensspråket.förmedlarBoken en av
globalisering.

ochUlf Teleman Mar-framhållerSpråkvårdtidskriftenartikel iI en
denspråket idet svenskalitettalar förviWestman attgareta om

det krävsochkulturpolitikenkulturdebatten och ettsvenska att
perspektivspråkpolitiskt

baraanvänds, intehuvudspråkoomstriddaSvenskan vårtär avsom
invand-olikamellankommunikationensvenskar, också iinfödda utan

harSpråkgemenskapeninfödda.ochinvandraremellanochrargrupper
Skriftspråketidentitet.till vår ärbidragithistoria och har stan-lången

väldoku-ocksåfinnsgrammatik.och Detmed ordböckerdardiserat en
menterad språkhistoria.

hög Sverige. Detjämförelse iinternationellLäskunnigheten iär
dikter,svenska, medskönlitteratur pålevandeomfattande ochfinns en

andraSkrivandetdramatik. änochnoveller, utövas även avromaner
Författarverkstäder och skrivarstugor växeryrkesförfattare. upp.

kännetecknasspråksituationenochTeleman Westman att avmenar
och dethemlivetprivatsfärsfárer,lever olika rörvi iatt somen

förmedlasdetsamhällssfär förochvardagliga arbetslivet mestasomen
tredje nås videttidningar.och Förmassmedierna, radio, TV avgenom

globala sfárendenutanförfrån världeninformationimpulser och --
kontakt medkommer imassmedierna. Vi ettförmedlasockså avsom

vårtarbetsplatsen, ihemma, på umgängenärspråkvardagsspråk eller
standardspråk föranvänder visamhällssfårenfritiden.och på I ett

angelägenheter,offentligateknik,sjukvård,utbildning,samtal omom
engelskansfärenden globalaoch näringsliv. Inom ärkulturliv

vetenskap,teknik,medicin,områdendominerande och rör som
verksamhet.kommersiellochpopulärkulturinternationell politik,

mark för-förlorar isvenskanpekar påTeleman och Westman att
globaliseringen.ocheuropeiseringentakt medhållande till engelskan, i

vissavad skerockså fråganArtikelförfattarna väcker omsomom
betyder det för"Vadengelskspråkiga.till blidiscipliner helt övergår att

vetenskapenmedicinskafrån denden skiljssjukvården av enom
språklig järnridå

försutsträckning påökadsamhällsdebatten idär ettEtt scenario
kan delta.medborgare intemångafrämmande språk innebär att

kulturpers-ocksåviktigtsvenska språketdetAtt ettärvärna urom
bär detspråkpektiv. Kulturer hålls ofta ihop gemensamtett som uppav

3 Språkvård Teleman, Westman.2/97, Ulf Margareta
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kommersialise-ökadoffentliga Likriktning hotar i spårensamtalet. av
film, och videoring inom TV m.m.

därför det tyd-ovanståendehar valt redovisaJag attatt resonemang
ordet.och det trycktademokratinliggör sambandet mellan språket,

skisserarUlf Teleman och WestmanMed det Margaretascenario som
detnödvändiga bäraretidningarnablir boken, tidskrifterna och som av

demokrati.för våroch förutsättningkulturarvetgemensamma en

framtidsperspektivBoken i1.4 ett

böckernafelet med deDet stora nya
gamla.de läsa dehindrarär att attoss

Joubert

teknikenshar, medinformation medierMöjligheten lagra i yttreatt
Gärden-århundradet, skriverhjälp, det Peteraccelererat under senaste

tryckta ordet,bilaga 2.fors Media och berättande se Deti sin uppsats
har blivitform tidskrifter och tidningar,i böcker, var mans egen-av

synintryck.bevarafick effektivtdom. Med fotografiet vi sätt attett
de elek-det decenniet harFilmen firar IOO-årsjubileum. Under senaste

för lagring olikautsträckningtroniska medierna i allt störreanvänts av
information.typer av

bevaradebilder. äldstaallra första lagringsfonnerna DeDe äryttre
föruppstodgamla. Skriftspråketgrottmålningar år40 000är ärsom ca

uppfinningförst med Gutenbergsungefär sedan.5 000 år Men av
allmänt till-informationtryckpressen 1400-talet blev lagradpå mer

denna tidsperiod integänglig. människosläktets historiaI än ettär mer
de olikauppskattningandetag. Följande tabell sätten atten grov avger

huvudenlagra kunskap utanför våra egna

l Källa: Gärdenfors, Media och berättande, 1997.P.
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ålder 5Mediernas

Mimande, dans årl 500 000

Talat språk 300 år000

Bilder 40 000 år

Skrift år5 000

Tryckta böcker 500 år

Fotografi år150

Inspelat ljud 100 år

Tecknad serie år100

Film 100 år

Datorer 50 år

TV 50 år

Multimedia 10 år

Kommer boken överleva framtidensKommer barn be-att att ens
höva lära sig läsa Kanske räcker det kunna hantera kunskaps-att att
maskiner Alldeles säkert kommer dock den skrivna finnastexten att
kvar, den allt oftare kommer kompletteras med andraäven attom
medier, framhåller Gärdenfors. främstaDen anledningen iär att text
många sammanhang kompakt och ejfektiv kod. snabbareVi läserär en

vi lyssnar.än
Förmågan tolka i hög grad beroende vilka vi be-äratt mönster ärav

redda och höra. kan läraVi dettaoch påatt att mönsterse oss se nya
förfina vår tolkningsförmåga. fårsätt Detta inget gratis,är utanman

kräver möda, goda exempel och god handledning. Infonnations-stor
samhället det lätt faktai skall leta-gör att tag vetom man var man-
och vi behöver därför inte hålla alla detaljer i minnet, menar
Gärdenfors.

Läsning tvingar fantasin,använda byggervi bildattoss upp en av
det vi läser. Den mänskliga hjärnan inte videobandspelareär en som

kopierarpassivt den information in. Hjärnan aktiv, sökerärmatassom
olikapå nivåer, filtrerar bort detmönster irrelevant och skaparärsom

på så information.sin kanVi inte till någotsätt ta utan attegen oss
tolka det.

5 forstaDe tidsuppskattningama mycketär grova.
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alla kulturyttringar.Bokläsandet den nyttigasteär av
Andra film och television kan bra,och media varanyare som

de måste från böckerna.hämta sin näringmen
fortsättaskall glömma, stödja bokenDetta inte attutanman

och allt medhar böcker göra.attsom

Harry Martinson
tal vid Karlshamns Stadsbiblioteks
hundraårsjubileum den 196314 januari

och kultur-utgångspunkt for denna utredning bokenEn är att
kultur-tidskriften ñr de riksdagen århar betydelse 1996 antagnaav

politiska målen. Dessa är:

reella förutsättningar för allayttrandefriheten och skapavärna attatt
använda den,

och tillverka för alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivetatt att
skapande,kulturupplevelser till egetsamt

konstnärlig förnyelse och kvalitet ochfrämja kulturell mångfald,att
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

dynamisk, utmanande ochkulturen förutsättningaratt attge vara en
obunden kraft samhället,i

bevara och bruka kulturarvet,att
främja bildningssträvanden ochatt

kulturutbyte och mellan olika kultu-främja internationellt mötenatt
landet.inomrer

medBoken och kulturtidskriften har mycket viktig roll i arbeteten
uppfylla de kulturpolitiska målen, dem berör demo-inte minstatt som

kratifrågor. till tidsldiftsstödet bl.a. tidskriftensEn motiveringama ärav
betydelse socialaför den allmänna debatten i kulturella, ochstora

politiska frågor for den demokratiska landet.och därmed iprocessen
statliga utgivningsstödet för böcker har till syfte främja kultu-Det att

rell mångfald konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom mot-
verka kommersialismens bibliotekensverkningar, medan ochnegativa
skolornas läsfrämjande insatser handlar yttrandefrihetenvärnaattom
och skapa reella förutsättningar för alla använda den och främjaatt att
bildningssträvanden. demokratiskUr synvinkel boken och kultur-är
tidslcriften idealiska medel verka för alla får möjlighet tillatt attsom
delaktighet kulturlivet kulturupplevelser,och till och litteratureni utgör
också del det kulturarv vi skall bevara och bruka.en av
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och läsarnaBoken2

Bakgrund1

folk. skönlitteratur,svenskarna läsande Vi läserDet oftasägs är ettatt
instruktioner och facklitteratur,dagstidningar, tidskrifter, skolböcker,

andra medierkataloger, läser också vi använderreklam Vi ännärm.m..
ochde till exempel då vi tittar på textade TV-programlitterärarent -

Till och med på våraframför och "chattar" påvi sitter datorn nätet.när
detskiftande Vimjölkpaket trycks de ämnen.mesttexter omges avom

valcna tid.skrivna ordet under hela vår
veckaår läste böcker varjeHela svenskarna mellan 9-7959 % av

detdag kom på fjärde platsläste Bokläsningen1996. 40 % varje när
använde olika massmediergäller hur del befolkningenstor somav

under jämförelse såg pågenomsnittlig dag. Som 84 % TV, 81 %en en
hörde användepå radio, läste morgontidning och 13 %71% en en
persondator

1 undersökningenI ingick läsning läxböcker, däremot inte användningav men av
lexikon, kokböcker eller högläsning for bam.
2Källa: Mediebarometem 1996.
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användemellan 9-79 årbefolkningenAndelDiagram 2:1. somav
§%genomsnittlig dag 1996olika massmedier en

oioioáoáoáoáoáoáoáoiáo

omfattande.förhållandevisdet gäller läsvanorStatistiken ärnär
ochdetalj: litteraturKulturbarometern TemakulturrådStatens iutger

och biblioteks-litteratur-befolkningensbibliotek siffror visarisom
slumpmässigtmedtelefonintervjuersamlas inData genomvanor.

gjordesundersökningenpubliceradeutvalda Den senastpersoner.
liknande undersökning gjor-omfattade En1994/95 och 2 000 personer.

des 1988/89.år
för Medie- och Kommuni-Nordicom Nordiskt Infonnationscenter

räck-årligMediebarometern,kationsforslming publicerar ärsom en
den svenskahur andelbelysaviddsundersökning storatt avsom avser

tagit deldag under respektive årbefolkningen genomsnittlig avsom en
undersök-råd tillvetenskapligtolika medier. Nordicom har knutit ett

medelhar anslagitKulturdepartementetningen Mediebarometem. mot-
kostnaden for Mediebarometem.svarande 30 % av

och kommen-analyseratsMediebarometems statistik från 1995 har
Tidningen ochLindungmedieforskaren iYngve rapportenterats av

Medie-boken medielandskapet, iNordicoms seriedet utgiveni nya
mediestatistik ochutförliga analyser aktuellnotiser. Där presenteras av

perspektiv.medieutvecklingen olikarapporter om ur
och medievanorBarnbarometern 95/96: 3-8-åringars kultur- av

Skandi-Filipson publiceras Mediamätning iLeni är rapport aven som
stöd från kulturråd. MMSnavien MMS AB, med ekonomiskt Statens
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AB genomför marknads- och publikundersökningar inom medieomrâ-
det. projektetI Småbamens Kultur- och Mediebarometer har följtman
3-8-åringars massmedie- och kulturanvändning sedan 1984 i serieen
på fem därmätningar den 1992.näst senaste rapporten utgavs

På uppdrag Svenska Förläggareforeningen och Svenska Bok-av
handlareföreningen utförde SIFO i april intervjuundersökning1997 en
med syfte kartlägga allmänhetens kunskaper uppfattningarochatt om
den årliga bokrean allmänhetens bokläsningsvanor. Resul-stora samt

publicerades i Kartläggning konsumenternas åsiktertaten rapporten av
och kunskaper den bokrean".storaom

2.2 Mediakonsumtion

Totalt använde svenskar ålderni 9-79 år olika medier i 350 minuter,
eller 6 timmar under genomsnittlig dag 1996, enligt Medie-nästan en
barometem. Av denna tid användes till37 % lyssna radio ochpåatt
28 % till på Bokläsning komTV. på tredje plats med 7 %att se av
medietiden, följt CD/grammofonskiva och morgontidning %.3på 6av

3Mediebarometem 1996.
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bruttotiddenProcentuell andelDiagram Mediedagen.2:2. somav
medierpå olikamassmedier fördeladbefolkningen år9-79 ägnar

Radio

Television

Böcker

Morgontidning

CD/grammofonskiva

månadstidningVecko-/

ndKassettba

Video

SpeciaI-/facktidskrift

Kvällstidning

Persondator

Text-TV

Källa Mediebarometern 1996.

aktiv läsa-till hurdock hänsynUndersökningen intetog
medierdel fleraellerren/lyssnaren/tittaren tog sam-man avvar om

räknadesmorgontidningen,stod lästetidigt. Om radion på närt.ex. man
förklaring tilltidningsläsningen.både radiolyssnandet och En annan

Lind-medieforskaren Yngveoch radions dominansTVzns stora ges av
delar inmedielandskapet. Lindungboken deti Tidningen och iung nya

tvåoch visuella.litterära, auditiva Demassmedierna i tre grupper:
sistnämnda uppmärksamhet ochmedierna kräver mindre engagemang

däremotlättkonsumerade. Läsmediet måste viläsningen. Deän är mer
förutsätterkoncentrerat kraft samtidigt läsninghålla igång egen somav

den skaunderhållen förmåga förmödosamt uppövad och att varaen
finnsbefolkningendetnöjsam och effektiv. Lindung iattmenar

läsa eller har läs-bra påmånga i alla åldersgrupper inte är attsom
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lyssnarsvårighetef.ellermotsvarighet i tittar-svårigheter utan
ochstunderlängreläser därför inte någrabefolkningendelDenna av

gälleri böcker. Dettalånga sär-kast medsig inte i t.ex.texter somger
kvalificerad läsför-andra kräverdet ellerskilt på sättettexter som ena

Lindung."måga, enligt

Boklästid

enligt Mediebarometem.dagligen,minuterläser vi 22I genomsnitt
tydligtfinnsolikadock starkt mellan Dettid varierarDenna ettgrupper.

Lågutbildades läser böckeroch bokläsning.mellan utbildningsamband
mellanutbildademedantid dag, minuter,genomsnittligt kortast 15per

genomsnittligunderhögutbildade minuterläser och 2823 minuter en
ochTV-tittandedet gälleromvändadag. Förhållandet det närär

och hör på radioLågutbildade på 116 minuterradiolyssnande. TVser
radiooch hör påpå 95 minutermellanutbildade TV162 minuter, ser

och hör påpåhögutbildade 73 minuter TVmedan153 minuter, ser
genomsnittlig dag.radio under100 minuter en

4 medielandskapet, frånLindung Tidningen och boken det statistiki nya
frånMediebarometern, analyser och kommentarer medieforskare.

5 lågutbildade med förgymnasial utbildning; grundskola,Till räknas personer
med gymnasieutbildning medanfolkskola Mellanutbildade kallas dem.m.

högutbildade.med högskoleutbildning definieraspersoner som

17-12172
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Kvinnors och bokläsning skiljer sig ocksåmäns åt, liksom yngres
och äldres läsvanor. Kvinnor läser ochän mänmer yngre personer av
båda könen läser äldre. åldernMän i läser9-79 år böckerän 17mer
minuter genomsnittlig dag medan kvinnorna läser 26 minuter.per
Åldersgruppen 15-24 läser 40 minuter genomsnittlig dag,mest, per
följd 9-14-åringar med 27 lästidminuters genomsnittlig dag.av per
Övriga åldersgrupper, dvs. 25-44 år, årtre 45-64 och läser65-79 år,
18-19 minuter dag i genomsnitt, enligt Mediebarometem.per

Diagram 2:3. Bokläsning minuter dagper

Totalt

Kvinnor

15-24år

45-64år

lågutbildn

högutbildn.

0 105 15 20 25 30 35 40

Källa: Mediebarometem 1996.

Undersökningen visar de läser genomsnittet kvin-att än ärsom mer
i åldersgruppen 9-24 år, högutbildade, tjänstemän, akade-nor, personer

miker och studerande.
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Läsinriktning

läsargruppvilkendominerar oavsettUnderhållningslitteraturen stort,
läsningutbreddhögutbildade finns intedeundersöks. Hos en mersom
utbild-i övrigamed läsarejämförtkvalitetsböckersmak förellerav
profil-harläsarnahögutbildadeochlåg-Deningsgmpper. samma

olikamellanalltså inteläsval gårochsmakiSkiljelinjenvärden. so-
gruppersamtligailäsarepopulationenskärciala skikt utan avgenom

underhållningslitte-mellanskillnadendefinierarKulturbarometern
inklude-Kvalitetslitteraturföljandepåkvalitetslitteratur sätt:ochratur

böckervärde, dvs.litterärtböckerdelsklassiker,s.k. stortdels avavrar
litteraturhand-normgivandeiellerbiograferats nämntsförfattare som

dagspress-sådanfåttelleruppmärksammatsoch sådanaböcker som
Underhåll-kategori.till dennaförasböraverkderaskritik ansettsatt

kvalitetslitteraturentillhörintelitteraturdenningslitteratur är som
7definition.ovanståendeenligt

tillfrå-dehälftendrygtvisarundersökning attKulturbarometems av
tredjedelOmkringfavoritförfattare.pågade kunde namnet enenuppge
hadetillfrågadede54 %kvalitetsförfattare.nämnde då enaven

med %jämfört 471994/95undersökningstillfålletvidfavoritförfattare
sinkvalitetsförfattarenämnde1988/891988/89. 25 %27 %år somen

underhâllningsförfattarenämndetillfrågadedefavorit. 24 % somenav
någotföredrog iintervjuade1988/89. Demed %jämfört 25favorit,sin

%anglosaxiska. 32framförförfattaresvenskautsträckningstörre
medanfavorit,sinförfattaresvensknämnde1988/8925 % somen

sedanmed %lminskningförfattare,anglosaxisk20 % enenangav
språkområdenandrafrånförfattareMycket få8/198 89. angavs.

frånstatistikmedielandskapet,6 detoch bokenTidningen iLindung nya
medieforskare.och kommentareranalyserMediebarometem, av

bibliotek, PUBochlitteraturdetalj: Tema7 iKulturbarometemDefinition ur
kulturråd.och StatensPUBinformerar l990:IV.
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Tabell Andel favoritförfattare2:2. svenskar år uppgivit9-79 ensom
%

Andel 1988/89 1994/95uppgettsom

Favoritförfattare 47 54
"Kvalitetsförfattare" 2725
Underhållningsförfattare 25 24
Svensk författare 25 32
Anglosaxisk författare 21 20

Källa: Kulturbarometem litteratur och biblioteki detalj: 1997:Tema

favoritförfattare enligt Kulturbarometern följande:Dagens är

Tabell omnämnda favoritförfattare rangordning svenska2:3. Mest i -
och utländska
Minst har författare10 uppgett samma

Svenska författare Utländska författare

Jan Guillou Sidney Sheldon
Marianne Fredriksson Stephen King
Astrid Lindgren Agatha Christie
Vilhelm4. Moberg Danielle Steele4.
Per Anders Fogelsuöm Alistair MacLean
Selma Lagerlöf TolkienJ.R.R.

StrindbergAugust AuelJean M.
Moa Martinsson Ernest Hemingway
Ivar Lo-Johansson

10. Bernard Nord
1 Kerstin Ekman
12. Sven-Edvin Salje
13. Lars Widding
14. Anders Jacobsson/Sören Olsson

Källa: Kulturbarometem detalj:i litteratur och bibliotekTema 1997:

I motsvarande undersökning 1988/89 de främsta favorittör-år var
fattarna Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Sidney Sheldon och Step-
hen King. dominerade fick ungefärDe helt och lika många Avröster.
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Widding.ochAnders Fogelström Larsnämndesförfattare Perövriga
skrevmedan deflestñckspänningslitteraturFörfattare röster, somav

fickromantik barakärlek ochmedunderhållningsromanermoderna en
fjärdedel så många röster.

läsningungdomarsoch2.3 Barns

årålderni 3-8Barn

dvs. 3medier,dag åtminuter nästanåldern år 174i 3-8Barn ägnar per
ojämförligttid TV:ndennaAvenligt Bambarometem.timmar, tar

plats med 18 minuterandrapåVideo kommerdel, minuter.91störst
minutermedtredje plats 17och böcker på

lgböcker varjeläserårAndel barn 3-8Diagram 2:4. som

1995/9619921986/87 1989/901984

Källa: Bambarometem 95/96.

8Källa:Bambarometem 95/96.
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Diagram Lästid barn2:5. i minuter 3-8 år och 1995/961984

1984I
1995/96EI

35

30-

25V

20-

15

10-

pojkar flickor lågutb medelutb högutb storstad mellanon mindreon

Källa: Bambarometem 95/96.

Småbamen år tillsammans3-8 med skolbarnen 9-14 år devar,
flitigaste biblioteksbesökama, enligt Bambarometem. Hela 93 % av
barnen hade varit på bibliotek under året, 89 det%senaste senaste
halvåret och 67 under månaden% det gäller biblioteks-Närsenaste
besöken siffrorna relativt stabila jämfört med tidigare undersök-är
ningar. 73 % barnen hade 1995/96 daglig kontakt med böcker, dvs.av
de läste själva, bläddrade i bok eller lyssnade på någon läste fören som
dem. Andelen barn hade daglig kontakt med böcker har docksom

Årminskat under tioårsperiod. hade1984 85 % barnen åldernien av
3-8 år daglig kontakt böcker.med

9Källa: Bambarometem 95/96.
° Källa: Bambarometem 95/96.
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utbildningsnivåföräldrarnas ärBarnbarometem visar att en
Blandböcker.medkontaktgäller barnensdetbetydelsefull faktor när

1995/96med böckerkontaktdaglighade 86 %till högutbildadebarn
83 årsiffran % %mellanutbildade 71barn till1984, för88 % år var

kontaktdagligendast %lågutbildade hade 59tillbland barn1984, och
utvecklingentioårsperiod1984. Sett ärmed böcker 80 % år över en

föräldrar.lågutbildadetillbarnförförhållandevis stabil utom gruppen
böckerkontakt meddagligharandelenbarn hardennaFör somgrupp

procentenheter.minskat med drygt 20
uppgickårbarn åldern 3-8iför helalästidendet gällerNär gruppen

sänk-1995/96. Dettadag årgenomsnitt äriden till minuter17 enper
iför-lästidendet gällerjämfört med år 1984. Närmed minuterning 15

skillnad mellanutbildningsnivå fanns ingenföräldrarnashållande till
1984,år35 min.minuterbarn "läste i 17Högutbildadesgrupperna.

lågutbildades1984 ochår30 min.minutermellanutbildades barn 18
1984.årdag 28 min.barn 16 minuter per

3-8i åldernhögutbildades barn1995/96 visarUndersökningen att
århög gradlikadagligen imed böckerhade kontaktår nästan som

mellan-barn tillhade halverats Förlästiden1984, att gruppenmen
gällerbåde detminskning,kraftigmärks närutbildade föräldrar en
högregäller ilästiden.själva Dettaoch ännukontakt med böckerdaglig
hadedennaföräldrar.lågutbildade Itillför barngrad gruppgruppen

lästidenmed böckerkontaktdagligbarn medsåväl andelen som
kraftigt.minskat

småbarnensinedgångenLindungEnligt medieforskaren Yngve var
successivtLäsandet har1990-talet:börjanläsande påtaglig redan i av

lästid underochandelen nyttjarevad gällerminskat bådeoch påtagligt
lågutbildadebarn tillnedgångenhand gällerförstade åren.25 Isenaste
mindrepåtaglig pånedgångenLindung orterföräldrar. äratt mermenar

andrablandsatellit-TVtillmed tillgångbland barn änoch något mer
högutbildadetillbland barnlästid finnsochbam. andel läsareStörst

kontaktersmåbamsbetydelse förharutbildningföräldrar. Föräldrarnas
behövernödvändigtvisdock inteLindung,med böcker vilket, enligt

skolåldem.mindrelågutbildade läser ibarn tillbetyda att
ibarnenfjärdedelarSammanfattningsvis kan att trenoteras av

utbild-Föräldrarnasmed böcker.har kontaktåldern år dagligen3-8
flickorUndersökningen visarbetydelse. ärningsnivå har här attstor

storstadsregionemapojkar och barn iböckerintresserade än attmer av
harBland barn inteandraläser barn pånågot än orter. sommer

" 95/96.Källa: Barnbarometem
2 95/96.Källa: Barnbarometem
3 medielandskapet.boken detKälla: Lindung Tidningen och i nya
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någotlästidenläsareandelensatellit-tv störretilltillgång är men
%satellit-TV-kanalema. 71kanjämnårigablandkortare avän sesom

medandaggenomsnittligsjälvaböckerläser iellerbarnen tittar en
själva iläserFlickorför 60 %.högtläser ärandelen barn mansom

haroftarenågotmedan pojkarnapojkarutsträckningnågot änstörre
för dem.läsernågon som

under 1980-kontinuerligtminskadebland deBokläsandet yngsta
ochnedgångendag stannat1990-talet. Ipåbörjantalet och i avsynes

medkontaktmed dagligmellan 3-8 årandelen barnsiffrordagens över
fort-däremotharLästidenår 1992.siffrornamednivåligger iböcker

tillBland barnflestadel990-talet iunderminskaatt grupper.satt
läsareandelenbådeminskningsketthar detföräldrarlågutbildade aven

högutbil-tillbland barnläsareandelenmedanlängdlästidensoch av
drastiskt.minskatlästidenmedanföräldrar ökatdade

åråldern 9-14iungdomarochBarn

4dvs.minuter,ägnade 235 nästan9-14 årmellanungdomarochBarn
ellerminuter,94dag år 1996.genomsnittligmassmediertimmar, en

radio.påhörde de%14minuterde på TV, 33tiden sågden40 %, av
delästegradhögoch likavideo itittade de på%llminuter27

böcker.
bok denÄven läst senaste9-14-åringarnaandelen ensomav

FrånKulturbarometem.enligt1990-talet,underminskatharveckan
inte9-14-åringarAndelen1994/95.år1988/89 till 77 %85 % år som

%.15till 4från l %tid ökatunderharåretläst detalls senaste samma

Bambarometern.Källa:
bibliotek 1997:1;och5 litteraturdetalj: TemaKulturbarometern iKälla:
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Diagram 2:6. Massmcdiekonsumtion 1996 bam och 9-14 årunga
1996 % 235 minuterav

Television
Radio

Böcker
Video

CD/skivur
Kasscllband

Vecko-lmänadstidskrifc
Persondalor

Spccial-/facktidskrifi
Kvlllslidning

TextTV

Undersökningen visar andelen barn läser dag minskar.varjeatt som
År 1995 andelen och74 % 1996 den 69 %. genomsnittligaDenvar var
lästiden har minskat från 51 minuter dag till1995 41 minuterper
1996.

Vid granskning vad barnen dennai åldersgrupp läst åren av per
finner det i första hand barn- och ungdomsböcker, 86 %, iatt ärman
andra hand skolböcker, 68 och% i tredje hand skönlitteratur för

67 % och %.seriealbum 66vuxna

5 Källa: Mediebarometem 1996.
7 Källa: Kulturbarometem i detalj: litteraturTema och bibliotek 1997:
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under-biblioteket. Deböcker påoftaläser9-14 årSkolbarn i åldern
biblioteks-minskat sinabarnenvisargjortssökningar ävenatt omsom

biblioteket,påböckerlånarfemfyradet ändålån så nästanär somav
åldersgrupp.någonandel iklart änstörre annanen

åråldern 15-24iUngdomar

6 timmar,ellerägnade minuter,375 över15-24 åråldernUngdomar i
stodRadiolyssnande1996.genomsnittlig dag årmediekonsumtion en

CD/grammo-min.,90for 24 %TV-tittande98 min.,för 26 %
min.. Ung-40för ll %bokläsningochmin.för 53fonskiva 14 %

mest.lästeåldersgruppden15-24domar i åldern somvar
dennaisedan 1995minskatemellertid ävenharLäsningen grupp.

genomsnittligaoch dendagvarjeläserandelengäller bådeDetta som
lästidÅr genomsnittligaderasochdagvarjeläste 53 %lästiden. 1996

År genomsnittligaoch dendagvarjeläste 56 %199574 minuter.var
minuter.lästiden 89var

År 1988/89Även minskat.läsningenperspektiv harlängrei ettsett
1994/95.jämfört med 54 %vecka,genomsnittligböckerläste 61 % en
1988/8910 %böckeralls lästeinteåldersgruppi dennaDe varsom

1994/95.jämfört med 12 %

läsare2.4 Vuxna

littera-mycketandelendenåterfinnsKulturbarometem störstaEnligt
ökatharför litteratur sär-bland pensionärer. Intressetturintresserade

hade %1988/89 35veckagenomsnittligskilt denna Eni pen-avgrupp.
42 %. De1994/95siffran förmedanbok,läst isionärerna pen-varen

till år1988/89 29 %årminskade från 46 %alls lästeintesionärer som
l994/95.

betydligt männens.för litteratur änstörrekvinnors intresse ärVuxna
mycketharde storttredjedel 28 %knapp attEn männen uppgerav

Andelen46 %.för kvinnorsiffraMotsvarande äreller måttligt intresse.
också iliggerlitet intressemycketlitet eller stor-har ganskamän som
litet intressemedAndelen kvinnortredjedel 37 %.leksordningen en

femtedel 20 %.för böcker är en

i bibliotek 1997:ochlitteraturdetalj: TemaKälla: Kulturbarometem i
9 1996.Källa: Mediebarometem
2° 1996.Källa: Mediebarometem

bibliotek2 och 1997:1.litteraturdetalj:i TemaKälla: Kulturbarometem
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finnsDet samband mellan litteraturintresse, läsvanor ochett
utbildning. Skillnaden mellan hög- och lågutbildade framträder särskilt
markant fokus ställs in på andelen läser böcker. finnsDetinteom som

betydligt andel ickeläsare bland lågutbildade bland högut-större änen
bildade. gäller kön, skillnadenDetta särskilt blandäroavsett stormen
äldre män. 47 % 45 år med enbart grundskola hademännen överav
inte läst någon bok under de månaderna år 1994/95.12 Motsva-senaste
rande kvinnor Andelen med högskole-31 %. 45 årmän övergrupp var
utbildning läst bok och förinte någon 2 % 0 % kvinnor i mot-som var
svarande grupp.

Enligt Kulturbarometem för litteratur första hand be-intresset iär
roende utbildning konstateradesoch i andra hand kön. iDettaav av

Ävensamband med de läsundersökningar gjordes år iaktta-1990.som
gelsen det bland fanns ointresserade gjordes.pensionärer mångaatt

läsintresserade.Högutbildade och kvinnor de Kulturbaro-Imestvar
drar1997 slutsatser: Typexempel på flitiga bok-metem man samma

läsare flickor på mellanstadiet, högskolestuderande välutbil-är samt
dade kvinnor. Typexemplet på alls läser böckerinte ären person som

lågutbildad, landsbygdenmanlig pensionär bosatt påen

Tabell 2:4. Litteraturintresset år 1988/89 och 1994/95 hos samtliga
åldersgrupper och mellan och kvinnor 1994/95årmän

Läsintresset 1988/89 1994/95 1994/95 1994/95
Samtliga Samtliga Kvinnor Män
% % % %

Mycket eller ganska
intresse 33 37 46 28stort

Måttligt 30 34 34 35
Mycket eller ganska
litet intresse 37 28 20 37

Källa: Kulturbarometem i detalj: litteratur ochTema bibliotek 1997:

Enligt Mediebarometem har andelen dagliga bokläsare under år45
minskat mellan 1995 och 1996. I 25-44 år gick andelent.ex.gruppen
dagliga läsare från 41 % till 33 %. Sett tioårsperiod haröverner en

22Källa: Kulturbarometem detalj:i litteratur och bibliotekTema 1997:
23Källa: Kulturbarometem detalj:i litteraturTema och bibliotek 1997:
24Källa-Kulturbarometem i detalj: litteraturTema och bibliotek 1997:
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hållit sig iochår sett45 stortåldrarnabokläsande ökat i överandelen
25-44 år.konstant i gruppen

19951986,åldersgrupperolikaläsare idagligaAndelenTabell 2:5.
och 1996.

65-79årÅr årår 45-6425-44

%%%
21%27%32%1986
32%35%41%1995
32%35%33%1996

Nordicom.1996.MediebarometemKälla:

det,vecka 1996genomsnittligunderläsningendet gällerNär varen
lästårmellan 9-79befolkningen59 %Mediebarometemenligt somav

före.åretfrån 64 %minskninginnebärvilketbok,i enen
flergenomfört visarKulturbarometem attundersökningarDe som

1988/89. 54 %undersökningstillfálletvid1994/95läste böcker år än
1988/89.årmed 49 %jämförtveckan,bok denhade läst i senasteen

Frånminskat.haråretbok detläst någonAndelen inte senastesom
1994/95.till %.1988/89 1726 %

sedanminskaticke-läsareantalethelhet harbefolkningenFör som
harrelativt konstant,antal längeläsarnas1970-talet. De menvarvana

1990-talet.underkraftigtökat
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Tabell 16-74Andel under 12-månadersperiod2:6. årvuxna som en
veckavarje läst respektive inte alls läst böcker. Sammanställning av

olika undersökningar.

1982/83 1990/91 1994/951976 1996 1997
Gallup SIFOSCB SCB SCB SIFO
% %% % % %

Andel läsersom
varje vecka 40 39 50 56 4939
Andel intesom
läser alls 23 18 19 19 15-
Andel mänav som
läser varje vecka 43 49 4336 35 31
Andel intemän som .läser alls 25 1825 22 24 -
Andel kvinnor som
läser vecka 55varje 41 46 46 57 62

__Andel kvinnor som
inte läser alls 14 1322 15 13 -

Bearbetning: Svenska Bokhandlareforeningen.
Mediebarometem 1996.

höga siffrorna från Mediebarometem år förklarasDe 1996 attav
Samtliga under-läsning skolböcker ingår i undersökningen.även av

sökningar skiljer Andelenvisar och kvinnors läsvanor sig åt.mänsatt
förhållandevis hög.inte alls läser böcker har länge varit Demän som

läsvana tillandel minskade med från år 1976 år 1991.15 %männens
förefaller trenden ha Antalet kvinnor läser böcker varjeNu vänt. som

vecka har stadigt ökat samtidigt icke-läsama bland kvinnorna närasom
halverats sedan l970-talet.mittennog av

Lästiden har hållit relativt stabil de omkringsig tio åren- 1senaste
Årtimme genomsnittlig dag. lästiden genomsnitt 561996 iper var

minuter dag bland bokläsama, minskning från minuter64 1995.per en
antaletDet tioårsperiod minskade minuterär värt överatt notera att en

läste åldersgruppeni år. genomsnittliga lästiden för25-44 Denman
denna åldersgrupp uppgick år till och till 541986 71 minuter år 1996
minuter.

25 SIFO 1994/95 år.I och Gallup 1996 16-79avses



läsarnaoch 47Boken1997:141SOU

dag 1986-genomsnittligårbokläsare 9-79blandLästidTabell 2:7. en
minuter1996

årÅr 25-44KvinnorMänTotalt

716968681986
686763651988
596257591990
545748531992
616561631994
606859641995
545952561996

Nordicom.1996.Källa: Mediebarometem

vivad läserfaktaPoesi eller2.4.1 -

Skönlitteratur

lästaefterfrågardominerar senastUnderhållningsromaner när man
oftastFörfattarnaromantik.populärt ärbok. Spänning änär mer

underhållnings-1994/95 hade 37 %anglosaxiska.svenska eller en
s.k.boklästhadebok. 13 %lästa senastsenast av enenroman som

och 12 %.1988/89 31 %forMotsvarande siffrorkvalitetsförfattare. var
ellergymnasiestuderandekvalitetslitteraturläsarnatypiska ärDe av

kvinnoröverrepresentationmed viss samthögskolestuderande aven
Typiska läsarestorstad.medelåldern bosatta ivälutbildade kvinnor över

deltids-15-45 år,åldernkvinnor iunderhållningslitteratur ärav
medoftaförvärvsarbetande,ickeellerstuderandearbetande,

bam.hemmavarande
kraf-ökatpoesiläsningenundersökning visarKulturbarometems att

lästhademellan år9-79svenskarna1988/89.sedan 19 %tigt enav
med 10 %jämfört1994/95,månadernade 12poesibok under senaste

1988/89. Blandsedanallahade ökat i1988/89. Läsningen grupper
den 12-underläst poesidet %skolbarn 15 senaste9-14 år somvar

i1988/89. Demed årjämfört 5 %månadersperioden 1994/95, som
lästdem hade 34 %högutbildade.dock Avförsta hand läste poesi var

mellan-1988/89.år Förendast 15%1994/95, jämfört medpoesi
årlågutbildade 9 %och för1988/8912 %utbildade siffran 18 %var

poesiläsare. 25 %överrepresenterade1988/89. Kvinnor7 % är som

26 bibliotekoch 1997:litteraturdetalj:Kulturbarometem i Tema
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kvinnorna 1994/95 jämfört 1988/89.hade läst poesi med 13 % Förav
tid.siffran 1994/95, ökning från under12 % 7 %män var en samma

Fackböcker

Jämfört med 1988/89 antalet fackbokläsare ökat markant ochår har i
dag andelen läsare facklitteratur lika andelen läsareär storav som av

Årskönlitteratur. 1988/89 hade befolkningen läst någon fack-54 % av
bok jämfört 1994/95. flestaunder det året med 70 % år Desenaste som

facklitteratur.huvud läser böcker läser både skön- och Grup-över taget
kvinnliga och välutbildade kvinnorstuderande, ungdomar är sär-pen

skilt fack-framträdande bland dem kombinerar skönlitteratur ochsom
litteratur. skönlitteraturBokläsare enbart läser är överrepresente-som
rade bland medan typexempletlågutbildade kvinnliga pensionärer på
ensidiga läsare fackböcker läxböcker pojkar i 10-l2-års-utöver ärav
åldem.

När det gäller läsning barn- och ungdomsböcker har den ökatav
totalt hela befolkningen läste barn- ochdet 23 %Avsett. var som ung-

1994/9539domsböcker 1988/ andelår 89. 31 % årDenna var

2.4.2 Låna, köpa, få

Det lika vanligt lånar köper de böckerär att attman som man man
läser. flesta bokläsama, eller 1994/95 under deDe 62 %, senastesom
12 månaderna hade läst bok hade lånat den. Lika hademånga, 62 %,en
köpt den själva. läste bok redan fanns hemma och57 % 46 %en som
hade fått boken i gåva. sedan det vanligareFör år något attsex var man
lånade boken.

Kulturbarometem i detalj: litteratur och bibliotekTema 1997:
Kulturbarometern i detalj: litteraturTema och bibliotek 1997:
29Kulturbarometem i detalj Tema litteratur och bibliotek 1997::
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befolk-Andeloch 1994/95.1988/89till böckerTillgångTabell 2:8. av
köpts,lånats,läst bokåretunder detningen % senaste somsom

hemmaredan funnitsellererhållits gåvasom
100tillsummerar

994/ 95988/ 89 11Införskaffande

%%
6255Lånats
625 1Köpts
4637gåvaErhållits som
5714Redan hemmetfunnits i

bibliotekoch 1997:litteraturdetalj:i TemaKälla: Kulturbarometem

1994/95KulturbarometemkompletterarSIFO-undersökningen 1997
böcker.sinaoch köperbåde lånarbokläsarnabekräftar bildenoch att

bibliotek,tillfrågade pådelånar 57 %undersökningEnligt SIFO:s av
befolk-72 %och bekanta. Merfrån änmedan lånar36 % vänner av

bibliotekskunder.åråldern 15-24ningen i är
sambandbokhandeln: iböcker ihandförsta sinaköper iLäsarna

till% ellerunder 30årettill extrapris42 %,bokreanmed den stora
extraprisertillvaruhusen:handlar också i23 %. Manordinarie pris

ordinarieeller till24 %med bokreansamband%,under året 27 i
bokläsarnaköper 27 %undersökning%. Enligt SIFO:s12pris av

%bokklubbar. 11böckermänkvinnordubbelt så många genomsom
antikvariaten.böcker iskaffar sina

biblioteksbesökamade flitigasteåldern 9-14 årSkolbarn i var
oftalikaåldern 25-44 år,i1994/95. köpstarkaMest sompersonervar

böckerlånade för övrigtåldersgruppböcker.köpte lånade Dennasom
befolkningen. Iutsträckningsläkt och i än restenstörrevänner avav

åter-boklånare. Härbokköpareflerår fannsåldersgruppen 45-64 än
mindre pålånade debokklubbsköpama. Däremotfanns de flestaockså

både köpteandra ochmindreår läste65-79biblioteket. Pensionärer än
valdelästeandra. Demindre utsträckninglånade böckeroch i än som

gradhögrelånade i någothemma. änfanns Deofta bok redanen som
Kulturbarometem.enligtde köpte böcker,

hademånaderna 45 %bok de 12köptedemAv senasteensom
1988/8923bokhandel, 29 % %den33 1988/89 köpt i post% per

1988/89 i5 %1988/89 varuhus, 7%påbokklubb, l8%26%

3°Källa: SIFO.
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bok-auktion/antikvariat ochkiosk, 1988/89 på 2 %10 % 4 % genom
ombud.

bokklubbarpostorder, dvs. viaknapp tredjedel fick böckerEn per
0.dyl. Försäljningeneller direktförsäljning från förlag, tidningar genom

från varuhusgäller inköpökat, vilketdenna försäljningskanal har även
och på antikvariat.

Sammanfattning2.5

olikaskillnader mellanframgår ovanstående siffror finnsSom storaav
Utbildningsnivån ibokläsning.människors inställning till böcker och

ändålästiden harmänniskor läser böckerlandet har höjts och fler men
statistikentillgängligabland barn ochminskat, framför allt Denunga.

fall motstri-heltäckande och i vissabokläsning dock långt ifrånärom
ochfritidbetydligt mindre del vår TVdig. Klart boken änär att tar av

radio.
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Författarna3

författare iantalet yrkesmässigt verksammasvårt beräknaDet är att
alltblir ocksåandra sysselsättningar. DetSverige. Många har även

skäloch konstnärligaekonomiskavanligare författare bådeatt av
och medier.arbetar inom flera genrer

SFFFörfattarförbundSveriges3.1

yrkes-för defacklig huvudorganisationFörfattarförbundSveriges är
det allmänlitte-inomverksamma författarna ochmässigt översättama

och ungdomslitteratur. 1997fack-, och barn-området, dvs. skön-,rära
Med-från år 1993.ökning 2 100har cirka medlemmar,SFF 2 400 en

till fyra olika sektioner:lemmarna kan ansluta sig

Fackförfattarsektionen Minerva
ungdomslitteraturochSektionen för barn-

skönlitterära sektionen
Översättarsektionen

ochbarn-verksamma skönlitterära,yrkesmässigtflestaDe ung-
medlemmar i SFF.författarna, liksomdomslitterära äröversättama,

harfackförfattarna,blandlika högOrganisationsgraden inteär men
ökat under år.senare

inkomsterFörfattamas3.2

År enkätundersökningFörfattarförbundetgenomförde över1993 en
de medlemmar700medlemmarnas inkomster För varsomcam.m.

ägnade arbetstid litteräråt% sinheltidsförfattare, dvs. minst 75 avsom
yrkesverk-all slagstotalt, dvs.medianinkomstenverksamhet, avvar

för heltids-jämfört med 000176samhet, kronor år,116 000 per
författarenheltidsarbetande skönlitteräradenarbetande totalt Försett.

krononendast 500medianinkomsten 84var

inkomster 1993.Författamas



1997:141SOUFörfattarna52

boddemedlemmar iSFF:svisade 55 %Undersökningen att av
skönlitte-betecknade sigmedlemmarnaStockholms län. %35 somav

16 %fackförfattare, 17 % översättare,författare, 23 %rära somsom
ungdomsförfattare.ochbarn-mångsysslare och 9 %litterära somsom

domineradeförfattarefacklitterära männen,Bland skönlitterära och
ungdomsförfattamaochoch barn-medan majoritet översättamaaven

kvinnor.var
delslutsatserviktigaste störreundersökningensEn att avvarav

författa-lägreverksamhet, destoägnades litterärarbetstiden varsom
verksamhetlitterärökade inkomsternaGivetvistotala inkomst. avrens

minsk-tillnärmelsevisuppvägde intedenna ökningdessa fall,i men
författa-yrkesverksamhet. Defråninkomsterningen annanav

verksamhetfrån litterärinkomstkällorhade andrare/översättare änsom
heltid.påförfattare/översättaremedianlön demhade högre än varsom

antal barn-Författarförbundet,enligtvisade,Undersökningen att ett
böckerderasdvs.royaltyinkomster,högaungdomsförfattare hadeoch

havisade sigförfattarefacklitteräraupplagor. Mångahade sålts i stora
Översättarna fickverksamhet.icke-litterärfrånrelativt goda inkomster

Enkätenverksamhet.från litterärtotala inkomstdelen sinstörsta av
leva på sittsvårtförfattare hadeskönlitteräraantagandet attstyrkte att

författarskap.
områdetallmänlitteräradetförfattarna inom attSkatterättsligt är

och arbetar inteanställdainteföretagare. Debetrakta äregnasom -
Författa-förlag.uppdragfackförfattare påförmed undantag vissa av-

innebärvilketroyalty,formbokförsäljning utgår ividersättning avrens
samtligaexemplar. Försåldarelaterad till antaletersättningen äratt

medinkomstkällanden viktigastebokroyaltiesutgjordemedlemmar
Översättarhonorar biblioteks-liksomsvarade för 15 %,22 %. ca

utgjordetidskrifterochtidningarmedverkan iförErsättningersättning.
stipendierskattepliktigaochframträdandenslagsoch olika14 % sva-

försvarade 5 %,och TV-ersättningRadio-respektiverade för 8 %.9
för 10 %.inkomsterlitteräraoch övrigaför %antologiersättningar 1
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Tabell Författamas inkomstkällor 19933:1.

inkomstkälla %

Bokroyalties 22
Översättarhonorar 15
Biblioteksersättning 15

tidskrifter 14Ersättning för medv. tidningar 0
Framträdanden 9

8Stipendier
Radio och 5TV-ersättning

1Antologiersättning
Övriga litterära inkomster 10

100Summa

bokhandelnklar författarna,majoritet, 62 %En att varuppgavav
bokklubbar-försäljningskanal. Endastderas huvudsakliga 3 % uppgav

lika viktiga. Ca 20 %menade dessa bådamedan %14 att varna, -
huvudsakligenmenade deras böckerframför allt fackförfattama att-

och bokklubbar.kanaler bokhandelsåldes andra ängenom
hadeutgivningsmöjligheterderasförfattarna ansåg 199324 % attav

hade förbättrats.deförsämrats ansågde åren. 16 % tvärtomattsenaste
oförändrade.utgivningsmöjligheterna 32 %Enligt majoriteten upp-var

minskat de åren. 18 %deras bokförsäljning attsenasteatt uppgavgav
oförändrad.bokförsäljning varitbedömde derasden ökat. Hälften att

författarfond3.3 Sveriges

förmedla denhar till uppgiftförfattarfond, grundad 1954,Sveriges att
statlig kollektivbiblioteksersättningen. ersättnings.k. Denna är en

ellersvenskalitterärt verk påtill upphovsmän, utgivitersättning ettsom
verk tilllitterärtbor och tilli Sverige, översättare översattsomsom

deras verk.skolbibliotekens nyttjande Fon-svenska, för folk- och av
1962:652 Sverigesdens förordningen SFSverksamhet regleras omav

1996:1599.ändradförfattarfond omtryckt 1979:394, SFSSFS senast
bestäms delsfrån statsbudgeten till fondenmedel överförsDe som

referensbestånd och delsutlåning ochomfattningen bibliotekensav av
ersättningensför biblioteksersätmingen. 1997 uppgårvissa beloppav

Beloppetsvenskt originalverk till 96grundbelopp för hemlån öre.av
förmedan detför referensexemplar svenskt originalverk 384är öre,av
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svensk översättningreferensexemplar verk ihemlån respektive upp-av
går till respektive 19248 öre.

kronor.miljonerdisponerar fonden 1021997 ca

fördelning 1997 årsförfattarfond -beräknadTabell Sveriges3:2. av
anslag

FördelningFördelning kr
Antal pers.

836 330 000Femåriga arbetsstipendier
000536 200 000Författar/översättarpenning
23524 300 000Garanterad författarpenning
150350 0005Pensioner
230125 000Ettåriga arbetsstipendier 7

553 000Tvååriga arbetsstipendier 575
1100002 000Resestipendier
70600 000Tillfälliga bidrag

0006 173Bidrag till organisationer -
representerade i styrelsen

0007 133Administration -
Övrigt 787 0003 -

000102 573Summa

författarfond 1997-08-27.Källa: Sveriges

individuellberäknadstatistisktutbetalasfondens medelAv en
original-till litteräraupphovsmäntillförfattarpenning,ersättning, s.k.

stadigvarande bor i Sve-svenska ellerverket påverk, skrivit somsom
ochlånunder 58grundbelopp 1997Författarpenningensrige. öreär per

referensexemplar.232 öre per
verklitterärabetalas också tillIndividuell ersättning översättare av

Översättarpenningens grundbelopp ärtill svenska översättarpenning.-
refe-och 116lånförfattarpenningens 29hälften öreöre perperav -
varjetillkommerersättningBeräkningenrensexemplar 1997. somav

stickprovsundersök-Författarfondens årligaupphovsman sker genom
ningar.

nivå skerårskronor 1997överstiger 58 000Vid ersättningar som
stegvis avtrappning.en

till vissförfattarpenningkan beslutaFondens styrelse att upp-om
beräknade.statistisktbelopp detmed högrehovsman skall utgå än

närvarande medförförfattarpenning och utgårkallas garanteradDetta
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övertygandekan till den på117 500 kronor. utgåDen sättettsom
verksamdokumenterat verksamhet och huvudsakligensin är somsom

litterär upphovsman.
då författar- ochFondens s.k. fria del, dvs. de medel återstårsom

till stipendier,fördelats, används pensioner,översättarpenningama
för författare,understöd till andra ändamåloch är gemensammasom

administrationskostnaderFondensoch bokillustratörer.översättare
betalas del.också fondens friaur

utvecklatsför Författarfondens verksamhet harInom ettramen
lång-ingårtrygghetssystem för de litterära yrkesutövama. I systemet

tidsåtaganden slag:treav
för författare,femåriga arbetsstipendier, avsedda främst att ge yngre-

under utbild-grundtrygghetoch bokillustratöreröversättare en
ningsåren.

garanterad författar-författar- och översättarpenningar, även-
inkomstskäligetablerade litterära yrkesutövarepenning engersom

biblioteksersättningen.av
efterlevandede längre yrkesverksammapensioner, samtsom ger-

grundtrygghet.till ekonomisklitterära yrkesutövare en

inkl. den statis-till detta trygghetssystem,Som komplement som
medelfondens itiska, individuella ersättningen omkring 70 %tar av

arbetsstipendier,ochanspråk, delar fonden tvåårigaett-ut rese-
stipendier, tillfälliga bidrag m.m.

och likaledamöterför författarfond består 14Styrelsen Sveriges av
Ordföranden och andra ledamötermånga suppleanter. utsestre rege-av

Åtta Författarförbund, medanringen. ledamöter Sverigesutses av
Förbundoch Svenska FotografernasSvenska TecknareFöreningen ut-

vardera ledamot.ser en

Författarcentrum3.4

för-ideell för yrkesverksammaFörfattarcentrum organisationär en
uppgift kontaktorganfattare. skapades och har till1967Den att vara

svenska författarna och denför, sprida kunskap och för deintresseom
bibliotek ochofta samarbete med skola,svenska litteraturen genom

andra institutioner.
Författarcentrumiregionaliserad fonn.Författarcentrum drivs i dag

Öst,avdelningar:Riks har samordnande funktion för fyra regionalaen
medanStockholm finns forfattarformedlingSyd ochVäst, Norr. I en

med kulturarbetsfönnedlingama i Göte-övriga samarbetarregionertre
verksamheten utgåroch Luleå. Statligt bidrag tillborg, Malmö, Umeå
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för-kronor000529kronor000närvarande med l 874för avservarav
grundorganisationen.täckerAnslagetStockholm.fattarförmedlingen i

projektfinansieras.läsfrämjande arbetetDet
läsfrämjandeförfattarnasförbetydelseharFörfattarcentrum stor

utred-tillRiksFörfattarcentrumfrånskrivelseframhålls iarbete, en
för-påverkatkulturområdetpååtstramningamaningen Man attmenar

vill ökaMannegativt.verksamhetenomfattandeför denutsättningarna
biblio-påskolor,författarbesök iläsfrämjandeförsina insatser genom

föreläsningsföreningarpåtek, lärardagar,på m.m.
projektbidragformresurstilldelningen iSamtidigt att avmananser

stödstatligadagenstilltilläggiföreslårarbetet. Manförsvårar att man
miljonerfemminstverksamhetsbidragfårtill organisationen ett om

möjlighetFörfattarcentrumskulledettaår. Mankronor att gemenarper
extrainkomster,tillmöjligheterförfattareflerlångsiktigt,planeraatt ge

nyskapanderadgenomförakompetensöverförabehålla och samt en
projekt.andeoch läsfrämj

1997-09-05.kulturtidskriften,ochBoken2 skrivelse tillRiksFörfattarcentrum
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modellensvenska4 Den en-

återblickhistorisk

fastpris-avvecklingensvenska4.1 Den av

systemet

Övergången prisertill frial

tidi-denavskaffadesDåsedan 1970.böckerpåfria priserSverige har
konkurrensmyndighetemabruttoprisförbudetfråndispensen avgare

konkurrensbegränsande.tillmed hänvisning systemetatt var
lagen1953 mot-Sverige årinfördes iBruttoprisförbudet omgenom

byggdenäringslivet. Lagenkonkurrensbegränsning inomverkande av
övervägandeharnäringsutövningfriochkonkurrensfritankenpå att
näringslivet.effektivitet inomtillbidraverkningarpositiva attgenom

vilketfrån lagen,emellertid dispensNäringsfrihetsrådetDåvarande gav
år.ytterligare 17behållas ikundebokprisemafastamöjliggjorde deatt

sökteomgångar,fleraibranscherde fåBokbranschen som,var en av
ansågsbreda sortimentetbruttoprisförbudet. Detfrånoch fick dispens

nödvän-fasta priserframhöllsegenvärde. Detkulturellt attha varett
kulturelltden olönsammautgivningendiga för garantera menatt av

värdefulla litteraturen.
bokhandelndärmedförknippat systemBruttoprissystemet ettvar

bokhandelnhadeSamtidigtkommission.böcker isålde förlagens en-
Svenskaprisgräns.vissböckerförsäljningtill all översamrätt enav

bokhand-etableringenkontrollhadeBokförläggareföreningen över av
lar.

bevilja fortsattÅr Näringsfrihetsrådetdåvarandevägrade att1965
dentillövergångsperiod framfemårigfickBranschendispens. en

övergångbeslutframhöll i sittNäringsfrihetsrådet attapril 1970.l en
dynamisktillochprisertill sänktaskulle ledafria bokprisertill meren

fortsattbranschen. Ettinomrationaliseringkraftigareutveckling med
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förspridningsformerskulle hämma utvecklingenbundet system av nya
böcker, enligt rådet.

argumentation friprissys-framhöll i sinBokbranschens ettparter
och sortimentsbredden.branschstrukturen Etteffekter pånegativatems

skulle, hävdademedelstora bokhandlarantal mindre och ut-stort man,
minska.antalet boklådor skullekonkurrens ochför ödesdigersättas en

till mindretill ökad koncentrationskulle ledaFria bokpriser ettäven
svårigheter förförlag och till ökadeantal ekonomiskt starkaochstora

skulleframhölls fri prissättningförlagen. Vidarede mindre att gynnaen
kulturelltbekostnad denbästsäljareutgivningen mestavav

lagerhållning ochminskaskulle sinvärdefulla litteraturen. Förlagen
Bokhandelns sortimentlättsålda böcker.påistället koncentrera sig

skulle bliskulle minska och servicen sämre.
för fastpris-dispensmedge fortsattför beslutetviktig rollEn att

utfördkartellnärrmdochpris-förbudet, spelade också Statensen av
med upplagorsvensk litteraturkonsumentvärdetundersökning avom

för endastutgivning visade sigexemplar. dennaunder Då3 000 svara
Näringsfrihetsrådet kultur-ansågden totala försäljningen2 % attav

frånmissnöjeVidare förekombetydelse.fått minskad ettargumentet
biblio-till skolan ochböckerkunde köpakommuner inteöver att man

sidamenade å sinbranschenFöreträdare förteken direkt från förlagen.
svåra-skulle få detträngda utgivninghårtdenna uppenbarligen ännuatt

i friprissystem.ettre
omedelbar verkanmedavskaffadesfria priserinförandetGenom av

Bokförläggare-och Svenskasälja böckerbokhandelns ensamrätt att
medetableringskontroll. Kommissionssystemetföreningens ersattes

mellan Bokförläggare-med abonnemangssystemfrivilliga branschavtal
Fackbokhandelsav-s.k.detBokhandlareföreningenföreningen och

anslu-förlag till varjeanslutetvarjeModellen från börjantalet. attvar
titel abonne-iexemplar varjeskulle skickabokhandel ettten av ny

lagerhålla abonne-och varjeskyldigBokhandeln att emottavarmang.
varje där-särskilt hög rabatt. Föroch fick för dettamangsexemplar en

normal rabatt. Bruttoprisemagälldebeställt exemplar ersattesutöver av
ochbokhandlarnaförlagen,börjancirkapriser. tillDe sattes menen av

avvika från dem.uttryckligandra återförsäljare hade rätt att
frånunder tryckövergick bokbranschen1970-taletVid mitten av

därmedskullenettoprissättning. Förlagenkonkurrensmyndigheterna till
detta prisböcker. PåF-pris på sinaendast förlagsnettoprissätta ett
margina-själva beräkna sinaandra återförsäljarefick bokhandlare och

och prispolitik.kostnadsstrukturler utifrån sin egen
omräkningstabellersärskildalevde dock kvarCirkapriserna genom

upprättades bokhan-och konsumentprismellan förlagsnettopris avsom
skulleSeelig priserdistributionsföretaget Co. Dessadeln ABgenom
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endast och konsumentinfonnation såsomanvändas i reklam annonser
cirkapri-och kataloger. uttryckligen framgå de endastskulleDet att var

fickfrån vilka återförsäljama ñck avvika. Cirkaprisema inteser,
tryckas på böckerna.

och andraSedan har Näringsfrihetsombudsmannen NOår 1970
ärenden handlatkonkurrensmyndigheter haft flertal mål ochett omsom

gällt underlåtenhetfriprissystemets funktion. Flera dem har att angeav
förhållandetFlera fall harde fick underskridas.angivna priserna rörtatt

forhandlingsuppgörelsebokklubbar. Vidmellan bokhandel och en
förlagen och bokhandeln år 1982mellan och förNO representanter

efter prestationgrundläggande principen prisnoterades denatt om
försäljningsvillkoren tillborde för utfonnningenvägledande avvara

efterenades därvidolika köparkategorier. Parterna sträva attattom
bokhandelnhuvudböckemas Cirkapris iprisskillnaden mellan de s.k.

till räknat påmaximalt skulle uppgå 25 %och medlemspris i bokklubb
cirkapriset.

År konkurrenslag. Deninfördes i Sverige1993 strängareen ny,
från Romfordragetshämtadeinnehåller generella förbudtvå ärsom

konkurrensbegränsande samarbeteartiklar och nämligen85 86, mot
längrefinns det intedominerande ställning.och missbruk Därmot av

förformell möjlighetkonkurrenslagen någonsåsom den förra svenskai
eller till allmänintresse.beslutsfattarna hänsyn till kulturvärden ettatt ta

exempel påmed s.k. gruppundantag. EttIstället finns bl.a. ettsystemett
harICA-handlama. Lagensådant samarbetet mellangruppundantag är

kataloger åretsbokbranschensmedfört överäven rätt att utatt ge
ifrågasättstidigare harböcker prisangivelser högre gradmed i än av

konkurrensskäl.
olikareformerats iändrats ochFackbokhandelsavtalet har om-

År bokkoncem Bonniersbeslöt dock Sverigesgångar. 1991 attstörsta
mynnade iinleddesbegära utträde. Därmed ut att avta-somen process

bokmarknaden saknarsvenskalet upphörde den april 1992.1 Den
mellan branschenssedan samhandelsreglerdess centrala parter.

försälj-utarbetade de olika förlagsgruppernadet lägetI egnanya
huvudlinjer kan urskiljas. Bonnier-för bokhandeln.ningsvillkor Tre

bokhandelsförsäljningen,medförlagen, 10-tal förlag 35 %ett ca av
marknads-böcker ocherbjuder bokhandeln fritt exemplarett av nya

fårkampanjorder. Osålda böckerföringsbidrag vid nyhets- och returne-
exemplar titeln.från köpt visst antalbokhandlaren början ett avras om

ochochLiber, Rabénförlagen Naturförlagsgrupper,Tre större
villkor.bokhandelsmarknaden, har liknandeKultur, med 30 %ca av

titelfår iBokhandlaren baraSkillnaden gäller returrätten. returnera en
exemplarköpa antaleller fler, behöver inte visstexemplar etttre men

för få returrätt.att
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bokförlag, 10-medelstora30-tal ochEtt små representerarsom
till fast nettoprisböckermarknaden, levererar sina%15 utan gene-av

första exemplaretrabatt på detfårrell Bokhandeln 50-75 %returrätt.
titel.av en ny

bokhandlarmellan 220relationenvillkor gäller främstNämnda ca
bokhandlarmindrehar 120bokförlag.och 50-tal Därutöverett enca

bokhandlarSeelig. Dessagrossistenfullt utbyggd inköpsservice genom
statsbidragmindreoch fårtitlar årettill400 1 000 etttar emot nya om

åtagandeför detta

bokmarknadenoch4.1.2 Staten

till-fria bokpriserinförabeslutetbakgrundBland attannat mot omav
medutredningoffentlig1968den svenska regeringen årsatte upp-en

stöd-föreslå statligavid behovochundersöka bokens situationgift att
till intensivinledningenblevUtredningens förslag 1974åtgärder. en

statligtriksdagsbeslut år 1975mynnade i ettettut omprocess som
Stödet har sedanlitteraturstödet.kallatutgivningsstöd allmänt även

beviljarIdagolika omgångar.och idess reformerats justerats staten
till förlagenStöd utgårkronor.med miljonertill 30stöd utgivningen ca

ilitteraturstödetbeskrivningutförligför enskilda titlar. En gesav
avsnitt

utredningstatliginfördes år 1977. EnbokhandelnKreditstödet till
bred utslagningförriskförelågdethade konstaterat storatt avenen

till nödvän-kapitalriskvilligtdet saknadesgrundbokhandlar på attav
till bokhandlarhandi första ärKreditstödetdiga investeringar. somges

samband medför investeringar iocksåkanpå sin Detort. gesensamma
kredit-Anslaget förlokaler.befintligaeller för upprustningflyttning av

kronor.miljonertill 2,4stöd uppgår år 1997
År fackbokhandeln. Detdistributionsstöd tillinfördes1981 ett var

littera-för deinnebarfackbokhandelsavtalet ochkopplat till att staten
enligtsärskilda rabattdendelturstödda titlarna betalade somaven

exemplardetabonnemangsexemplaret, dvs.avtalet på auto-somgavs
fackbokhandlar.till samtligamatiskt skickades ut

belysaförutsättningslöstfick uppdragbokutredning i1982 års att
effekterna brutto-påoch tittabokdistributionenutvecklingen inom av

fastaåterinförandeansågUtredningen, inteprisförbudet. att ett avsom
förespråkadeeffekter,kulturpolitiskafå avseddabokpriser skulle ett

bokhan-med statligtfackbokhandelsavtal kombinationutvidgat i ett
fortsattinnefattar bl.a.beslutades 1985delsstöd. stödformerDe som

l Källa: Svenska bokhandlarföreningen.



historisk återblick 61modellensvenskaDenSOU 1997: 141 en

bokhandel,och nyetableringför bibehållandeinvesteringsstöd samtav
fackbokhandels-utanförbokhandlarmindresortimentsstöd förett nytt

gruppen.
för distributions-kunde anslagetbranschenfråninitiativGenom ett

fackbokhandelsavtaletsortimentsstödutvidgatstödet läggas på näröver
medkombinerades samtidigtSortimentsstödetupphörde ettår 1992.

och katalog-bokhandeln. Sortiments-mindrekatalogdatorstöd till den
Därmed finns i Sverigekronor.miljonerligger dag på 4,2datorstödet i

mindrepåföreträdesvisbokhandelnden mindrestöd tilletableratett
medelstoraochbokhandlar imedelstoraochorter, medan störrestora

stöd.form statligtuppbärinte någonorter av
huvudsak tvåhar ifor bokdistributionenstatliga stödinsatsemaDe

bokhandeln,kvalitetslitteratur itillgänglighetenmål, dels ökaatt av
bokhandelsnätvittförgrenatförstärkamöjligtbehålla ochdels ettatt om

8.2.se avsnittäven

efter 1970Bokbranschen4.1.3

fastprissys-utveckling efterbranschensuppfattningfåFör att omen
antalbokutgivning,granskadet intresseavveckling attärtemets av

utvecklingenindikatorförlagstrukturer. Enbokhandlar och är avannan
bokprisindexnärvarandefördocksaknaspå böcker. Det ettpriset som

prisutvecklingen.analysmöjliggör av
Bokförteckning registre-SvenskstatistikBiblioteketsKungligal

Sverigepublikationer isammanlagt 13 500 utgivnarades år 1996 ca
s.k.denAntalet titlar inomsidor.böcker 4811 000 överärvarav ca

andra all-bokhandeln ochdistribuerasallmänlitteraturen genomsom
År000.2 1970tilluppskattas 5kandistributionskanalermänna varca

Årutgjorde 383. 1975böcker 6publikationersiffra 8 481 varavsamma
böcker.3och 359publikationer 79 925utgavs

Svenska För-framårligenförlagsstatistikEnligt den tas avsom
1974/75 881medlemsföretag lföreningens utläggareföreningen gav

År Antalet trycktatitlar till 3 586.antaletuppgick1996titlar. nyanya
miljonertill 23period från 19underökadetitlarvolymer sammaav nya

totala för-miljoner. Dentill 14,2exemplar från 12,0såldaoch antalet
uppgick till 33-35och20-årsperiodenunderoförändradsäljningen var

året.miljoner exemplar om

såvälför2 facklitteratur,ingår både skön- ochalhnänlitteraturbegreppetI vux-
läroböcker.ingår inteoch ungdom.barn Däremotna som

Bok-Svensk3 redovisats imaterial tidigaresådantFrån år har1984 även som
jämförbara.heltdärför intemedtagits. Siffrornakatalog är
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1974/75 ochhar mellanallmänlitteraturmarknadentotalaDen av
allmänlitteratur iOmsättningenfasta priser.ökat med i1996 25 % av

Förläggare-honor enligttill miljonerkonsumentvärde uppgår 3 289
uppgick1974/75Omsättningenför år 1996.föreningens uppskattningar

kronor.till 631 miljoner2
1980-talet tillkom på den1970-talet och börjanslutetUnder avav

förlag.medelstora Kän-antal små ochsvenska bokmarlmaden ett stort
Enligtkvalificerad utgivning.dessa förlagnetecknande för många ärav

utgivnings-det statligaindirekt effektdettamånga bedömare avvar en
för-skalai litenambitiös utgivningdrivastödet. Förutsättningar att en

bättrades.
Sverige kan delas ibokhandlar i Dessaomkring 400dag finns detI

bokförlagen: 200-220köprelation tilltillmed hänsyn sinolika grupper
f.d.förlagen motsvarardirekt frånbokhandlar köper närmastsom

inköp från grossistenhuvudsak sinafackbokhandlar, i110 görsomca
servicebokhandlarSeeligs nyhetsserviceoch deltar i samtSeelig

och beställ-omsättninghåller vissbokhandlar50-talytterligare ett som
läro-specialbokhandlar, bl.a.antalHärtill kommerningsservice. ett

universitethögskolor ochpåmed inriktningmedelsspecialister samt
litteraturreligiöskonstböcker,påspecialiserat sigbokhandlar t.ex.som

eller age.new
År A-kom-s.k.dem 313bokhandlar. Avfarms 5001969 var

År minskat till 425,antalethadefackbokhandlar. 1982ellermissionärer
bleveffekt friprissystemetfackbokhandlar. En att254 avvarav var

bibliotek ochförsäljningen tilldelenbokhandeln förlorade större av
framför allt på småbokhandlar,hade för många orter,skolor. Detta

till jämnabidragitdessutomverksamheten uti attvarit stomme somen
del mark,bokhandeln återvunnitharSedan desssäsongsvariationer. en

bibliotekensfjärdedelOmkringbibliotekssidan.åtminstone på aven
tid harUnderbokhandeln.dag viainköp böcker igörs sammaav

knappt 40 %.tillminskat från drygt 50 %marknadsandelbokhandelns
förstark utvecklinghar inneburit25-årsperiodenDen senaste en

bokmarknaden kring årsvenskadenslog påbokklubbama igenomsom
dag harökat kraftigt.marknadsandel Ihar derasSedan år 19731970.

delen dennadrygt 20 %. Störremarknadsandel påbokklubbama aven
utveck-Därefter har1970-talet.underskedde dock redanexpansion

andelenharde årenoch underlångsammarelingen varit senaste av
Bok-minskat något.bokklubbförsäljningen går via t.o.m.som

första hand Bonniers,förlagen, idedominerasklubbssektom störreav
Underräckvidd.medklubbarnaallmänlitterärade storäger storasom

i4 bokhandelsmarknadenden svenskaden undersökning presenterasI somav
stycken.allrnänbokhandlar till 331s.k.uppskattas antaletkapitel 6
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dåår har också små förlag bokklubbar. sigDet rörstartatsenare om
små klubbar med specialiserat sortiment, s.k. nischklubbar.

Under de första efter det friprissystemet hade införtsåren att var
varuhuspriskonkurrensen ganska måttlig. rörde sig vissaDet om som

kunde leda till priskriglockpriser på enstaka uppslagsverk, vilketsatte
andra lågpris-på produkter. Efterhand började fler varuhus ochvissa

kon-kanaler priskonkurrera med de lättsålda titlarna. Dennaatt mest
bokhandelns årligakurrens kunde särskilt samband medintensiv ivara

börjadebokrealisation välsorterade bokhandlari februari. Men även
Akademibokhandelnanvända konkurrensmedel.priset t.ex.gavsom

för hela Efter-under rabatt på cirkapriset sortimentet.period 20 %en
medhand alltfler bokhandlar sig in i konkurrensentvingades ge

delenlågpriskanalema, på den lättsålda sortimentet.åtminstone avmer
för bokhandeln jämfört med detmedförde minskat överskottDetta ett

"efterfrågade" litteraturen underöverskott erhölls från den syste-som
fastamed priser.met

Utfallet friprissystemetav

gör5 speciella mark-kulturråd har deEnligt bedömningden Statens
formbokmarknaden inadsförutsättningar råder på den svenska avsom

effekt bokutgivningensfria till haft någon påvisbar påpriser intesynes
förförsäljning, medan däremot situationenomfattning, inriktning och

förpåverkats. Farhågornaolika distributionskanaler tydligt har en
besan-enligt Kulturrådetoch utslätad bokutgivning har inteuttunnad

roll.utgivningsstödet ha spelat vissdet statligaDärvid kannats. en
mycket förbetytthar, olika bedömningar,Detta stöd enligt parters

underlättat for småsamtidigtgod litteratur. harutgivningen Detav
marknaden.överleva påkvalitetsförlag verka ochatt

undersöka ellermöjligt för utredningenhar varitDet inte mätaatt
kommentarupphördeeffekten fackbokhandelsavtalet 1992. Iatt enav

markantaKulturrådet påtill Kulturdepartementet maj pekadei 1993 att
och för-kedjebildning bokhandelntendenser tilltagande inom envar en

dominerade marknadenlagskoncentration förlagsgrupperdär fem stora
tillförlag hade tillgångoch svarade för utgivningen.% Dessa75ca av

Kulturrådetbokklubbar, vilket enligtdistributionsföretag ochegna egna
distributionskedjaninnebar långtgående kontroll överöver samt enen

pekade påförsäljningen. Kulturrådetviktig del den slutliga attav
fått starkaretillståndet hade dessa förlagdet avtalslösa ettgenom

Övergången5 från fasta till fria bokpriser iKälla: Leif Sundkvist,PM av
kulturråd.Sverige", Statens
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förstärktestendensbokhandelns inköp. Dennainflytande över av
detta lägeinköp.med centrala Ibokhandelskedjförekomsten stora orav

ekonomiskaökandefåttförlagmedelstoraochhade antal småett
Kulturrådet.menadeproblem,

for-branschensvärderadet svårareframhållerKulturrådet är attatt
dynamiskaförväntadefriprissynpunkt. Defrånoch prisnivåsäljning

försäljnings-starkaretillha lettteoriniborde åtminstoneeffekterna en
tyder påsiffrorFörsäljningsstatistikensexemplar.antaletiexpansion

dockmåsteexemplaren. Hänsynsåldadeförökade priserVäsentligt
Kulturrådet. Detpåpekarsammansättning,försäljningensockså tilltas

ochtitlar ökarantaletdärsituationihålla prisernasvårtär att nere en
enligtförlagfogasdetta kanTillminskar.storlek attupplagomas

antallitetekonomiberoende i sinalltmer ettblivitbranschkännare av
utredningaktuellheller ingenföreliggerstorsäljande titlar. Det av

produktionskostnader.bokens
bok-antaletminskningtydligskedderedovisatsSom avenovan

därefter harantaletperiod, medanförstafriprissystemetshandlar under
ochutbudvilketbedömasvårtkonstant. Dethållits relativt attär

möjligheterhafthar inteUtredningenbokhandel har.dagenssortiment
hur situa-också svårtsortimentsbredden. sägaDet attundersöka äratt

underinharstödåtgärderde olika sattsvaritskulle hationen utan som
med allkreditstödetharbedömningKulturrådetsEnligtperioden. san-

ochöverlevakunnatsmåbokhandlar påtill orternolikhet bidragit att
hjälptkatalogdatorstöd harochSortimentsstödutvecklas.och medtill

varitinteservicenivåochsortimenthålladessa annarsett somatt en
möjliga

20-årsperiodenden gångnaörfattarförbund harFEnligt Sveriges
iMarknadenförlagssidan. mättutveckling påoligopolartadinneburit en

alltsighar gjortoch förlagenoförändradvaritharsålda volymerantalet
titelbredden isamtidigttitlarstorsäljandefåtalberoende ett somavmer

bokklubbarnaförlagsägdadeurvalskanalökat. En storautgivningen -
Breddförsälj-distributionsfonnen.starkaaffärsmässigtdenhar blivit-

mark-beträffandesåvälmindreblivitbokhandeln harningskanalen --
salufördadetbredden iochförsäljningsställenantaletnadsandel, som

förbundet allt svå-enligtförfattarskap fårochböckerAllt flerutbudet.
allmänheten.bokköpandetill denframnåattrare

bokmark-påavregleringenörläggareföreningenSvenska F attanser
Samtidigtbokhandlar.livskraftigaförekomstentillnaden bidragit av

konkur-förbättradmedförtbokhandelsledetsamverkan inomhar enen
fria prisernaförsäljningskanaler. Detill andraförhållanderenslcraft i

°Källaz Sundkvist.LeifPM
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har skapat kunnat uppståförutsättningar för olika distributionsvägaratt
effektivt vid sidan varandra.verkarsom av

fastaSvenska Bokhandlareföreningen återgång tillinte attanser en
bokpriser och avreglerad bokmarknadskulle stärka bokhandeln. friEn

Enligt Bok-förutsätter konkurrensen sker på lika villkor.emellertid att
snedvridahandlareföreningen finns inslag i handeln tenderar attsom

denkonkurrensen. exempel enligt föreningenuppmärksammatEtt är
bokhandeln författarroyaltynprisdislcriminering drabbar attsom genom

vid försäljninglägre för böcker säljs bokklubbamaär än avsom genom
böcker bokhandeln.i

3 17-1217
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Förlag5 och utgivning

5.1 svenska törlagsstrukturenDen

Antalet bokförlag i Sverige mycket Uppskattningsvis finns detär stort.
omkring professionella förlag200-250 med regelbunden utgivning.
Förutom den traditionella utgivningen skön-, fack-, barn- ochav ung-
domsböcker förekommer bokutgivning för väcka och iopinionatt
utbildningssyfte, för intemutbildning. Enligt Statistiska central-t.ex.
byrån SCB 1996.uppgick antalet utgivare till något 1 000 år Iöver
början 1980-talet uppskattades antalet bokförlag till omkring 700av

det bara drygt l00-tal stod för bokutgiv-ett merpartenmen var som av
ningen till allmänheten.

svenska förlagsbranschenDen domineras mycketnågra storaav
förlagskoncemer, nämligen Bonniertörlagen, Liberkoncemen, Natur
och Kultur, Rabénförlagen och Verbum. dessa förSammantaget står
66 den% totala försäljningen bland Förläggareföreningens med-av

Ävenlemmar. Böcker och Egmont-RichterBra hör till de utgi-stora
förlagDessa inte medlemmar Svenska Förläggarefore-iärvarna.

ningen.
Förlagskrisen under 1970-talet utgångspunkten för skapandetvar av
antal förlagskoncerner. Branschen dominerades redan dåett stora ettav

förlag där fanns samtidigt antal medelstora och småstora ettpar men
förlag delade marknaden mellan framhållersig. Per Gedin i sinsom
bok Litteraturen verkligheteni krisen under 1970-talets förstaatt
hälft hade sin förklaring i de förlagen blev fartblinda, vilketatt stora
resulterade i överutgivning och bristande ekonomisk kontroll. Ytter-en
ligare problem enligt Gedin,Per priset på böcker ökadeett attvar, mer

konsumentprisindex. Skönlitteraturenän minskade andelsin denav
Årtotala bokförsäljningen medan antalet utgivna titlar markant.steg

1956 utkom totalt böcker4 492 och 1970 inte mindre 7 709,än en
ökning med 70 % i sin resulterade i lägre lönsamhetnästan tursom en

Enligt SCB 1 058 företag registrerade för bokutgivningär sin huvud-som
sakliga verksamhet.
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öka sinsituationenförlagen attbemöttetitel. Sannolikt genomper
ound-denkompenseraförbokprisemaoch höjautgivning att annars

förlustemahotandeoch deomsättningsminskningenvikliga
litteraturutredningårsutfördes 1968undersökningAv avsomen

till de litterärtkoncentreradebranschensvårigheterna iframgick att var
bok-utgivningsinhuvuddelensåldeförlagenambitiösa genomavsom

trycktes iutgivningförlagensundersöktaHälften de 13handeln. av
undersök-titlar i1000farre. Avellerexemplarupplagor på 3 000

antallitetexemplar. Ett25 000tryckts iendast 25hade änningen mer
utgivningen.delenövervägandedenfinansierade alltsåböcker av

dysterutvecklingförlagenstraditionelladeSamtidigt varsom
Försäljnings-framgångsrik tid.massmarlcnadsförlagende s.k.hade en

1970och1966mellan årårtotalt 6 %för böckernaökningen pervar
Övrigastod för 2,6 %.baramedlemmarFörläggareföreningensmedan

kiosklitteraturbestodövervägande deltillförsäljningförlag, avvars
period.underårökade med 20 %avbetalningsverk,eller sammaperav

1966årfrån 63 %marknadsandelminskade sinförlagenåttaDe största
1970.3till år55 %

kontroll bidrog,ekonomiskbristandeochöverutgivningVåldsam
patriarkaltFörlagen1970-71.förlagskrisentillGedin,enligt Per var

till debörjanbliskulle krisen"paradoxaltochfamiljeföretagstyrda nog
lönsamhets-medmarknadenpådagstorförlag imoderna agerarsom

iledstjäma.principer som
framFörläggareföreningen överSvenska tarstatistikdenEnligt som

titlar inomoch 587titlarskönlitterärautkom 439medlemsförlagsina
respek-titlarll71996 lför årSiffrorna1973/74. ärårfacklitteraturen

titlar.669tive 1

förlagStora5.2

modernatill detbörjanförlagskrisen stor-blevBonnierkoncernenInom
År startades1971bokklubbar.påsatsningeninleddeochföretaget

År hade bok-1974Bok.Månadens1973Bokklubb och årBonniers
till %.23från 16 %ökatbokförsäljningenandelklubbamas av

förlagungefär likafyrauppdelad på storautgivningendagI är -
WahlströmWidstrand. Förla-Alba, Forum,BonnierBonniers,Albert

ochutgivningallmänlitterärliknademedinbördeskonkurrerargen
Bokför-i Forum.gick Trevi1996/97årsskiftetfaktaböcker. Vid upp

verkligheten.2 iGedin. LitteraturenKälla: Per
3 verkligheten.iGedin. LitteraturenKälla: Per

verkligheten.4 iGedin. LitteraturenKälla: Per
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laget slås med Albert BonniersAlba kommerBonnier att samman
Bambokklubb kommerFörlag vid årsskiftet 1997/98. Bonniers att

deunder hösten Bonnieruppgå i Familjebokklubben 1997. är en av
och kan dessadominerande bokklubbssidanaktörerna på sats-genom

dvs. kont-vertikal integration,ningar åtnjuta fördelarna manav en
ökat frånSedan har omsättningenrollerar alla leden i kedjan. år 1970

1996.5kronor69 miljoner kronor till 990 miljoner
lanserade sin organisation, Bon-början BonniersI år 1997 nyaav

verksamhetsdelama: bok-de olikaMedia. Tanken integreranier är att
konsekvensförlag, film-, radio- och TV-satsningar. Entidskrifter, av

endast kommerkonkurrensen inte längresatsningBonniers är attnya
mellan olikaallt högre gradske mellan enskilda bokförlag, iutanatt

mediaprodukter.

5Källa: Svensk Bokhandel Nr 13, 1997.
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,./"/Bonnieré"-Förlaget
företagen/,//E0ncerncheñCarl-JohanBonnier Omsättning:9225miljkr

Styrelseordförande:OlleMåberg/ Resultat262miljkr
/

II Bonnier Media, Bonnier Aflärsinformation
j Vd:Per-OlovAtle HåkanVd: Ramsin,Omsättning889miljkr
j Omsättning:294e miljkr Resultat:183miljkr

u Fastigheterj
J mi Frlll

- " "l - - - 1Dotterbolagdeunder1997i upplöstaIl ÖvrigtjlI divisionernaSvensk Filmindustri .i I Marieberg intressebolaggchBonnier j
i l Bonnier Interaktiv

Bonnierfölrlagen scandinaåianh- - . . - u :i Home
from l 1998jan Utländska Entertainmentförlag ll

::ChefzjonasModig Oms:ca1065miljkr Vd:OlleFranzer
Oms: 990milj :kr i Oms: 380miljkrca ca

e.._._l_.__.____,,__

Albert Bonniers Bonnier Carlsen Bonnier Datamedla
Vd:KerstinAngelin Vd:BodilSjöö HåkanFörlagschef: Eriksson.j
Förlagschef:EvaBonnier Oms:87miljkr 32Oms: miljkr
Oms: 150miljkrca ---------;samqlstnbuaonBonnier Lexikon Vd:EncJoha-nssonwamgggam g, VdzjanEdholmWidstrand Vd:UnnPalm Oms:80miljkr

Oms:60mi"krOms: 70miljkrca - - - - - - - - - -- ,l Månpocket ,, Så MånadensB°kHB iForum Bonnier :Utbildning
Vd: Chef:ErikLarsson JonasAxelssonvd;KarinLeijon |,

JOms: 80miljkr iOms: 65miljkrca ca

::Bonniers MånadensBokklubb stora Romanklubben Bok
Chef:RickardEkström ChefzlanKnutsson Delägd56% Ii

lIMedlem:300000 Medlem:45000 Chef:MagnusNytell
j:Oms:138milikrUnderhållmbokklubbenStora lamlljebokklubben

R9551Z5lill kChef:ChristianBuján Chefzjanknutsson lI
jj Ijeglgrrg§09109Medlem:100000 Medlem:35000

BarnbokldubblBonniersSvalan Litterära klubben
ChefiLars-EricHolmChef:MarianneNordström Chef:KristerWidell
Medlem5000°Medlem:45000 Medlem:30000 l

UtländskaverksamheterinomBonnierCarlsenharförts respektiveland1997övertill
l V 1 41 i V avserSiffromu verleamhetsårez1996

Divisioner upplöstes under 1991somBonnier Publications Den 1 1998trader Bonnierforetagens,,januari nya ;O 2720 R,, .rk t v1 Tkr,msattnmg m r se U a m konsumentsidanformellt kraft.Deorganisation i
tidigareskildadivisionernalöses ochsamtligatre upp5svensk Filmmdust" dotterbolag demunderställsBonnierMediaAB.inomOmsämlmå 1181 mlllkl Resultat57-mlllk5 Bonnierförlagendelas enheter.:Dei svenskaupp sexI bokverksamheternasom Bonnier-övertarnamnetB°"|°"°"|38°"u5 förlagen,förlagsgruppernaNorge,Danmark,Fini

Omsättning:2456miljkr,Resulta land,Tyskland Scandinavian Entertainment.4 miljkr Homesamt°i
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År Utbildning läromedel såväl1993 etablerades Bonnier utsom ger
Årför den obligatoriska skolan för högre utbildning. 1997 omsät-som

kronordenna verksamhet 65 miljonerter ca
1970-talet rationaliserings-Norstedts Förlag genomgick på en

avdelningar,bl.a. innebar lade sina tekniskaattprocess som man ner
period hadedvs. tryckeri, binderi, klichéanstalt Under kortareenosv.

År AlmqvistWiksell/Gebers.Norstedtsbokklubb. 1973 köpteman en
från knappt miljoner kronor år 1970Norstedts ökade sin försäljning 20

till höstentill kronor 1990-talet. 1997180 miljoner i mitten Framca av
A1mqvistWiksell,tillsammans medingick Norstedts i Liberkoncemen

och Liber Utbildning.Liber Herrnods, Liber Liber KompetensKartor,
Kluwer NorstedtsWoltersLiber den holländska koncernen ärägs av

och Multimediaklubben.delägare Bok, Böckernas Klubbi Månadens
tillNorstedts bamboksutgivningRedan under år sålde sin1996

tillLiberkoncemen Norstedts KFRabénförlagen. 1997 såldeHösten
faktaböcker ochMedia. Avtalet omfattar Norstedts litterära utgivning,

Media.multimedia. Rabénforlagen ingår i KF Den nya gemensamma
förlagskoncemen Rabén-Norstedts.kommer hetaatt

genomgick förändringarOckså Bokförlaget och KulturNatur stora
År expanderade förlaget förvärvunder 1970-talet. 1979 avgenom

ÅrBiblioteksförlaget 1990Askild Kämekull Förlag och AB.AB
startades bokklubbenförvärvades och och år 1991förlag FripressLT:s

och KulturFörlagskrisen drabbade inteNatur och Kultur Direkt. Natur
del utgivningenlika hårt förlag eftersomövriga storstora en avsom

Sverigesdag och Kulturutgjordes läromedel. I Naturär en avav
från miljonerledande förlagskoncemer. har stigit 20Omsättningen

miljoner kronor år 1996,kronor början 1970-talet till 285i varavav
delägare Böckernasläromedel och Kultur i%. Natur75 ärutgör ca

ochKlubb, Multimediaklubben TV4.
miljoner kronorTill Rabénförlagen med 180 ide hör ocksåstora ca
affärsområde,och del dess KFomsättning. Förlaget KF ärägs avav en

Akademibokhandeln ingår. TidensMedia, också tidningen ochdär Vi
skepnader form barn-förlag har försvunnit och i stället antagit i avnya

Prisma/arleskärungdomsböcker, Rabénboksförlaget Tiden ochBarn-
förlagetbland de storaoch Tiden Athena. till ingåSteget näratt togs

blev den domine-år blev delägare Bokklubb,1980 i Barnens snartsom
Rabén-rande barnboksklubben med 000 medlemmar.140mestsom

förlagen omfattar förlagen RabénSjögren, Bokförlaget Rabén Prisma,
Rabénför-Tiden ungdomsförlag Rabén Multimedia.ochBam- samt

Berghslagen delägare Ordfront Förlag, ErikssonLindgren ochiär

6Källa: Svensk Bokhandel 1997.13.nr
7Källa: verkligheten.Gedin, Litteraturen iPer
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Förlaget
Liber

KoncernchefBirgittaJohansson-Hedberg
Styrelseordförande:C.H Kempenvan

Liber AB
ResidentDirector:BirgittaJohansson-Hedberg

yResultat: 2660miljkr Omsättning:1141miljkrca. j -13Resultat: miljkr
Anställda:580

Administration
36 Vd:BoHermanssonAnställda

Anställda:136
t ...ana

Information Ailmänlltteratur
Q DepResidentDirector:Vvd:janThurfjell Vd:GunnarAhlström
l JongelinOms: 660miljkr Hermanca

" Oms: 320miljkrca

Marknadschef: iJuridikNorstedts FörlagNorstedts,, ElöaethK"$°m Vd:GunnarAhlströmVd:PatricHamilton
a tM|ue|Pr°d 121 Anställda:60Anställda:

4Anställda:12
Chef:PederHägerström

CEFritzesz- v;
Vd:ChristerBunge-Meyer

,Anställda:28
Anställda:41
Chef.GörelHergin-Rogberg
Naturvetenskap Intressebolag" Anställda:32
Chef:HåkanBerling EkonomiochTeknikFörlag

VLiber Hermods -
26Anställda: BöckernasKlubbChef:LisbethNetteberg

Svenskar
MånadensBokAnställda:15

Chef:EvaRam-lnghult vH språkFrämmande MultimediaKlubbenAnställda:17
Chef:EwaLannebo

OrdbolagetMediclmvårdBarn,m
12Anställda:-

Chef:HelenaHolmström-

kl t
år 1997.Bokhandel. UppgifternaSvenskKälla: avser
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och % i Barnensbokklubben Clio 49iförlag 50 %ägersamt
Hös-bambokklubb Bästa.BarnensharBokklubb. Rabén även egenen

blirochLiber-koncemenNorstedts förlagMediaköpte KF1997ten av
Klubb.Böckernas HöstenochBokMånadensdelägare idärmed också

Bokklubb.till Barnenssåldes Barnens Bästa1997

AE..
förlagen AB

VD: BohlundKjell
Ekonomi- Data MarknadKoncernledning --

iTiden vilande bolag
i

°"°°"°°3Rabén Bohlunda. Sjögren vn: Kjell
Förlagschef: Zeile-WestrupMaija I 50%Clio

lRabén PalmströmPrisma VD: Uno
-

OrdfrontUngdomsböcker Klassiker-ochTiden Barn- 45
förlagetFörlagschef:AndersStröm

ErikssonTidenAthena 39x
VD. Hjalmarson LindgrenLars
Rabén Prisma/Arleskär 1495595BarnensErikArleskärVD: Hans Bokklubb

BästaBarnens
Bokklubbschef:EvaMalmström Berghs 15%Förlag
Rabén Media

EklundFöriagschef:Henrik

RadlxSamhällsbokklubben
VD: LarsHjalmarson

år 1996.Bokhandel. UppgifternaKälla: Svensk avser
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huvudsakVerbum, f.d. "Diakonistyrelsens bokförlag har från iatt
förlagetkristet förlag alltmer sekulariserats. dag harvarit Iett en om-

läromedelsförlagetpå omkring miljoner kronor.sättning 230 Köpet av
Gleerups förGleerups har bidragit till Verbums expansion. dag stårI

ungefär Verbum har förvärvat Förlags-60 % omsättningen. ävenav
for läro-huset Gothia och förlag. dag står utgivningenLIC Isenare

socialtjänst för drygtmedel till vård, skola ochyrkesverksamma inom
omfattar förlagen LIC,Verbumkoncernen10 % omsättningen.av

Förlag och FörlagsGleerups, Cordia, Förlagshuset Gothia, Verbum AB
Nytt Liv.
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Z

Förlaget
Verbum AB

/ NVdochkoncernchefLars-G.Ståhl
Styrelseordförande:Jan-ErikWikström/ x

l Anställdaz8lOmsättning:235,9milj kr.Resultat:22,3milj Staber:Ekonomi,data,personal.

Verbum förlag AB
Verbum:90,2procent Libraria Konsthantverk AB
Vd: Olof Ignéms Vd: Olof lgnérus
Förlagschefer:GillisSimonsson,lanjohnsson Omsättning: 2,0 milj krcaOmsättning:49,4milj kr Anställda:4
Resultat:13,6milj kr j?
Anställda:21

SVFVV-huset ABGlearups förlag
Verbum:91.4Vd: KristinaEriksson procent
Vd:ThomasTegnérOmsättning:142,8 krmilj
Omsättning3.7 mil krResultat:29,3milj kr
Resultat:0 milj krAnställda;45

2Anställda:
Förlagshuset Gothia AB
Vd: Olle Sundling
Omsättning:29,3milj krI

om Bok i Göteborg ABResultat:4,7 milj kr Vd: EricTillingsAnställda:10 Omsättning:3,0 milj kr nu
jResultat:-°4 mili krBokförlaget Cordia AB

Törngren lVd: Kerstin Lind Anställda:2
Omsättning:i 1,0milj kr
Resultat:-0.3milj kr

ÖrestadsAnställda:1 Tryckservice AB ,
StåhlVd: Lars-G.

:gråaöizâåsgyttu L" Omsättning:5,0 milj kr n.
Resujltat:-OJ mi kr

Omsättning:3,4milj kru Anställda:2
Resultat:-0,9 milj kr
Anställda:6

verksamhetsåretSiffrorna 1995.avser
Librariagjordestill bolag1996ochingicktidigare Verbumförlagsförsamlingstjänst.iseparat

årKä11a:Svensk Bokhandel. Uppgifterna 1995.avser
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flera själv-Malmö,har sin bas iRichter AB, ärEgmont ett avsom
Egmontkon-danska stiftelsenmultinationelladenständiga bolag inom

Årändamålvälgörande 1995tilldel gårvinsten omsatteEn avcemen.
uppgift frånEnligtmiljoner kronor.Richter 144förlaget ABEgmont

ungdoms-barn- ochförsäljningmiljoner frånhärrörde 96Egmont av
ochJournalbl.a.här ingår Hemmetstotaltböcker. Egmontgruppen

Danmarkför Sverige,till Kalle Anka Coutgivningsrättighetervissa
och vinstenmiljarder kronordrygtår 1995 7ochfNorge omsatte var

länderrepresenterad i 24finnskronor.miljoner Egmontgruppen334
hel-motsvarande 3 485och sysselsatte 1996bolagmeditotalt 106

böckerVeckotidningar,serietidningar,affärsområden:tidstjänster. Fyra
fjärdedel varderaomkringförsvarade förra åretoch Nordisk film aven

omsättninggruppens

grundade3 ättlingarmödrar och hansogiftaville hjälpaEgmont H Petersen
År danska kronormiljonerdelades 20fonden 19961920. ut.

9 1996.Svensk Bokhandel 18,Källa: Nr
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fLEgmont HoldingInternational
:affärsområden:Overnationellaj

Magasiner.Egmont
iTysklandDanmarkSerleblade-58mm"

l EnglandNorgeBülowUlrikchef:j Bøger,Egmont
.å distributionochproduktionNordisk Film

EEGÃET-ñâia-áñjKrokstedtVd: Lars

E l
TABKärnanABUtbildningEgmontABförlagRichters giLennartJohanssonVd: jGustafssonVd: LarsGustafssonLarsVd: imilj kr95,7 jOmsättning:kr0.7 miljOmsättning:kr144miljOmsättning: l .milj kr13,2Resultat:milj kr0Resultat: 1milj kr7,5Resultat:

62Anställda:0Anställda:43Anställda:
I .BokklubbarBokklubbar

SkolboksklubbenbokklubbAnkasKalle
"QEE.E"EEbokklubbRichters

Ungdomsbokklubben
TrafikklubbMusses

LäslandetBokklubben
faktaböckerförstaMina

världVerklighetens
Richtersmanagement
Barbiebokklubben Ã

bildlexikonRichters

1995.Siffrornaböcker.affärsområdet avserSverigeinomverksamheteriEgmonts

år 1995.UppgifternaBokhandel.Källa: Svensk avser
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medlems-FörläggareföreningenSvenskaBeräkningar gör översom
år 1995ungdomsböcker visarbarn- ochförlagens försäljning attav

Richter ABmiljoner kronor. Egmonttilluppgick 180omsättningen ca
mil-ungdomsböcker på 96ochbarn-omsättninghade år avsamma en

kronor.joner
tiotalFörlaget hartitlar år.250Richter AB ettEgmont ut percager

ochfaktaböckerförstaAnka-Klubben, MinaKalleboklubbar, bl.a.
År bokklubbamafrånförsäljningenutgjorde1995Barbie-klubben.

omsättningen.74 % av
miljoneromkring 350påomsättninghade år 1995BöckerBra en

till 300uppgift,enligtomsättningen,sjönk1996lqonor. Under år ca
Nationalencyklopedinbl.a.Böcker,miljoner kronor. Bra utgersom

publiceringsföretaget Inter-ingår i2000,Lexikonoch familjelexikonet
länderi 17verksammaIMP.A/S IMPPublishersnational ärMasters

1995/96hadeIMPuppgår till l 450anställdaoch antalet enpersoner.
svenskamiljardermotsvarande 6,1dollar,miljoneromsättning på 774

ökapåbokklubbama,via attsäljer satsarkronor. Förlaget mest men
uppgickutredningenuppgift tillbokhandeln." Enligttillförsäljningen

000och 1200exemplar000till 830år 1995bokklubbsförsäljningen
Nationalencyklopedinkommerhösten 1997 utUnderexemplar år 1996.

frånutgivningenskönlitteräradenminskaFörlagetpå cd-rom. attavser
titlar år.titlar till100 20 per

i SverigebokutgivningBöckersTabell Bra

SåldaTrycktaSåldaTrycktaKategori ex.ex.ex.ex.
1996199619951995

794 950098794969467 515Skönlitteratur 1 136
898 276322983678 960194Facklitteratur 1 220

ochBarn- ung-
5612216 90110 369819domsböcker 19

Nationalencyk-
361 930082540326 171880lopedin 358

Källa: Böcker.Bra

° från förlaget.underhandsuppgiftEnligt
Bokhandel 1997.Källa: Svensk Nr
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5.3 Medelstora och mindre förlag

De medelstora och mindre förlagens struktur liknar de förlags-stora
koncememas. delägande och samarbete försöker hitta effek-Genom de
tiva till konsumenterna. Några har bokklubbar eller tid-vägar ut egna
skrifter, multimediaföretag eller söker påsigstartar utgemensamma

utgivningsstödet har haft betydelse för mindreInternet. Det statliga stor
och medelstora kvalitetslitteratur.förlag det gäller utgivningennär av
Både marknadsföringssynpunkt detekonomiska skäl och ärav ur
angeläget för dem få in böcker i de allmän- och bambok-sina storaatt
klubbama. nischbokklubbamafall kan de mindre s.k.I vissa utgöra en
viktig försäljningskanal.

allmän uppfattning bland och medelstora förlagEn små är att man
har förlagens försäljnings- ochkonkurrensnackdel de storagentemoten

harmarknadsföringsresurser. Många medelstora och små förlag svårig-
heter bokhandelskedjoma. bilaganå med sina böcker till Av 15att ut
framgår direkt tilldet finns antal förlag riktar sigatt ett stort som
konsumenten den traditionella bokmärk-och därigenom inte ingår i
naden. Alltfler börjar nå till köparnautnyttja Internet väg utattsom en

barnboksförlagenoch har Internetbokhandlar.några Förstartat egna
viktig del den totala försäljningen.utgör exporten en av

allmänförlagen såväl skön-medelstora och mindreDe utger som
facklitteratur, Någraibland kombination med barnboksutgivning.i är
dock bamboksförlag.renodlade

De medelstora förlagen

De tolv förlag utredningen valt beskriva harnärmareatt en sam-som
manlagd kronor och sammanlagtomsättning på 220 miljoner utca ger

titlar700 år.ca per
Bokförlag miljoner kronor.B. Wahlströms har omsättning på 77en

Förlaget årligen titlar skön- och facklitteratur för250-300utger ca
ligger bredbam- och ungdomslitteratur. Tyngdpunkten påsamtvuxna

underhållningslitteratur. Wahlströms har bokklubbarB. tre egna -
Fantasy-klubben, Läslusen, riktar sig till mindre barn, och Wahl-som

ungdomsbokklubb. Förlaget delägare den nystartadei Inter-ströms är
netbokhandeln.se och distributionsföretaget Förlagssys-95 %äger av

förlaget Kungsholmens Stockholm.Dessutom Bokhandel item. äger
Ordfront Förlag har, mycket tack succéförfattaresin Henningvare

Mankell, omsättning på 29, miljoner lcronor. Förlaget skön-5 uten ger
litteratur bl.a. litteratur från tredje världen, facklitteratur, reportage-
och reseböcker handböcker skrivande. Tidskriften Ordfrontisamt
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harOrdfrontKulturföreningenförmedlemstidskriftmagasin somär en
bokklubb.tilltillgångMedlemskapetmedlemmar.00012 engerca

Ordfront Förlagkursverksamhet.ochkultur-bedriverFöreningen även
Rabénförlagen.till %45ägs av

35-40barnboksförlagrenodlat utOpalBokförlaget är ett gersom
bety-kronor. Enmiljonertill drygt 19uppgårOmsättningtitlar år.per
medsamarbetarOpalförsäljningen export.utgörsdande del avav

produktiondennamultimediaproduktion. IgällerdetGammafon när
OpalsNordquist,SvenPettson-böckemamedcd-rombl.a.ingår av

i% BarnensOpal 49författare/tecknare. ägerframgångsrikemest
Förlag.BerghsidelägareBokklubb och är

böcker.historiskaledande utgivarendenAtlantisBokförlaget är av
ocksåkronor. Man utmiljonerdrygt 17tilluppgårOmsättningen ger
facklitte-ochländernanordiskadefrånhuvudsakligenskönlitteratur,

kanförfattarnaBland nämnasklassikerutgivning.och har storratur en
i50 %ochärtitlar äger40AtlantisEnglund.Peter ut percager

Fenix.tidskriftenocksåAtlantisbokklubben Clio. utger
barnlitteraturochbådeutgivningharBokförlagAlfabeta vuxen-av

förungdomsböckemaochår.titlar Barn-40och svararut percager
harFörlaget väx-kronor.miljonerdrygt 14påomsättningen en2/3 av

i Gamma-delägareAlfabetabarnböcker. ärexporttörsäljningande av
både via Gamma-cd-rom,dvs.multimedia,ocksåFörlagetfon. utger

AlfabetaOpal. ärBokförlagetmedoch tillsammansMultimediafon
Intemetbokhandeln.se.delägare i

omsättning,ikronormiljonermed 13Bokförlag,CarlssonsTrygve
titlar100ochförfackböcker utpåsigspecialiserat perhar cagervuxna
universi-beställningsverk,s.k. t.ex.utgivningendel ärår. En stor av

har såFörlagetmed andra.samarbeteofta iskerproduktionenochteten
undantagmedskönlitteratur,utgivningenövergivithelt avgott avsom

kriminalromaner.
ikronormiljonermed drygt 13Fischer C0,Bokförlaget om-

delägareochför ärfacklitteraturskön-såvälsättning, vuxnaut somger
Klubb.Böckernasi

haromsättning,ikronormiljoner9med knapptFörlag,Berghs spe-
ochbåde barnförfaktaböckerpopulärvetenskapligapåcialiserat sig

Klubb.BöckernasidelägareFörlagettitlar.40-50 äroch utgervuxna
Förlag.BerghsidelägareRabénförlagenochOpal är

omsättning,kronor imiljoner utdrygt 8medFörlag,Gedins cager
utgivningmedskönlitterärutpräglatInriktningentitlar år. är20 enper

Måna-idelägareGedinför Per ärpoesiochbåde vuxna.romanerav
Pocket-Shop.Bok ochdens
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Brombergs Förlag, med drygt miljoner8 kronor i omsättning, utger
20-25 titlar främstår, skön- och facklitteratur för ävenper vuxna, men
några barnböcker. Förlaget ingår i Kinneviks Moderna Tider Media.

ÖstlingsBrutus Bokförlag Symposion, knappt miljoner7omsätter
kronor, och 60-70 titlar år skön- och facklitteratur förutger per av

Förlaget har två bokklubbar, Moderna Tänkare och Ate-vuxna. egna
Förlaget har i kontakter med utredningen framhållit deattneum.

ökande portokostnadema inneburit svårigheter driva bokklub-stora att
bama, och omöjliggjort utskick kataloger och reklam. Istörre av syn-
nerhet drabbas klubbarnas medlemmar i betytt mycket förNorge, som
förlaget.

Eriksson Lindgren Bokförlag drygt miljoner kronor5omsätter
och renodlat barnboksförlag, till 39 % Rabénförlagen.är ett ägt av
Förlaget inriktat på biblioteksinköp och 20 titlar kvalitets-är utger ca
böcker haroch många debutanter på sin utgivningslista.

Multimedia

De förlagen har införlivatantingen multimediaproduktionen i sinstora
allmänna förlagsverksamhet Norstedts och Verbum eller skapat nya
självständiga enheter Bonniers med Bonniers Multimedia och Ahead
Media, Rabénförlagen med Rabén Multimedia, och KulturNatur med
Nya medier, Alfabeta med Gammafon Multimedia. Bland multi-
mediaproducenterna utanför bokförlagen kan Levande Böcker,nämnas

också samarbetar med RabénSjögren, Microsoft, Telia, BMG/IQsom
Media, Studentlitteratur och Genious.Young

vissa fall produktion kassettböcker förlags-I ingår del iav som en
verksamheten, Bakhåll för Alfabeta,och delägare iärt.ex. vuxna som
Gammafon, med och produktion musik- ochutgivningstoren av
berättarsagor på och kassett för bam.CD Förlag det endaIris är ren-
odlade kassettboksförlaget och miljoner kronor. Förlaget22omsätter
har hittills givit drygt 400 titlar ioförkortade kassettversioner. Pro-ut
duktionen omfattar både skön-, fack- barn-och och ungdomslitteratur.
Under hösten 1997 utgivningslinje med s.k. Audio Pocket,startar en ny

kopia den amerikanska kassettboken med bred underhåll-ärsom en av
ningskaraktär. Förlaget driver också Lyssnarklubben har 23 000som
medlemmar.
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mindre förlagenDe

Nordiska Före-organisationenihar gåttantal "små förlagEtt samman
genomfördeUnder våren 1997NOFF.Förlagför Mindreningen

Enkätenmedlemmar.bland sina 65enkätundersökningföreningen en
för dessa 40omsättningensammanlagdaförlag.besvarades 40 Denav

titlarAntaletår 1996.miljoner kronortillförlag uppgick 62 varnya
Året omsättningentitlarmångalikaföre, 1995,196. ut varmengavs

harår 1997kronor. Förmiljoneruppgick tilllägre och 57 man
och utgivningkronormiljonerpå 72omsättningbudgeterat med enen

titlar.238av
fleralitteraturstöd förbeviljatsharförlagende småMånga avav

sina titlar.

be-titlarAntalförlag.stycken småfrån 40Tabell Utgivning5:2. som
litteraturstödviljats

199419951996

8087stöd 66beviljatsAntal titlar som
207196196titlarantalTotalt utgivna

totalastödda titlarAndel av
39 %44 %%34utgivningen

Källa: NOFF.

omsättningförlag medtillhuvudsakligenLitteraturstödet går en
År hadeförlagtolvstod de omsätt-1996kronor.miljonöver som enen

och %73omsättningenmindre 90 %förmiljon intening änöver aven
deocksåförlag,tolv är mestlitteraturstödda titlarna. Dessade somav
förlitteraturstöd integenomsnittförlagen, får ietablerade bland de små

dennabetydelse förstödetspåvisartitlar.sina Dettamindre 70 %än av
förlagsmåhela kategorinsiffra för ärMotsvarande attförlag.kategori

till %.stödandelen uppgår 35-45
medförlagenhar fyra omsätt-distributionengällerdetNär enav

bibliotek sinabokklubbbokhandel,miljonenning samtöver som
förstaihar sinaåtta ihuvudkanaler. övrigaDe uppgett att mansvar

profile-bokklubb,kanalerutgivninghand sprider sin somgenom egna
abonnemang.tidskrift ellerdirektförsäljning,rad
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Totalt de förlag besvarade enkät40 NOFF:s 837 titlarutgav som
mellan åren 1994 och dessa1997. Av 262 översättningar, 123var varav
skönlitterära och facklitterära.139

försäljnings-NOFF och distributionskanaler, godattmenar egna
kunskap sina läsare och oberoende de etableradeett storaom egna av
försäljningskanalema bra grundförutsättningar för mindre förlagsär
överlevnad. Vidare betonas litteraturstödets betydelse för denna typ av
förlag.

Flera små förlag har gått och bildat Förlagshuset Göte-isamman
borg. Under år beviljade Stiftelsen Framtidens kultur miljoner1997 2
kronor till projektet, också fått stöd från TankenEU. är attsom
medlemsförlagen förutsättningarsamverkan skall skapa bättregenom
för sina verksamheter tillgång till teknik,respektive genom gemensam
marknadsföring distribution, och därigenom öka chanseroch sina att
kunna Blandfortsätta arbeta bransch stadd i förändring. moti-i storen

till bildandet Förlagshusetven anges:av

drabbar deDen pågående strukturtörändringen i bokbranschen som-
förlagenmindre hårt.

Förlagshuset mötesplas diskussion,skall litterärvara en som gagnar-
yttrandefrihet utbyte.och kulturellt

all media blirPå grund den ökande ägarkoncentrationen inomav-
förlagenden breda med hög kvalitet de mindre stårutgivning som

för den får allt nå tillallt viktigare samtidigt svårare att utsom-
läsarna.

med nytänkande.Småförlagen måste förändringar i branschenmöta-
och förlaggeografiska närheten mellan författare,Den äröversättare-

viktig för valet vilka böcker skall komma ut.somav

blir med-Förlagshuset självständig juridisk Förlagenär en person.
lemmar avancerad tekniskoch får tillgång till tjänster distribution,som

marknadsföringsförutsåttningar lokal för utställ-utrustning och som
författarframträdanden, mässprojekt Startkost-ning, etc.gemensamma

nadema beräknade till miljoner kronor. Förlagshuset2,6är är treen av
svenska för Leonardoprogrammet,i EU-projekt, inomparter ett ramen
kring former för distribution böcker. projektetproduktion och Inya av
ingår, förutom andraGrekland och Storbritannien.Sverige, De parterna
från Förläggare-Sverige Bibliotekshögskolan i Borås och Svenskaär
föreningen. kulturråd.Projektet samordnas Statensav
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utgivningFörlagens5.4

bland deochbokutgivning ärinternationelltharSverige storsett en
folk-till sinförhållandeutgivning iharländer i Europa störstsom

Sverige.ibokutgivningentotaladenökade1990mängd. till årFram
År minskade bokut-1995avtagit.dock ökningenharårUnder senare

pååterigensiffror visarårsföre. 1996jämfört med åretgivningen en
jämförtmed 6 %böcker, ökning654då 10Totaltökning. utgavs en

Bibliograñskaförgrundtillliggerdefinitionmed året innan. Den som
Definitionenallmän.mycketemellertidstatistikinstitutets är av

minst 49omfattandelitteraturicke-periodisklyderbokbegreppet
publi-registreradeocksåredovisarBoktörteclmingSvensktrycksidor.

olikafördelade påbroschyrer ämnes-ingårkationer här även
områden.

2 Bokförteckning.Källa: Svensk
Bokförteckning.Svensk13 enligtsidor,under 49publikationBroschyr;



SOU 1997:141 Förlag och 85utgivning

ÅrTabell 5:3. 1996 registrerade böcker och broschyrer fördelade efter
ämnesområde

Ämnesområde broschyrerBöcker och

Bok- och biblioteksväsen 160
Allmänt och blandat 270
Religion 454
Filosofi och psykologi 327
Uppfostran och undervisning 462
Språkvetenskap 461
Litteraturvetenskap 189
Skönlitteratur, svensk originali 865
Skönlitteratur, utländsk i svensk översättning 934
Skönlitteratur, övrigt 105
Konst, musik, och film 492teater
Arkeologi 66
Historia 261
Biografi och genealogi 320
Emografi, socialantropologi och etnologi 101
Geografi 528
Samhälls- och rättsvetenskap 1 591
Teknik, industri och kommunikation 1 133
Ekonomi och näringsväsen l 446
Idrott,lek och spel 199
Militärväsen 64
Matematik 95

.Naturvetenskap 752
Medicin 1 205
Musikalier 20
Böcker barnför och ungdom

svensk skönlitteratur 304
utländsk skönlitteratur 452
övriga 240

Summa 13 496

Källa: Svensk Bokforteckning.

Under år uppgick antalet böcker till och antalet1996 utgivna 10 654 utgivna
broschyrer till 2 842.
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eller bro-böckerskönlitteräraframgår knappt 2 000tabellenAv att
registrerades årungdomsböckerochbam-schyrer och knappt 1 000

industri ochteknik,rättsvetenskap,samhälls- ochområdet1996. Inom
drygt 0004ochekonomi näringsväsenkommunikationer utgavssamt

broschyreralltsåstatistik ingårdennabroschyrer. ävenböcker eller I
normaltmängd publikationer,sidor ochoch 48mellan 16 stor somen

specialtid-karaktärenharböcker,betraktasinte utan avsnararesom
förutgivningsvolymendock fingervisningTabellenskrifter. omenger

olika genrer.
statistiska1973/74sedan inFörläggareföreningenSvenska tar upp-

allmänlitte-försäljningochutgivningmedlemsförlagensgifter över av
ingår inte. DemassmarknadslitteraturochLäroböckerA-böcker.ratur

medlemmar i För-Egmont-RichterochBöckerförlagen ärBrastora
heller i före-därför intesiffror ingåroch derasläggareföreningen

försäljnings-och deförlagsstatistikStatistikenstatistik.ningens är en
återförsäljama.tillfakturerade värdenförlagensvärden ärangessom

1996.titlarstatistik utkom 3 586FörläggareföreningensEnligt nya
Förläggareföre-siffror ochBokförteckningsSvenskmellanSkillnaden

med-siffror endastFörläggareföreningensberor påningens att avser
ellerläroböckerVarkenallmänlitteratur.lemsförlagens utgivning av

med.finnsmassmarlcnadslitteraturs.k.

5 Branschstatistik 1996.örläggareföreningen.Källa: Svenska F
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Tabell 5:4. titlar och upplagorNya uppdelade litteraturkatego-pånya
rier enligt Förläggareföreningens statistik

Litteraturkategori 1996 1994 1991/92 1985/86

Skönlitteratur
Lyrik och dramatik 70 75 74 88
Annan svensk skönlitteratur 285 328 312 287
Annan litteratur 300översatt 325 373 405
Summa original 655 728 759 780

pocketOmtryck formi 239 227 257 208ny
Övrigt omtryck 223 221 218 205
Summa omtryck i form 462 448 475 413ny
Summa skönlitteratur 1 117 1 176 1 234 1 193

Barn och ungdomsböcker
Svenska 307 278 244 210
Översättning 319 322 407 342
Summa original 626 600 651 552
Omtryck i form pocket 2 19 6 18ny
Övrigt omtryck 93 111 115 79
Summa omtryck i form 95 130 121 97ny
Summa barn- och ungdoms- 721 730 772 649
böcker

Facklitteratur
Svenska original 1 204 1 036 - -
Översättning 310 326 - -
Summa original 1 514 3621 1 108 1 141
Omtryck i form pocket 41 22 45 50ny
Övrigt omtryck 114 145 54 79
Summa omtryck i form 155 167 99 129ny
Summa facklitteratur 1 669 5291 1 207 1 270

Elektronisk utgivning 55

Uppslagsverk 24 11 3 21

Total utgivning 3 586 3 446 3 216 3 133

Källa: Förläggareföreningens statistik 1996.

S benämningenMotsvarar "reprint".
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totaladenskönlitteratur ut-andelenframgår b1.a.tabellen attAv av
Utgiv-1996.årtill 31 %1985/86årfrån 38 %minskathargivningen

dentitlar. Detta ärtill l 1171996uppgick årskönlitteraturningen av
tio år.siffran pålägsta

statistikFörläggareföreningensvisarfacklitteraturengällerdetNär
tal ochabsolutabåde iökatharfacklitteraturen somutgivningenatt av

facklitteratu-tioårsperiod harUnderutgivningen.totaladenandel enav
till1985/86%från 40utgivningentotaladenandelökat sin avren

facklitteraturutgivningenökadetitlarantalRäknat i1996.år46 % av
och1995årenMellan1996.titlar årtill 6691985/86 1titlarfrån 2701

titlar inomAntalettitlar.med 100 genrenökatantalethar1996 nya
alltsåförefallerår. Detpå tiohögstadärmed det envarafacklitteratur är

facklitteraturenmedantillbakagårskönlitteraturentilltendenstydlig att
ökar.

facklitteraturbildenstärker attundersökningUtredningens avegen
utgivningen.roll imycketspelar storen

för årenutgivningtotalamedlemmarsFörläggareföreningensAv
ungdomslitteraturochbarn-utgivningenoch 19961985/86 utgör av

antaletutgivningenhartioårsperiodSett avomkring 20 %. över en
titlartill 7211985/86titlar år649frånökatungdomsböckerochbarn-

mins-ungdomslitteraturbam-ochutgivningenharår 1996. Däremot av
År titlar72119961996.och1995mellan årentitlarmed 100 gavskat

titlar.8271995för årsiffranmedanut var
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Tabell 5:5. Utgivning antal titlar avseendei nyutgivning utgiv-samt
ning och försäljning i antal volymer enligt Förläggareföreningens sta-
tistik

1990/91 1985/861996 1995 1994

Totalt antal nya
titlar och 446 303 1333 586 3 578 3 3 3nya
upplagor

Antal tryckta
volymer 1 000- 118 28 849 27 80323 094 25 337 24
tal ex
Antal tryckta
volymer titel 6,4 7,0 8,7 8,97,1per

OOO-tal1 ex
såldaAntal

volymer 14 710 17 550 16 73114157 15 205
i 000-tal1 ex
Antal sålda
volymer 5,3 5,33,9 4,2 4,3

titel OOO-tal1per
ex

Källa: Svenska Förläggareföreningens statistik.

volymer minskat medtabellen framgår antalet tryckta harAv att
miljoner böcker12 på år. Under trycktes således 23,1% tio år 1996

volymer harjämfört med miljoner 1985/86. Antalet sålda gått27,8 år
med miljoner exemplar årunder period från 16,715 %ner samma

1985/86 till miljoner år14,2 1996.
titel har minskat frångenomsnittliga antalet tryckta volymerDet per

till omkring sålda volymer titel har,8 900 400 på år. Antalet6 tio per
enligt Förläggareföreningens siffror, minskat under de tio årensenaste
från 300 1985/86 till5 3 900 år 1996.
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litteraturkatego-uppdelad påutgivningvolymerSåldaTabell 5:6. ny
Lie:

1991/9219951996Litteraturkategori
milj .kr.kr.miljmilj .kr.

7,66,96,4Skönlitteratur
4,13,33,3ungdomsböckerochBarn-
4,34,84,3Facklitteratur

16,015,214,2Totalt

Förläggareföreningen.SvenskaKälla:

försäljningenuppmärksammaskankategorierna attde olikaFör av
miljoner1990-talet, från 4,1underminskatungdomslitteraturbarn- och

1996. Anta-exemplar årmiljonertill1991/92 3,3exemplar budgetåret
miljonerfrån 7,6minskatharskönlitteraturensålda volymer inomlet

såldaAntalet1996.exemplar årmiljoner1991/92 till 6,4exemplar år
tillfäl-bådevidmiljonerligger på 4,3facklitteraturenvolymer inom

miljoner.till 4,8uppgickår 1995sålda volymerantaletlena, medan

litteraturkateg-olikatitel förvolymertrycktaAntaletTabell 5:7. per
gtusentalrier g

Antal trycktatrycktaAntalLitteraturkategori
volymervolymer perper

1991/92titeltitel 1996
9,88,5Skönlitteratur
9,67,1ungdomsböckerochBarn-
6,64,9Facklitteratur
8,57,0Totalt

statistikFörläggareföreningensKälla: Svenska

sjunkit.harupplagomagenomsnittligadehar ökatAntalet titlar men
iminskat. Dettatitel harvolymersåldaantaletgenomsnittligaDet per

utslaget påkostnadstäckningendåekonomiförlagenspåverkarsin tur
alla titlar blir sämre.

såldaantaletochtrycktaantaletmellanförhållandetgällerdetNär
1980-taletmittenminskat. Iskillnadenvolymer, kan attnoteras av
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uppgick antalet osålda exemplar till ungefär ll miljoner volymer och i
dag motsvarande siffra knapptär 9 miljoner volymer.

Utredningen låtithar undersöka utgivningen de titlar erhållitav som
litteraturstöd under perioden 1995/96. Resultatet undersökningenav
redovisas bilagai och7 kort i avsnitt 8.1.3. titlarDepresenteras som
erhöll litteraturstöd under perioden trycktes totalt i miljo-3,2närmare

exemplar. Omkring de10 % titlar fått stöd hade upplaganer av som en
på 10 000 tryckta exemplar. Några få titlarän trycktes i övermer
50 000 exemplar, medan 50 % de stödda titlarna hade upplagaca av en
under 3 000 exemplar. Den genomsnittliga försäljningen under det
första året för de litteraturstödda titlarna låg på framställd67 % av
upplaga.

5.5 Fakturerad försäljning

totalaDen marknaden för allmänlitteratur uppgår enligt Svenska För-
läggareföreningens beräkningar till 3,2 miljarder kronor exkl. moms.
Motsvarande siffra för år 1995 3,5 miljarder kronor. Förläg-var
gareföreningen uppskattar den totala försäljningen allmän-att av
litteratur har minskat med mellan4,9 % åren 1995 och 1996. Den sär-
skilda analys utredningen låtit bokmarknaden, ochgörasom av som
återfinns bilagai bild den totala omsättningen.ger en annan av

Tabell 5:8. Försäljning uppdelad på olika kategoriermiljoner kron0r

Kategori 1996 1995 1994 1993 1992/93 1990/91

Skönlitteratur 645 672 650 680 718 643
Barn- och ungdomslitt.. 223 179 180 188 195 176
Facklitteratur 661 668 687 605 556 534
Totalt 1 613 1 582 1 562 5021 1 477 1 399

Källa: Svenska Förläggareföreningen. Statistiken de förlag med-äravser som
lemmar i Förläggareföreningen.

7 Förlagen redovisar F-priser vid försäljning återförsäljaretill och konsument-
pris vid direktförsäljning. Enligt underhandsuppgift från Förläggareföreningen

direktförsäljning andel litteraturkategori.upptar Sammantagetoavsettsamma
uppgår direktförsäljningen till för år36 % 1996.
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till 1,6försäljningentotaladentabell 5:8enligtuppgick1996årFör
mel-%med 2ökninginnebarvilketmoms,exkl.miljarder kronor en

försäljningsökning,uppvisar5:8tabellAttoch 1996.1995lan åren en
försäljningentotaladenbedömerFörläggareföreningen attmedan

försäljning isinredovisarförlagenfaktumdetförklaras attminskat, av
olika priser.

direktför-förlagenredovisarförsäljningsstatistikengällerdetNär
redo-återförsäljaretillförsäljningenmedankonsumentpriserisäljning

för-År totalsumman%611996 utgörsforlagsnettopriser. avvisas i av
iprisernauttrycks iförsäljningssummanochlagsnettopriset, resten av

mellanfördelningenbetyderDetta attexkl.konsumentledet ommoms.
mellan årenändrasåterförsäljaretillförsäljningochdirektförsäljning

dettamaterialet irensningNågontotalsumman.dettapåverkar aväven
publice-Förläggareföreningensframgår inteinte. Detavseende sker av

återförsäl-ochdirektförsäljningmellanfördelningenstatistikrade om
sannolikt attDetlitteraturkategorier. ärolikamellansig åtskiljerjare

facklitteratur.denänskönlitteratur störreärdirektförsäljningen avav
och1995mellan årenfacklitteraturförsäljningenminskadeDen av
för-påuteslutandeFörläggareföreningenfrånuppgiftenligtberor1996
för-minskadpåalltså inteberorSiffrornaredovisningen. enändringar i

helhet.branscheninomfacklitteratursäljning somav
har inte%på 25ungdomsbokförsäljningenÖkningen ochbarn-av
redovis-iförändringarpåberorförsäljningsökning utanorsakats enav

bamboksför-ocksågångenförstaÅr förnämligenredovisas1996ning.
bokklubbar.från tvåsäljningen stora

dagiredovisasstatistik5.6 Den som

föreningensendastomfattarstatistikFörläggareföreningensSvenska
helaundersökningarkontinuerligaingadag avmedlemsförlag. I görs

redo-statistiki sinSverige. Som momentbokförlagsmarknaden i ett
bokmark-svenskadenuppskattningFörläggareföreningenvisar aven

70 %omfattamedlemmarföreningens avuppskattasdag canaden. I
base-uppskattningDennaekonomiskamarknaden i termer.totaladen

År svarade19661970-talet.och1960-frånuppgifteroffentligapåras
fakture-denför 80 %Förläggareföreningenmedlemsförlagen hos av

År medlems-svarade1970allmänlitteratur.nettoförsäljningenrade av
försäljningen.faktureradeden%för 71företagen av

för-medlemsförlagensuppgifteromfattarstatistikFöreningens om
utgivnaantallitteraturkategorier,kundgrupper,uppdelad påsäljning

litte-påuppdeladevolymerantalförsäljning iochutgivningtitlar samt
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raturkategorier. Bortfallet endast 1 % medlemsförlagensär av sam-
manlagda enligt uppgift frånomsättning, Förläggareföreningen.

Tidigare innehöll Förläggareföreningens statistik sammanställ-en
ning andel försäljningen till återförsäljare. haröver Dennareturernas av
emellertid eftersomtagits bort många förlag redovisningssystemi sina
inte kan skilja alla slags Förläggareföreningen uppskattarut returer. att
bokhandelsreturema för de flesta förlag ligger på 15-20 %.

5.7 svenska bokmarknadenDen

fåFör uppskattning omfattningen bokförsäljningall i Sve-att en av av
rige har utredningen låtit genomföra enkätundersökning. Enen sam-
manställning resultatet bilaga företag,i Samtliga alltsåpresenterasav

de inte medlemmar Svenska Förläggareföreningen,iäven ärsom som
enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI-kod omfattar förlagsverk-
samhet har tillställts enkäten. Enkäten frågor rörandeinnehöll antalett
bokförsäljningen. förlag undersökningenDe 413 ingår i uppvisarsom

fakturerad försäljning på miljarder kronor exkl. denna1,7 Ien moms.
försäljning ingår multimedia. enkätsvaren framgårAv drygtäven att
hälften försäljningen från förlag facklitteratur.dessa 413 Omav avser

datalitteratur och multimedia inräknas blir andelen 70 %.även nämnare
Bam- och ungdomslitteraturen för omkring och enligt10 %svarar
enkätsvaren uppgår den fakturerade försäljningen till miljoner170
kronor exkl. för dennamoms genre. .

Den genomförda enkätundersökningen den handelnvisar totalaatt
med böcker konsumentvärde skullei Sverige uttryckt i inkl. moms
kunna uppskattas till miljarder kronor. läromedel och bok-5,3 Om
import medräknas kan den totala bokkonsumtionen beräknas till 7ca
miljarder kronor. Förläggareföreningen uppskattar den svenska bok-
konsumtionen inkl. och tryckta läromedel till miljarder kro-5,7moms
nor.

Skillnaden mellan Svenska Förläggareföreningens beräkning denav
totala marknaden och redovisade enkätresultat ligger i vadovan som
medräknats förlag. Utredningens enkät har till företaggått utsom som
enligt Svensk Näringsgrensindelning omfattar förlagsverksamhet. För-
läggareföreningen begränsar sig till uppskatta marknaden till 250att ca
förlag enligt föreningens uppfattning betrakta professio-är attsom som
nella förlag på den kommersiella marknaden. För-gängsesom agerar
läggareföreningen inte in uppgifter importen. framgårSomtar om av
bilaga har förlagen6 utanför Förläggareföreningen inriktning.en annan
Direktförsäljning till konsument facklitteraturoch andelen har störreen
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Förläggareföre-medlemmarförlagmed deandel jämfört är avsom
ningen.

allmänlitteratur.distributionskanalerpåFördelningDiagram 5:1. av
marknadentotaladenBeräkning av

Bibliotek
ktD 4%13°. dlkh. B e031%försäljning..

°28%

Annan

äåâbbkkB
detaljhandel

16%
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5 Läromedelsförsäljningen

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter FSL branschorga-är en
nisation för svenska läromedelsproducenter. dagI har föreningen 30
medlemmar verksamhet huvudsaki utgivning läro-utgörsvars av av
medel i form tryckta läromedel, AV-läromedel, datamjukvara ochav
liknande upphovsrättsligt skyddat material. Enligt föreningen svarar
föreningens medlemmar for 95 % försäljningen tryckta läromedelav av
i Sverige.

Tabell 5:9. Försäljning läromedel fördelad på skolform eller mot-av
svarande, exkl. i tkrmoms

Stadium 1995 1996 Skillnad i Andel totalav
försäljningprocent
1996

Förskola 3 308 2 961 -10,49 0,25
Grundskola 135 630 143 094 5,55 12,25
klass 0-3
Grundskola 140 396 145 370 3,54 12,44
klass 4-6
Grundskola 180 867 184 311 1,9 15,78
klass 7-9
Gymnasieskola, 455 362 429 392 -5,7 36,75
Komvux
Högskola 162 306 152 286 -6,17 13,03
Övrig försäljning 120 201 110 923 -7,7 11,
Total l 198 071 1 168 337 -2,48

Källa: FSL

Enligt den branschstatistik FSL fram uppgick den totala för-tarsom
säljningen till 1 161 miljarder kronor exkl. år 1996. Dettamoms
innebar minskning från året före med 2,5 %. Granskar fördel-en man
ningen mellan olika stadier så finner försäljningen läromedelattman av
avsedda för gymnasieskolan och Komvux minskade med 5,7 % mellan
åren 1995 och 1996. Däremot har läromedelsförsäljningen till grund-
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påfrämst attberor1996. Dettaoch1995årenmellanskolan ökat
kommu-hurredovisningEnelever.000med 20 avökatelevantalet ca

kapiteliläromedelsförsäljningenhanterar gesnerna
300till 501995uppgick årgrundskolanielevförKostnaden en
kro-000till 2uppgårutrustningochläromedelförKostnadenkronor.

år.kronortill 500uppgårläroböcker perförkostnadenvaravnor,
minskatundervisningenförkostnaderkommunernasharEnligt FSL

har1996och1988årenMellanoch 1995.1991årenmellanmed %17
priser.fasta% imed 12minskatelevläromedelinköpen perav

Skolverket.1996.18 siffrorSkolan iKälla:
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6 Handeln med böcker

l Bokhandeln

6.1.1 Inledning

Sedan bokprisema blev fria och etableringskontrollen upphävdes år
har1970 bokdistributionen förändrats.successivt Den traditionella

bokhandeln har förlorat dominerandesin ställning och står förnu ca
%40 den totala försäljningen allmänlitteratur i Sverige. Medav av

allmänlitteratur skön-, fack- och bamlitteratur. Läroböcker ingåravses
ej. lågtDetta internationellt Danmark skerIär 75 %sett. t.ex. ca av
bokförsäljningen bokhandeln och i Norge och Finland stårävengenom
bokhandelsförsäljningen för högre andel den totala försäljningenen av

allmänlitteratur Sverigei Bokhandeln i Sverige själv sinaän sätterav
priser, utgår från förlagens förlagsnettopris, det s.k. F-priset. Påmen
detta F-pris beviljas bokhandlar olika rabatter, relaterade tillärsom
deras inköp. Detta innebär fördel för bokhandelskedjor ochstoren
varuhus inköp kan få rabatter kombinationistörre storasom genom
med marknadsföringsbidrag från förlagen. små och enskildaFör bok-
handlar det därmed svårare konkurrera med priset.är att

Bokhandelns huvudkonkurrent många bokklubbama,anses av vara
avtal har möjlighet sälja böcker med 25-40 % rabatt.attsom genom

Dessa har genomgått mycket stark framförexpansion, allt börjanien
1970-talet. Bokklubbarna står för den22 % totalaruntav nu av

försäljningen allmänlitteratur bokförsäljningenMen har ocksåav
spritts till andra försäljningskanaler. detaljhandelAnnan varuhus,som
stormarknader och dagligvarubutiker har sedan 1980-talet i allt högre

Källa: Svenska Förläggareföreningens statistik medlemsförlagens för-över
säljning 1996.
2 skälEtt bokhandeln i ochär Norge Danmark har tillatt viss detalj-ensamrätt
handelsförsäljning.
3 Källa: Svenska Förläggareföreningens statstik medlemsförslagensöver för-
säljning 1996.

17-12174
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mycketdockharFörsäljningenböcker.säljabörjatutsträckning en
för dennaoch jul,till bokreastark koncentration gruppsom

bokförsäljning. Mot-totalaårets80-90 %föråterförsäljare avsvarar
bokförsäljning.årets%bokhandeln 25-50siffror försvarande är av

1996Försäljningsandelar

%40Bokhandel
22 %Bokklubbar

Pocketgrossisten/Övriga återförsäljare 13 %
9 %Varuhus
6 %Bibliotek

%8direktförsäljningAnnan
%3Utlandsförsäljning

for-medlemsförlagensstatistikFörläggareföreningens överSvenskaKälla:
distribu-de olikaviktarBokhandlareföreningenSvenskasäljning 1996. Anm:

annorlunda.någottionskanalema

sortiment,begränsatbokhandeln harutanför ettDetaljhandeln mer
traditionBokhandeln harlättsålda titlar.beståendedeltill avstor av

ochgod servicepersonal,kvalificeradsortiment,bretterbjudit ett
kulturpolitiskt intresse attalltsåbeställning. Dettill ärmöjligheter av

där-förSverigehelabokhandelsnät i attvittförgrenatupprätthålla ett
för alla.tillgängligtkvalitetslitteraturutbudbrettmed göra ett av

den uthurDetaljhandelsmarknaden6.1.2 ser-

medhandelnundersökninggenomföralåtitharBokutredningen aven
och1996frånsiffrorredovisaranalysenochKartläggningenböcker.
för-uppgårundersökningenEnligtbilagahelhet ii sinpresenteras

miljonertill 639detaljhandeln 1allmänlitteratursäljningen genomav
exkl.kronor moms.

några begreppDefinition av

affärsidéhuvudsakliga ärbokhandelallmänbokhandelMed varsavses
allmänlitteratur. Iurvalbretttillhandahållaoch/ellerlagerföra ett avatt

mindredefackbokhandeln,s.k. samttidigaredeningårdenna grupp

medlemsförlagensstatistik4 Förläggareföreningens överSvenskaKälla:
till 100.SiffrornaOBS1996.försäljning summerar



SOU 1997: 141 Handeln med böcker 99

bokhandlar, vanligtvis medlemmar i Sveriges Servicebokhand-ärsom
lareförbund. Med benämningen fackbokhandel avsågs före bok-1992
handel ansluten fackbokhandelsavtalet,till vilket bl.a. innebar deatt tog

böcker abonnemangi från förlag anslutna till avtalet och höllemot nya
minst aktuella4 000 titlar svensk allmänlitteratur i lager.av

Med benämningen servicebokhandel de bokhandlar100avses ca
har till det s.k. sortimentsstödet, vilket innebär deras årligarätt attsom

bokinköp ligger i intervallet 100 000-800 kronor000 och de köperatt
in 400-1 000 nyhetstitlar varje år.

I allmänbokhandel ingår de bokavdelningar påävengruppen varu-
hus uppfyller det gamla fackbokhandelslcriteriet lagerföraatt ettsom
brett sortiment erbjuda anskaffningsservice.samt

Med obunden bokhandel bokhandel inte ingår i någonavses som
kedja och har sortiment motiverar butiken innefattas iett attsom som
begreppet allmänbokhandel.

Specialbokhandel den bokhandel huvudsakligen inriktadär ärsom
på specialområde, barnböcker, konstböcker, datalitteratur, reli-ett t.ex.
giös litteratur, denna kategori finnsI antal läro-etc. ett stortnew age
medelsspecialister med inriktning på högskolor och universitet. Några

dem uppfyller kriteriet för allmänbokhandel, då derasävenav men
huvudsakliga affärsidé försäljning läromedel har de klassatsär av som
specialbokhandel.

Annan detaljhandel varuhus, stormarknader, dagligvaruhallar,är
Servicehandel och fackhandel, dvs. försäljningsställen med smalareett
sortiment allmänlitteratur och där böcker mindre delutgörav en av
omsättningen. flertalet dessaFör butiker julhandeln ochutgörav
bokrean betydande del bokförsäljningen. dennaI ingåren av grupp

Servicehandel Pressbyrån saluför kvalitetspocketäven ochsom som
säljer böcker för 50 000 kronor år.änmer per

Utöver dessa finns försäljningsställen för kvalitetspocket.även

Fördelningen mellan bokhandel och andra försäljningskanaler

Kartläggningen redovisar försäljningsställen819 för allmänlitteratur i
Sverige. dessaAv allmänbokhandlar.331 Dessa står förär 67 % av
den totala försäljningen detaljhandeln. specialbokhandlar190genom
har 7 % marknaden.av

fjärdedelEn detaljhandelns försäljning allmänlitteratur skerav av
via andra kanaler bokhandeln. försäljningsställena298än utgörsav av

detaljhandel med marknaden.21 %annan av
deUtöver 819 försäljningsställena finns 590 butiker, före-ovan

trädesvis servicehandel, säljer kvalitetspocket. De står för någotsom
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förförsäljningsställen500finns 3marknaden. Dessutom1 %över av
Avmarknadsandel på 3 %.beräknadmedmassmarknadsböckers.k. en

innebärlitteratur. Detta attsäljerocksådet 500dessa är annansomca
Sverige.böcker iförförsäljningsställen500totalt finns 4det

försäljningolikaallmänlitteramfFörsäljningTabell 6:1. genomav
kanaler 1996

iOmsättningAntal för-ProcentuellFörsäljningskanal
exkl.mkrsäljnings-andel momsav

19966årställenmarknaden
103,4l33167Allmänbokhandel

14,411907Specialbokhandel
349,829821detaljhandelAnnan

21,45901Försäljningsställen för
kvalitetspocket

5007 50,033Massmarknad
639,014 500100Summa ca

allmänlitteraturDistributionOlsson.Bokutredningen/Leif ge-Källa: av
1996.Sverigedetaljhandeln inom

läroböcker.litteraturkategorieralla utom5 allmänlitteraturMed avses
bokförsäljning.huvudsak6 isiffraDenna avser

kate-de övrigaiåterfinns ävenmassmarlmadslitteratur7 säljerbutiker500 som
goriema.
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Kedjebildningen bokhandelsmarknadeninom

Tabell 6:2. Allmänbokhandlamas marknadsandelar 1996

Bokhandelskedj a/typ Antal Försäljning Andeli mark- Andel detalj-av av
bokhandel enheter mkr exkl. naden för handels-av

alhnänbok- marknadenmoms
handeln i % för

böcker i %
Akademibokhandeln 18 185 17 12,1
Bokia 104 456,6 41 27,9
Julbocken 32 132,5 12 8,1
Servicebokhandel 99 66,1 6 4,0
Varuhusbokhandel 6 54,0 5 3,3

bokhandelObunden 72 208,7 19 12,7
Totalt 331 1 103,4 100 67,0

Källa: Bokutredningen/Leif Olsson.

Bland allmänbokhandlarna bokhandelskedjan Bokia helt domine-är
rande, med butiker104 och 28 detaljhandelns bokförsäljning.%ca av
Den obundna bokhandeln alla bokhandlar tillhörinteutgörs av som
någon kedja. omfattarDen 72 butiker med marknaden.13 %ca av

kommerDärnäst Akademibokhandeln, med butiker18 säljer all-som
mänlitteratur och försäljningen.12 % Julbocken numera JB-av
gruppen, med butiker, inköpskedja för enskild bokhandel där32 är en
medlemmarna driver rörelse under försin står 8Dessa %eget namn. av
detaljhandelns bokförsäljning.

Bokhandelskedjan Ugglan, frivillig sammanslutning 40-taletten av
servicebokhandlar, har bildats syfte bl.a.i påverka rabatter, kredit-att
tider och marknadsföringsstöd från förlagen. Marknadsföringsbidragen
har möjliggjort bokhandelskataloger inför bokrea, skolstart ochegna
julhandel.

8Obunden bokhandel all bokhandel. Således ingår såvälövrig tidiga-utgörs av
fackbokhandel mindre bokhandel inte medlem Servicebok-iärre som som

handlareförbundet.
9Bokia detaljhandelskedja med enskilt ägda butiker.är en
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och omsättninglönsamhetBokhandelns6.1.3

lönsamhetsanalysBFI:s

sammanställer årligenBFIFinansieringsinstitut ABBokbranschens
bokhandelsbranschenutvecklingen inomangåendetillrapport statenen

lånta-försituationen BFI:sekonomiskaför denredogörelsei vilken en
förresultatutvecklingen BFI:sNedanstående tabell visaringår.gare

bokhandlar.omfattar 70-80och1988-1996,mellan årenlåntagare
efterresultatresultatmåttetanvänder BFIbedömningsinFör

enfem-resultaten ioch delar intillrelationfinansnetto omsättningeni
resultat påbetyderoch änmycket braförskala där står ettgradig l mer

och innebärotillfredsställandemycketförståromsättningen. 53 % av
resultat påinnebärskalan, vilketpål-3nollresultat eller ettsämre.ett

skalan,påacceptabelt. 4-5betraktasomsättningen,%1än somavmer
otillfredsstäl-betraktasomsättningen,högst %resultat på 1ett somav

bokhandlama1988/89 hade 64 % ettframgårtabellenlande. Av att av
sjunkit till 44 %. Denandeldennahaderesultat. 1996acceptabelt

utvecklingårs positivefter tvåinträffade 1996resultatförsärnring som
för-minskandestagnerande ellertillhänförbartydligtenligt BFI,är,

säljning.
följagällervärdefull detbokslutsgranskning när attärBFI attmenar

följd år,underbokhandelnförutvecklingenekonomiskaden menaven
förinformationekonomiskmed ytterligarekompletterasden måsteatt

bedömningsunderlag.användaskunnaatt som

förtill omsättningenrelationifinansnettoResultat efterTabell 6:3.
1988-1996låntagareBFI:s

95/9694/9593/9492/9390/91 91/9289/9088/89
% %%%%%%%
38 2736201823283,l 1 33

6ll1186122,1-3,0 2 20 5
4463 1120 67 143919 43 119 4464 18 511,1-2,0 3 11

26ll 1818181614O,1-l,0 4 11
5619 37 3022 3343 6156 39 5735 49 400,0 25 365

100100100100 100100100100

acceptabelt resultat.bokhandlar medProcentuell andel ett
resultat.otillfredsställandebokhandlar medandelProcentuell ett
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Bokutredningen har också låtit Leif Olsson undersökninggöra en av
bokhandelns lönsamhet. Se bilaga 5. Denna undersökning bygger på

betydligt bokslutsunderlag BFI:s.ett större än
Undersökningen det finnsvisar klart samband mellan lön-att ett

samhet och omsättning, vilket framgår nedanstående tabellav som
baseras på bokslut från bokhandelsföretag.300 före-Häröver avses

totala omsättning, således och kontorsvarortagens även pappers- m.m.

Tabell 6:4. Omsätmingsklasser

Omsätt- Antal Oms. Resul- Resul- Soli- Oms/ Oms/ Mark-Lager-
nings- töre- miljkr ditet bok- anställd nads-omsättn.tat tat
klass milj .kr handel kkr hastighet andel% %tag
miljkr kkr

1 26 16 -0,4 -2,5 18 614 443 1,1 1
l-2 51 75 -1,6 -2,1 22 l 476 678 1,8 2
2-3 86052 129 -0,2 -0,2 18 2 481 2,0 4
3-4 42 147 1,7 1,2 23 3 501 1 081 2,1 5
4-5 30 137 2,9 2,1 33 4 570 1 124 2,4 5
5-6 19 103 1,2 1,2 22 5 418 1 287 2,2 3
6-7 1,4 30 6 500 331 2,6 417 111 1,5 1
7-8 23 170 1,5 0,9 15 7 404 1 158 2,2 6

8-10 9 372 2,517 154 3,8 2,4 42 039 1 5
10-20 40 544 9,2 1,7 28 13 595 1 420 2,8 18
20 19 1 407 25,2 1,8 19 74 032 l 765 2,8 47
Alla 23 905 387 2,5 100336 2 992 44,8 1,5 8 1

understigandeAnalysen visar bokhandel med omsättning 2att
miljoner kronor har svårigheter drivas lönsamt.större att

6.1.4 Geografisk spridning

Försäljningsställena för böcker mycket fördelade landet.ojämnt överär
förI Stockholm finns återförsäljare böcker och dessa står126 20 %av

bokförsäljningen detaljhandeln. kommuner har bok-165av engenom
handel. allmänbokhandel.Sveriges totalt kommuner saknarAv 288 77

kommuner57 saknar helt försäljningsställe för böcker. 20 kommunerI
dagligvaruhandel eller varuhus enda försäljningskanalen.den I 48är

kommuner fall finnsfinns specialbokhandel. samtliga dessa iIen
kommuner med bokhandelsbestând.gott



1997:141SOUmed böckerHandeln104

mindre kommuner,bokhandelkommunerna ärflestaDe utanav
kom-till störrekommunereller gränsarglesbygdskommuner ensom

medel-Bland dealltid fallet.dock intebokhandel. Såhar ärsommun
00030Nässjö,bokhandel kansaknar nämnaskommunerstora som

invånare.23 000Kramforsinvånare och
lågbokhandlarrad5 harbilagatabell 2framgårSom enenav

bokhandelharkommuner41framgårstudienomsättning. Av att en
år. Ikronor000understigande 500 ytter-bokförsäljningmed peren

liggeromsättningenbokhandelnharkommunerligare 34 somen
vilkenpåTittar typlmiljon lqonor.och500000mellan avman

dessa 75finnerdessa kommuner attifrågabokhandel det är avmanom
ochmiljon kronor ärunder 1omsättningharbokhandlar somensom

bok-obundnaoch 15servicebokhandlar60på sin ärortensamma
miljonertill 35,1uppgåromsättningensammanlagdahandlar. Den

kronor.

bokinköpenFaktorer6.1.5 styrsom

allmän-försäljningenfråncapitabokinköpetgenomsnittligaDet avper
exkl.kronor177påSverigeidetaljhandeln liggerlitteratur genom

dock intesiffraDennainkl.kronoreller 220 perangermoms.moms
ochBokklubbsförsäljningböcker.totaltcapita-försäljning annanav

Bokhandelsförsäljningeninkluderas.dåskalldirektförsäljning per
kommu-de 107Ikommuner.olikamellanvarierarkommuninvånare

genomsnitt-detböcker liggerförförsäljningsställeendamed ettnerna
tvåmedkommunernade 47Iexkl.kronorpå 62bokinköpetliga moms.

dubbelt så stor,capita-försäljningen änförsäljningsställen är merper
säljsförsäljningsställen,126harStockholm,kronor.eller I135 som

uppnårkommunSigtunacapita.exkl.för kronorböcker 446 permoms
vilketexkl.kronor468capita,bokförsäljninglandets högsta moms,per

Arlanda.påbokförsäljningenhögapå denemellertid beror
bokin-varförtillorsakernabakomliggandedesöka fångaEtt sätt att

olikasamköra parametrarkommunerolikamellan är attvarierarköpen
harsamkörningsådanEninvånare.bokinköpgenomsnittligtmed per

respektiveutbildning,inkomst,ochcapita-inköpenmellanskett per
ff.ochstycke 5bilagaframgåranalysenResultatetfolkmängd. avav

finnsinteundersökningdennadet iutläsasmaterialet kan attAv
inkomster.och högabokinköpmellansambandpåvisbartnågot

capitabokförsäljningmed högkommunermångahar perTvärtom en
sambandetgällergenomsnittet. detNärcapita-inkomstlägre änperen

° InkomsterSambandsanalysbilagaSe -
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hellermellan capita-inköp böcker går det inteutbildning och avavper
tydligt samband. finns rad kommunermaterialet utläsa Detettatt en

lig-har utbildningsnivåmed hög försäljning capita somper som enen
kommuner med lägredet finnsgenomsnittet, ävenöver enger men

capita." det gäller folk-utbildningsnivå har högt inköp Närsom per
samband. Inköpet capitamängd verkar det dock finnas tydligtett per

Förklaringen kanökar folkmängd kommunen har. attstörre vara
väljer köpa sina böcker imänniskor i små kommuner närmasteatt

kommun.större
sambandet mellan bok-också undersöktvår undersökning har viI
böcker. Materialethandlamas och capita-inköpprestationer geravper

bokhandelnssamband mellanstöd för det finns tydligtantagandet ettatt
bokhandlarnade kommuner därlönsamhet och bokinköpet capita. Iper

förhögre genomsnittetlönsamhet bokinköpenuppvisar god änären
ocksåbokhandlarna ligger iframgångsrikalandet. Några de mestav

KännetecknandeEksjö.kommuner med färre invånare,25 000än t.ex.
personal.och kunnigback-listför dessa brett sortiment,är storett

Sortimentsbredd1

också det enhetligaförsvannfackbokhandelsavtalet upphörde 1992När
fackbokhandlar.gällde för 250abonnemangssystem närmaresom

Till dettaabonnemang.nyhetstitlar ierhöll årligen 800-2 000Dessa l
bokhandeln höll i lager.titelbeståndoch detkom övriga inköp som

Försäljningsvill-förlagsgruppemasde olikaSystemet ersattes egnaav
kor och olika abonnemang.typer av

Bonnier-de förlagsgruppema,handeln med någraFör störstaav
erbjudsKulturochNorstedts, Rabénförlagen Natursamtgruppen,

böckerabonnemangsexemplarallmänbokhandlar220 utannyaavca
exemplar allabokhandlar fårdebitering. Hälften dessa ett nyaavav

förla-där urvalethalvt abonnemang,böcker, de fårövriga görsett av
get.

för-förutsätterBonnierförlagens reglerReturvillkoren skiljer sig åt.
for tillåtaexemplar titel Dehandsinköp antalvisst retur.attett av enav

bilaga Sambandsanalys utbildning.Se -
2 bokhandelns lönsamhet.inköp böcker ochbilaga Samband capitaSe avper
3 Distribution allmänlitteraturKälla: Bokutredningcn/Leif Olsson: genomav
detaljhandeln i Sverige 1996.
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andra sidan intekrav, tillåter åhar något sådantövriga inte returmen
färre exemplar i årsreturen.titel i än treav en

leveransvillkormindre förlag tillämparEn somgemensammagrupp
titelexemplaretfår köpa det förstainnebär bokhandelnatt nyav en

böcker villbokhandel själv vilkarabatt.med 50å75 % Varje avgör man
med rabatt.ha informationsexemplarsom

de svenska ochallmänbokhandlama har dag, inklusiveiDe största
medelstora 000-titlar lager, de 7utländska nyheterna, 000-16 000 i12

Akademibokhandelnbokhandlar, såsomhandfull10 000 titlar. En
Stockholm,Bokhandel ioch HedengrensRegeringsgatan, Stockholm

bokhandlamatitlar. 110med till 100 000 Destår i särklass störstaupp
000.medelstora 000-3år, de 110 2nyheter varje4 000emottar

centraltnyhetsserviceinnebär SeeligsservicebokhandlarnaFör ett
bokhand-kommerår. Till dettatill titlarinköp 400 l 000 perav nya

nyhetsbredd påårligkompletteringsköp, tillsammanslamas enegna
innehåller 1000-4 000Servicebokhandlamas lagertitlar.500-l 500

delentitlar med tyngdpunkt den nedrei spannet.av

sortimentsstödServicebokhandlamas inköp årTabell 6:4. samtper

Sortimentsstödtitlar/årkronor/år AntalInköpGrupp
kr/år

21 000400klass 000-250 0001 A-C 100
31 500600klass A-D 000-400 0002 251
42 000800klass A-E 000-600 0003 401

50052000 1 0004 klass A-F 601 000-800

stöd tillriksdagen 1985,Sortimentsstödet, beslutades är ettavsom
utbetalas tvåallmänlitteratur. Stödetabonnemang på nyheterett av
storlek berorBeloppetsfast bidragsbelopp.formgånger år i ettper av

1997Bidragsbeloppenomfattning.på abonnemangets motsvarar ca
avsnittexemplar titel. Seför varje60 rabatt på F-priset% ävenett av

8.2.4.
till Seeligs nyhetsser-har knutitsServicebokhandelns abonnemang

bokhandlare Service-inomvice och urvalet titlar görs gruppav enav
skall godBokurvaletsamråd med Seelig.bokhandlareförbundet i vara

servicebokhandlar40-talsamtidigt efterfrågad litteratur.och Det som
frekventaUgglan köper in debokhandelskedjangått i mestsamman

titlarna direkt från förlagen.
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mindreDe bokhandlarnas kostnader för utnyttjande bl.a. Seeligsav
informations- och distributionstjänster relativt kostna-är större änsett
derna för de företag och kedjor inköp direkt frånsinastörre görsom
bokförlagen. korta kredittiden påverkar särskilt hög grad likvidi-Den i

för de mindre bokhandlama.teten

6.1.7 Utbildning för bokhandeln

Svenska Bokhandelsskolan stiftelse förvaltasär gemensamt aven som
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Bokhandelsmedhjälpare-
föreningen Skolan fick och har därefter kunnatBMF. 1988starten ny
erbjuda introduktions- och grundkurser förvarierat kursutbud:ett
arbete bokhandel, specialkurser ekonomi, försäljning och service,i om
inköpsadministration Lokala och företagsintema kurser har organi-etc.

efter behov. har komplement tillönskemål och varitKursernaserats ett
eller högskolan.insatser gjorts inom bokhandeln i regisom egen genom

Bokhandelsskolans verksamhet subventionerad för Bokhandlare-är
föreningens från Stiftelsen Bok- och Musik-medlemmar medelgenom

möjlig-handlamas Understödsfond. Många bokhandlare har utnyttjat
heten anordna företagsintema kurser, datorut-skolan t.ex.att genom
bildning för anställda bokhandeln.samtliga i

Under anordnades högskolekurs för bli-åren 1991-1996 ettårigen
deltog mellanvande bokhandlare vid Högskolan Borås. Varje år 20i

och från gymnasieskolan.elever, de flesta fall rekryterade30 i
högskolekurs för bokhandels-närvarande finns det ingenFör

förståttutbildning. kontakt med Högskolan i BoråsUtredningen har vid
utbildningensvalt, delvis beroende de gåttintresset varit på attatt som
med Kultur-fått Utredningen har också varit kontaktinte arbete. i

förlagsutbildning ochvetarlinjen vid Stockholms haruniversitet som
bokhandlare akademisk nivå.givit förslag till utbildning för påsom

Även Bibliotekshögskolan, knuten till Uppsala universitet, har visat in-
företags-för utbildning bokhandlare, synnerhet kurser iitresse av

ekonomi och datateknik.
Bokhandelsskolan anordnar kurser för bokhandelsmedhjälpare men

medhögre utbildning saknas alltså dag. Akademibokhandelni Inom
medsina 38 butiker finns intemutbildning KF:särsom gemensamen

företagsekonomi,utbildning. gäller detaljhandelsktmskap ochDetegen
bedri-däremot litteraturkunskap. Bokiakedjan, med 104 butiker,ingen

också främst företagsekonomi, för chefer.utbildning iver men
utbildningsprogramSveriges Servicebokhandlareförbund har inget

har under hand till utredningen framhållit det föreligger behovattmen
Svenska Bok-både företagsekonomisk och teknisk kompetens.av
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förkontakt med utredningenhar tagithandelsmedhj älpareföreningen att
för delta ihinderutbildningframhålla behovet attettattmen menarav

frånledigt sittkunnasvårighetengrund- och fortbildning taär att
harförlorad lön. Utredningenförfå ersättningordinarie arbete utan att

Understöds-MusikhandlamasBok- ochmed Stiftelsenvarit i kontakt
Bokhandelsskolans verk-medel subventionerarfond med sinasom

ansökaframgentordförande kan kursdeltagarnasamhet. Enligt deras
kursdeltagande.vidförlorad arbetsinkomstförersättningom

detaljhandelochVaruhus6.2 annan

försäljnings-övrigastatistik harFörläggareföreningensEnligt gruppen
undersökningBokutredningensmarknaden.andel Iställen ökat sin av

detalj-begreppet annanstormarknader iochingår varuhust.ex.
marknaden.har 21 %handel avsnitt 6.1.2. DessaSe av

marknaden.förstår l %kvalitetspocket. Debutiker säljer590 avca
butiker påShop, medPocketåterförsäljaren härenskildaDen ärstörsta

s.k.detaljhandlare säljercentral. 500och Göteborgs 3bl.a. Stockholms
litteratur.för styckendem 500massmarknadsböcker. Av även annan

återförsäljareMed dessamarknadsandelen %.3beräknadeDen är
för böcker i Sve-försäljningsställenfinns totalt hela 4 500inbegripna

rige.

Antikvariat6.3

landets kom-finns i 103stycken. DeAntikvariaten Sverige 281i är av
Stockholms stadlandet.spridda Itämligen ojämntoch överärmuner

LundochMalmö 12Uppsala 14,Göteborgfinns antikvariat, i 25,72
säljer påde enbartbutik ochharingår både sådana10. Här somsom

fyra kommu-bokhandel finnssaknarkommunerpostorder. deAv som
Östra ochGöingeValdemarsvik,Idre,har antikvariat. Dessa ärner som

Habo.
bilagakartan iriket framgårAntikvariatens spridning i av

ochhistoriaförmedlareviktig rollAntikvariaten har avsomen
för-Biblioteket,Kungligatilldem levererarkulturhistoria. Många av

högskolorochutbildning till universitetochmedlar tryck för forskning
uppgift fungerautomlands.både i Sverige och En är att somannan

till bib-försäljninglitteratur förantikvarisk och modernlagerhållare av
bokläsare.liotek, boksamlare och

Bokutredningen/Leif Olsson.Källa:
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antik-Allt flersäljs Internet.till deBöcker hör övermestvaror som
internationelltochhemsidor påmed Internetsigvariat presenterar egna

boksam-verktyg foranvändbartmycketsnabbt blivithar ettnätetsett
efterfrågade litteraturen.densjälv hittasökprogramlare. kan viaMan

s.k.förstaSverigesfinns ocksånovember Limes,Sedan 1996 ärsom
skapasyfteoch har tillantikvarisk litteraturmailing list för att en

ochköpa, säljakanböcker.antikvariska Härmarknadsplats för man
deltagare,hade Limes 130slutet januari 1997böcker.diskutera I av

bibliotek ochsvenskafråninköparedemantalet ökar. Många äravmen
antikvariat.amerikanskamånga är

Antik-Svenskamedlemmar iantikvariatenfemtiotaldrygt ärEtt av
därmedförbinder sigochföreningenväljs in ivariatsföreningen. Man

förRepresentanterföreningenreglerfölja de etiska sattatt upp.som
antikvariatensbelystutredningenunderhand tillförening hardenna

lönsamheten. Omsätt-problem medbranschensochsituation stora
utrymmeskrävande lager.ochbutikhöga förhyrornaningen låg,är

katalo-ochbokpaketdistributionförportokostnademaDessutom är av
Såväl sorti-momsregler.kompliceradeTill detta kommerhöga.ger

den lågamarknadsföringsåtgärder begränsasmentsfömyelse avsom
utbildningökadocksåefterlyser samtlönsamheten. Man mer sam-en

bokhandlar.bibliotek ocharbete med både

S böcker.Alla tidersKälla: Ola Persson,



110 Handeln med böcker SOU 1997:141

Antikvariat klassper

12-4 aa
1-1 65
Do-o 185

1
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Bokklubbama6.4

andel bokklubbsmed-har internationellt relativt högSverige sett en
redo-siffror från för första gångenlemmar. Enligt års Temo1995 som

människoroffentligt, med miljoner i Sverigevisas räknar 1,4attman ca
bokklubbar. medlemskapmedlemmar flera Antaleti ellerär ansesen

bokklubb.därför med flerbetydligt högre många i änäratt envara
med böcker förUndersökningen omfattar samtliga bokklubbar vuxna,

medlemskap ibambokklubbar liggermedan däremot 000300 utan-ca
för undersökningen.

historik6.4.1 Kort

Bonniers

Bokklubbenäldsta bokklubb,Redan på 1940-talet startade Bonniers
med bokhandeln. På 1950-Svalan, från början hade samarbeteettsom

telefonförsäljare och skickatalet började sälja abonnemang viaman
böckerna kunderna. Svalans speciella abonnemangssystem,direkt till

allt fråndär årsabonnemang på 4-24säljarna i förväg säljer in ett
bantad frånböcker, dock säljkårenhar framgångsrikt.varit Numera är

sedan länge haftheltidssäljare till och Svalan har120 60runt samma
direkt-bokklubbar, dvs.för medlemsvärvning övrigasystem som

reklamkampanjer två gånger år.per
År fannsför böcker upphörde, 200 000då fastprissystemet1970, ca

bokklub-snabb följd flerabokklubbsmedlemmar. startade iBonniers
del-bar: och Månadens Bok där BonniersBonniers Bokklubb är en av

Bonnier-bokklubbama finns också Storaägarna de Blandär största.
reprintklubb till kvin-Romanklubben riktar främsten sig ungasom

tillreprintklubb riktar signor och Underhållningsbokklubben en som
Bambokklubb, under höstenmanlig läsekrets och Bonniersen som

kommer Familjebokklubben. Bonniers har1977 uppgå i ävenatt stora
klubben,köpt Familjebokklubben och den LitteräraStora startat nya
samtligamed inriktning kvalitetslitteratur. klubbarpå Dessa ären

automatisktmedlem fårnegative option-klubbar", dvs., som man
månadsboken inte avbeställer den.om man

6 Källa: Temo.
7 nedan,Se "positive option"-system.
g Reprint omtryck i form.ny
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Bra Böcker

till Bonniers påkonkurrentenendaBöcker i HöganäsLänge Bravar
lexikondelinnehöllmed bokpaketbokklubbssidan. Systemet ensom

bok-landetstillBöckergjorde störstaoch två Bra avenromaner
problem.dock förlagetfickfärdigutgivetlexikonetklubbar. När var

tappadedragningskraft ochhadeserieverkInget annat mansamma
andramed verksamhet igjordes ocksåförsökmedlemmar. Misslyckade

National-kontraktetså1980-talet, komländer. slutetI att utgeav
hadeFörsta bandet 1989vid utgivningenRedanencyklopedin, NE. av

abonnenter.Böcker 60 000Bra
bokklubbsverksamhetenochmycket kostsamblev dockSatsningen

intebokklubbskampanjeromfattandeblev lidande. Bonniers, vars
handtidigare,Böckerfrånfick hård konkurrens Bralängre lika togsom

intedag har NE,Böckers medlemmar. I ärdel Brastor somom en av
bokklubbsverk-och BöckersBraabonnenterbokklubb, 100 000caen

Böckeroch omorganisation. Brautvärdering ärsamhet underär
tilldärför inteoch bidrarFörläggareföreningenmedlem Svenskaav

medlemsstatistiken.

RichterEgmont

Förläggareföre-SvenskamedlemhellerRichter, inteEgmont är avsom
under-Bokklubb medbl.a. Richterstiotal bokklubbar,harningen, ett

KalleUngdomsbokklubben,Läslandet,förhållningslitteratur vuxna,
Barbie-bildlexikon,Richtersfaktaböcker,förstaAnka-klubben, Mina

värld.Verklighetens Barn-ochage-böckerklubben, newLivsenergi
omsättning. Egmontförlagets2/3böckema för omkring avsvarar

ochbarnboksmarknadenharRichter förlaget 40 % attatt avcauppger
År förstod de 74 %försäljning. 1995förlagets bokklubbar har ökat sin

miljoner. Fördvs. 106,5miljoner,förlagets totala omsättning på 144av
miljoner kronor,omsättning 143,5år hela förlagets1996 varavvar

miljonereller 119,1för omsättningen,bokklubbama stod 83 % av
tryckta ellerheller antalmedlemssiffror redovisas inte,kronor. Några

50hela Egmont-koncernenproducerartotaltsålda bokvolymer, men
miljoner volymer år.per

9 säljs abonnemang.bokklubb, viainte betraktaNE är att mensom en
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klubbBöckernas

BöckernasBonniersfáren hörutanförbokklubbamaTill de större
förlag: Liberflerainriktning. Denuttalat litterärmed ägsKlubb, aven

%Skogs 1315 %,Fischer23 %, samtoch Kultur35 %, Natur
Klubben%.Nellinge 1,3och Solveig%Bokklubb 5Barnensav

femtetill dendenvilket störstamedlemmar,hade 80 000 gör1995 över
miljoner kronor.1995 53Omsättningeni Sverige. cavar

Nischbokklubbar

bokklubbarradocksåfinnsbokklubbamamed deJämsides stora en
ungdomar.ochtill barnriktar sigdeinriktning,med olika storavarav

Förlag byggtspecialiserademindreellerOfta har små, egnauppmer
utgiv-denförsäljningskanal förhuvudsakligbokklubbar är egnasom

nedan.uppställningenningen. Se
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bokklubbar, deras omsättning,allmännaTabell Förteckning6:5. över
antal medlemmar och utbud

Källa: Svensk Bokhandel 23, 1995.nr

ALLMÄNNA BOKKLUBBAR

Omsättningstartår, AntalNamn, Utbudägare
årmed- per

1994lemmar
milj175-200Böcker 350 000Huvuds.BokklubbBonniers nyutg.

kr uppsk.från BonnierförlagenBonnierförlagen, samt
siffraStreiffertRabén, Gedins,1970
Klubben 110böcker StraxMånadens Huvuds.bok nyutg.

Mån-milj kr.underfrån alla förlagBonnierforlagen 56%
pocket milj000 20200Norstedts 30%,

GedinPer I 14%
150 000EnbartBöckers Bok- Nyutg.Bra Nya egna
inkl.klubb böcker
gamlaSkön- ochSerieverk.Böcker/MP, 1994Bra
medl.facklitteratur
uppsk.
siffra

milj70ochFamiljebokklubben ReprintStora nyutg.
uppsk. siffrafrån alla förlagBonnierförlagen, 1987 Köper

milj.kr5383 000Nyutgiv.Böckernas Klubb
KvalitetsinriktningLiber 35%, NoK 23%,

från alla förlagFischer 15%, Skogs 13%, Köper
BokklubbBarnens 5%,

Solveig Nellinge 1,3%
1988

Förkortad Reprint,bästa bokvalDet
prakt-populärlitteratur,Readers Digest 1956AB,

verk
Underhållningslitteratur 80 000Richters Bokklubb

uppsk.
siffra

milj.krUnderhållningslitteratur 50-85 000 40Stora Romanklubben
uppsk. siffrahuvuds.Bonnierförlagen, yngre kvinnor1978

Från Bonniers
Underhållning, thrillers 35-70 000Underhållningsbokklub-

från allaben män. Köper
förlagBonnierförlagen, 1975
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Startår, OmsättningAntalUtbudNamn, ägare
årmed- per

1994lemmar
n1ilj .kr60Huvudsakligen reprint. 50-55 000Svalan

uppsk.siffraböcker.Alla IBonnierförlagen, 1942 typer av
enbart Bonnier-princip

böcker.
Straxklubben 1994Litterära
underBonnierförlagen, 1994

00040
UnderhållningWahlströms Bokklubb Ny utg.

Wahlström,B 1995
mi1j.kr1,2Underhållningslitt. 6 300Bokklubben Boknöje

böckerSandemo.Boknöje 1988 EgnaAB,

SPECIALBOKKLUBBAR

Omsättningstartår, AntalNamn, Utbudägare
årmed- per

1994lemmar
mi1j.krHuvud- 10Kassettböcker. 20 000Kassettbokldubben

Skönlitteratur.Synskadades Riksför- sakl.
bund, 1986

milj .krbl.a. Ca 15Direkt Beteendevetenskap, 35 000och KulturNatur
psykologi. Nyutgivning.och Kultur, 1991Natur

mi1j.kr6,9kulturhistoria 16 500Clio Historia,
från förlagTiden köper allaAtlantis 50%,50%,

1987
milj .kr3,5-4Ledarskap. Populärpsy- 12 000Executive

kologiSvenska Dagbladet, 1983
Nyutgivning
Dokumentärskildringar,Verklighetens värld

historier.Richters/Egmont, tragiska Nyut-1994
givning

milj .krOrdfront Skön- och facklitteratur. 2,77 500
medlemmar iFöreningen Ordfront, Nyutg.

föreningen Huvudbok1963
alltid från Ordfront i

från alla förlagövrigt
ledarskap Ledarskapsböcker.Bättre

Nyutgivning. Endast
Liber Hermods
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OmsättningStartår,Namn, Utbud Antalägare
årmed- per

1994lemmar
Selueterarbokklubben Professionell utveckling.

EndastNyutgivning.
HermodsLiber

Professionell utveckling.Utvecklingsbiblioteket
EndastNyutgivning.

Liber Hermods
Lyrikklubb Lyrik. HuvudsakligenFIB:s Ca 4 000

Vuxenskolan årsbokoch ABF
40% var.
Tiden 20%, 1954

miljRadix Samhällslitteramr, debatt. 000 Ca 24
frånTiden, alla förlag1989 Köper

milj .krkulturhistoria, 200 2,5Ateneum Historia, 5
skönlitteratur. Från allaSymposion, 1991
förlag

milj.krModerna Filosoñ, idéhistoriatänkare 1 200 0,5
Symposion
Richters Ledarskap,Management översättning
Bokklubb
Richters, 1995
Nautiska bokklubben Nautisk litteratur. Ca 000Aven 5

utländsk. Alla forlag1991
GrothLennart
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BARNBOKKLUBBAR

OmsättningAntalStartår, UtbudNamn, ägare
årmed- per

1994lemmar
.krmilj79år Ca-9Böcker för barn 2BokklubbBarnens

hela klubben000Alla 120sidosortimentOpal 49%,Rabén 49%, +
detotalt iförlagSolkatten 19770,75%,

tre
klubbarna

för barn 9-16BöckerLäseklubben +
förlagAllasidosortiment.Samma ägare som

BokklubbBarnens
2Böcker for barn lBabyklubben -

Samma ägare som
BokklubbBarnens

år Ca 40 000förbarnBöcker 1-5BambokklubbBonniers
uppsk.årminiklubben och 6-13Bonnier Carlsen, 1994
siffraSidosor-maxiklubben.

timent
mi1j.kr21och 45 000Barnböcker, reprintBarnens Bästa

Två linjernyutgivning.Rabénforlagen, 1988
år. Sidosor-år och 7-96

timent
40 000för barn 9-14BöckerLäslusen
uppsk.Wahlströms Ungdoms-
siffrabokklubb

Wahlström, 1988B.
30-35 000bilderböcker.Bokklubb Disney,Kalle Ankas
uppsk.FörskoleåldemRichter/Egmont, 1974
siffra

BilderböckerLäslandet
Richter/Egmont

årbarnBöcker för 8-17Ungdomsbokklubben
Richter/Egmont, 1982

förskole-Faktaböcker förfaktaböckerMina första
barnRichter/Egmont
Bilderböcker, trafikpro-trafikklubbMusses
pagandaRichter/Egmont
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ekonomi och strukturBokklubbamas6.4.2

snabbt fram tillbokklubbsmarknaden gick mycketExpansionen av
bokklubbsmed-ungefär miljonertoppåret då det fanns 1,4-1,51978,

omkring miljo-planade och har hållit sig 1,4lemmar, siffra uten som
Klubbarna hadekornBarnbokklubbsmarknadens topp senare.ner.

Därefter harmedlemmar.under 500000tidigt 1980-tal mestsom
gjordeefter då sin1995 Temomarknaden successivt krympt; även

kraftigtförmodligen deorsakernaundersökning. En ärsenaste av
l990-talet.minskade barnkullama under

Medlemmarnafrån 1970-talet.Bokklubbsmarknaden har förändrats
Med-ställer andra krav.bokklubbar fungerar ochhurinsatta iär mer

varierarbokklubben,lemstroheten, medlemmen ieller tiden stannar
till 4,5-5 år.månadermellan olika klubbar, från i genomsnitt 4-5 upp

och vilketklubbens inriktningVad medlemstroheten ärstyrsom
Bokklubbamas omsättningkund.köpåtagande har persomman

till kronor år.medlem från kronor 000400 lspänner per
andra bokklubbarfrån Bonniers ochEnligt underhandsinformation

alltmerkundernaoption" medanminskar andelen köp via negative
beställerdärväljer positive option"-system,köpa böckeratt manur
utbudbrettsortimentsbokklubbarna medvad vill ha. s.k.De ett avman
ställningbarnböcker har stärkt sinskönlitteratur, facklitteratur och

ökat,harkunskap medlemmarnaunder Bokklubbamasår. omsenare
försäljningstelcnik ochbl.a. förfinadtack datoriseringen, attgenomvare

differentierathantera medlemmar påhar blivit bättre på sättettattman
totaltbokklubbsmarknadenolika stärkeri klubbar. Detta sett,som,

klubbar medmarknadenblivit specialiserad. Förlorarna på är grovamer
och barn-Allmän-paketbokklubbar.och enkla koncept, t.ex.

titlarbokklubbama Cirka 000har brett sortiment. 3 presenterasett nya
avbok-formMedlemsinformationen iårligen medlemstidningama.i

flerför klubbarna och läsesklubbstidningama livsviktiga änavanses
medlemmarna.
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6.4.3 Bokklubbssiffror

Bokklubbsmedlemmamas spridning geografiskt fördelar ungefärsig
lika mellan mindre landsbygd, städer och storstäder.orter,

Storstäder Stockholm, Göteborg, Malmö 35 %
Städer med 90 000 invånare 31 %över
Övriga landsbygd 34 %orter +

Källa: Temo.

Många undersökningar visar kvinnor läser Seän män.att mer
kap. 2. också i högre utsträckning bokklubbsmedlemmar.De För-är
delningen kvinnor och71 % 29 %är män.

Åldersfördelningen följande:är

15-29 år 18 %
30-49 år 48 %
50-75 år 34 %

Källa: Temo

Bokklubbsmarknaden både och internationellti Sverige anses
bokklubbmognad marknad, vilket betyder ingenattnumera vara en

kan expandera omfattning därmedi någon nämnvärd tautan att
marknadsandelar från konkurrenterna.

6.5 Internet

6.5. l Internetbokhandel

Med Intemetbokhandel, bokhandel,kallad virtuell kun-även attmenas
den bokhandelnsvia sin dator med internetuppkoppling besöker
hemsida och beställer böcker där. Böckerna expedieras eller påpostper

till kunden. omfattningen försäljningvis Sverige margi-I ärannat av
nell.

finns möjligheter köpa böcker de intemationellalntemet-Det viaatt
bokhandlama, första hand från mycket fram-i Amaz0n.c0m blivitsom

Ävengångsrik både i och i Norden. BarnesAnd Noble. lockarUSA com
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brittiskasnabb leverans. Deochutbud, låga prisermed brett storaett
också påDillonsoch vägbokhandelskedj Waterstones är att ta upporna

konkurrensen.
Fiction-ScienceInternetbokhandeln i SverigeförstaDen var

bokhandel, specia-vanligharStockholmbokhandeln i även ensom
tillbestårförsäljningfiction-litteratur. Dessscience storliserad på just

priskon-redan märktharengelska ochpådel böcker avmanav
Internetbokhandlar.från utländskakurrensen

InternetbokhandlarochsnabbtmycketUtvecklingen går nya
nätbokhandlar,tiotalfinnsnärvarandeetablerar ständigt. Försig ett

sortiment,begränsatmednischbokhandlar t.ex.några ettärvarav
tryck.offentligtinriktad påochLiberkoncemeningår i ärFritzes som

bambok-renodladeförstaförlag denHjelmsUnder hösten startar
Intemetbokhandlama KF-allmänna ärhandeln på DeInternet. stora

utländskaochsvenska000med 100Akademibokhandelnse,ägda ca
ochhuvudägareOnlineBonniersmedBokhandelncom,titlar, som

och 15 000svenska30000hardelägare,Pocketshop casomsom
AB,OrganisationstjänstBoktjänsLseengelska titlar, ägs somsom av
utvecklarochbibliotekskolor ochsäljer tillbokhandel ochdriver nu

Internetbokhandelnsetitlar.30-40 000medförsäljning tillsin nätet ca
förstadistributör, denochbokhandlareförlag,mellansamprojektär ett

ochAlfabeta,Förlagssystem,bokhandeln stårslag. Bakomi sitt
KungsholmensochBokhusetBokcentrum,bokhandlama NK,

samarbetarInternetbokhandelnmedunikaBokhandel. är attDet man
äldre litteratur.slagssöka allkanoch därantikvariatmed Rönnells

bokhandelnsökbara ititlarmiljoneruppgift blirEnligt 3 genom
Adlibris.sedatabas.BiblioteketsKungligatill LIBRIS,uppkopplingen

bokhandelserfarenhet,har någonintefem privatpersonerägs somav
30-50 %erbjuderförsäljningskanal. Deendast sigutan som enser

skerFörsäljningenmedsamarbete Posten.och harrabatt böckerpå ett
marknadsplats på nätet.Torget, Postensgenom

startadeLundB0kus.c0m iuppmärksammadede ärEn mest somav
kännetecknartitlar,utländskafrämst påLåga priser,i augusti 1997.

Internetbokhandeln inteden endaockså tarB0kus.c0m, är somsom
Ägare finansmannen Dagfraktkostnaden.betalt försärskilt är

har 1,5B0kus.c0m.Malmsten.LeanderförlagetTigerschöld och
och institutioner.studenterframförallttitlar och riktar sigmiljoner mot

dotterbolag OLC,medsamarbete PostensharB0kus.c0m ett som
finns aldrig iBöckernafakturering.frakt ochutvecklingsysslar med av

ochSeeligfrån bådeocksåutlandet ochfrånlager flygs in tasutan
förlag Sverige.i

bokhandels-bokhandlar ochantal obundnafinnsdessaUtöver ett
central hem-haBokia kommerpåkedjor på attnätet.är väg ut ensom
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butikerJulbocken med 32ingår,medlemsbokhandlardär samtligasida
planerarmed butiker,Akademibokhandeln, 18före jul,kopplar sigupp

beställa böcker.ska kunnakunderna självabutikerna därha datorer iatt

iakttagelser kring InternetNågra

revolution.teknisk Iinförbokhandelsbranschen stårsvenskaDen en
kanårinomuppkopplade på Internet,bokhandlardag 20-tal ettär ett

butiker.det 150-200sigröra om
Internetbokhandlarproblem.växande DePriskonkurrensen är ett

vialägre priserbokhandel nätet.vanligockså driver etttar utsom
Även ihandla via Internetdet billigare änfraktkostnaden blirinkl. att
bokhandeln.

antagligenSverigepå iböcker InternetförsäljningendagI avsvarar
huringenförsäljningen,totaladel denmycket liten vetför menaven

storleken på privatpersoners,helleromsättningen Ingen vetär.stor
Intemetbok-utländskaviaimporteller institutionersbokhandlares

för kunnaanvänder sig Internetbokhandlar atthandlar. Många geav
och viadatabaser Internet-utländskaböcker påoch sökabättre service

utländskamedhandelnframför allt iframtida problem,bokhandlar. Ett
förbokhandelnsvenskadenanvänder attbokköparebliböcker, kan att

väljerdärefterjämföra priser,och attböckernapåkunna titta men
Intemetbokhandlarna.utländskasvenska ellerdebeställa från någon av

köpare itull.och Somgällervadförvirringråder ocksåDet moms
dem,förbetalaochböckernatulldeklareraSverige måste momsman

titlar på Denenskildaköpa nätet.dettaundgårmånga attgenommen
Intemetbokhandel skainternationellbok viabeställer enensom

kontrolleras Postenhanteringen görhur skaimportförtulla den men
betala införselmoms. Ut-undgårde flestastickprovskontroller attmen

deellerimportgranska dennahaft möjlighetredningen har inte att
bokmarknaden eller Enförfår, sigkonsekvenser den momsen.vare

affären Enland därdetmomsbeläggas i görsskall också inom EU upp.
medangråzon,lätt ihamnarköper via Internetbokhandlare ensom

påharfrån SverigeInternetbokhandlar bortserinternationella att moms
böcker.

med dekonkurrerafå svårtbokhandeln kommermindre attDen att
investeringartekniskatillmöjligheterharför den intestora att samma

Å harbokhandelnmindredensidan kanlösningar. andraoch som
databaseroch andradärmed till LIBRISochtillgång till Internet ge

titlar.till miljonerteoretisk tillgångochfullgod information
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Print-on-demand6.5.2

möjlighethar bokhandlaren intebredd bokutgivningenMed dagens i att
tek-butiken.utformat sortiment i Menlämpligtvisa än ett nymerupp

möjligt.tidigareintetillgängliga pånik har böckergjort sättett varsom
tillgå med leve-titlarfinns 000bokhandelns datorisering 35Genom att

litteraturall utgivenInformationenfrån bokgrossisten Seelig. omrans
biblioteketsöppnandet Kungligaförstärktshar dessutom avgenom

för allmänheten.databas LIBRIS
till bokhan-dimensionPrint-on-demand-tekniken lägger ännu en
begäranbokhandlaren påförblir det möjligtdelns service. Nu att er-

böckerförlaget ellerslut påböckerkunder sådanabjuda sina ärsom
från författaren.erbjuds direktsom

Öst, projektledare, plane-med CurmanFörfattarcentrum Peter som
Stock-ochBokhandlareföreningenSvenskamed bl.a.i samarbeterar

med Print-on-försöksverksamhetstadsbibliotekholms startaatt en
utbudet kommerInformationen1997.demand under hösten attom

bokhandeln.beställas iböckerna skall kunnaochläggas på Internetut
Arkitektkopia,maskinella tekniken,denföretag besitterEtt t.ex.som

räkning.för bokhandelnsexemplarefterfrågat antaltrycker upp
tekniskatill denbokhandlarantalskede knytsinledandeI ettett

StockholmGöteborg,nämligenböcker påproduktionen orter,treav
Intemet-uppkopplingbokhandlar medallasikt kommeroch Luleå. På

Print-on-demand service.kunna erbjudaatt

6.5.3 EDI

för allövergripande begreppInterchangeElectronic DataEDI är ett
informations-kommersielltellerdokumentöverföringslags elektronisk

globalutvecklattillsammansharNordamerika ochutbyte. Europa en
kallas EDIFACThandelsdataöverföringstandard för somav

andCommerceAdministration,Interchange forElectronic Data
ISO-standardi dagförsorg EDIFACTTransport. Genom FN:s är en

världen.accepterad helaoch därmed över
skickarkundens datorerochinnebär leverantörenskorthet EDII att

varandradirekt tillbelcräftelserform order,meddelanden i m.m.av
admi-enklaremånga:mellanhand. Fördelarnamänsklignågon ärutan

affars-fel ochfärremindre lager,varutlöden, tätarenistration, snabbare
relationer.

församarbetsorganbokbranschenssedan 1996BOK stan-EDI är
handelspartners.mellanEDI-funktionerfrämjandedardisering och av

Bokhandlareföre-SvenskabranschorganisationemaHuvudmän är
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Förläggareföreningen och Svenskaningen, Svenska Föreningen Läro-
medelsproducenter Kungliga biblioteket.samt

för bokbranschen. Standar-Deltagande alla aktörer ii EDI är öppet
der utfomias arbetsgrupp medoch rutiner kring elektronisk handel i en

fastställer med-bred från hela branschen.representation En styrgrupp
för branschens företag.delandena och utarbetat handboken

och distributionsföretag6.6 Grossister

Seelig6.6.1 CoAB

och distributör.Seelig, funnits sedan både grossist Man1848, ärsom
kronoroch miljonerdistribuerar miljoner böcker 43025 omsätter per

från grossistverksam-kommerår, tredjedel omsättningenvarav aven
logistiktjänsterinformations- ochheten. Seelig tillhandahåller samt

liggerHuvudkontoret ifungerar knutpunkt för bokbranschen.som en
anställdaMorgongåva. AntaletSolna, medan lager och spedition finns i

llO.är
förlagsbokhandeln.länk mellan förlagen och StoraSeelig är en

distributions-bokhandlar sker ofta direkt viadistribution till stora egna
Över har låtitRabénförlagen detföretag. förlag, vilka200 största,ärav

harBokdepån. Under hösten 1997Seelig distributionensköta
Liberskötasdistributionen skallRabénförlagen beslutat att av

gäller allatilläggsorderleverantörDistribution. Seeligs funktion avsom
förlag.typer av

kommaSeeligdistributionenmindre förlagFör sätt attär ettgenom
rationell inköps-fårbokhandelnmarknaden. Fördelenpå är attut en

volymer.alltförköper inoch intehantering storapart attmot manen
minskade ochbutik,mindre lager iDetta returergenomspar pengar

köpa oftareolika förlags order. Genommöjligheten sampacka attatt
för bredareskapakan bokhandelnoch i mindre volymer utrymme en

Seeligsförlag anlitaKostnaden för mindreexponering butik.i att
F-priset. Störrelagerhållnings- och distributionstjänster 14-18 %är av

förlag erbjuds ofta lägre priser.
håll,böckerna påvälja distribueraFörlagen kan också annatatt men

artikeldatabas,Boklagret,grossistlagerändå finnas med i Seeligs
Även delta-passivtsådantkatalogdator och BOK.CD ettnumera

böcker till Boklagret. See-förlag levererargande avgiftsbelagt. 120är
dessa000Sverige, 1lig har registrerat 350 utgivare i är1 över avmen

katalogen.s.k. supplementutgivare och finns bara i
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tillanslutitshittills60katalogdator harmedbokhandlar250Av ca
medtiteldatabasomfattandeDetBOK-systemet. ärdet CD ennya
ochamerikanskaengelska,tyska,800 000ochsvenska titlar000135

akademisktÅrligen ejISBN6 000tillkommertitlar.norska nyaca
Kungligamedjämföraskanperiodika, vilketochföreningstrycktryck,

lager000 ifinns 35titlarregistreradetitlar. Av12 000bibliotekets ca
utländsk import.000-40 000och 30 är

på Internet-nätverk baseratBokNet,bakom ärSeelig står ettsom
kommunikation.fårsigkopplar öppendestandard där enuppsom

framtidenikommer attBOK,CDanvändsinitialtBokNet, avsom
kunnaskallBokhandlarenbokhandeln. t.ex.förmöjligheteröppna nya

ovan.seEDIhelstvilken leverantörbeställa från genomsom
bokhandelniprissättningenförenklarserviceerbjuderSeelig somen

FöretagetSRO.återbeställningssystem,kopplad tilloch ettärsom
Samtransporterspeditionstjänster.tillhandahåller nerpressaräven

mindrefraktkostnaden änSeeliguppgift från utgörEnligtfraktpriserna.
totala bokpriset.det2 % av

denaktierna,%25medbokhandlare,f.d. närmareSörlin, ärTor av
Bokhandlareföre-SvenskaföljdSeelig,ienskilde ägarenstörste av

Boken iStiftelsenaktierna.10 %varderamedoch Bokianingen avca
universi-GleerupskaochHelsingborgBokhandel iKillbergsSverige,

pågårtidSedanaktieägare.andraLundtetsbokhandeln i är stora en
intressesittoffentliggjortABBibliotekstjänstmedförhandlingar som

Seelig.för köpaatt

Förlagssystem6.6.2

bokdistri-inommarknadsför tjänsterochutvecklarFörlagssystem AB
böcker åtdistribuerarochlagrarFöretagetoch kundservice.bution
bokförlag,Alfabetabl.a.förlag,tjugotaloch bokklubbar. Ettbokförlag

kunderna. DessutomtillBokförlag hörWahlströmsochBerghs Förlag
bl.a.uppdragsgivare,bokklubbarflertalFörlagssystemhar ett som

Kassettbok-ochklubbBokklubb, BöckernasBästa, BarnensBarnens
inkl.år,böckermiljoner6,6distribuerarklubben. Förlagssystem per

anställ-har 50titlar lager. Företagetioch har 7 000bokklubbspaketen,
för före-Omsättningenkronor.miljonerpå 30omsättningda och en

kronor.miljonerkunder 250ärtagets
F-priset,10 %kostar 7-distributionstjänsterFörlagssystems av

bokhandelnhar1997Under höstentillkommer.lagerhållningskostnad
bokhandlama. Ommindredevilketerbjudits fraktfri leverans, gynnar

försöket.det faller väl permanentasut
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Förlagssystem till 95 % Bertil Wahlström, tillägs B. Wahl-ägareav
Bokförlag, och till Per-Olofströms 5 % Hamrin, initiativtagare ochav

vd.

6.6.3 Förlagens distributionsföretagegna

Samdistribution AB, Stockholm

Samdistribution Bonnierförlagens data- och distributionsföretag ochär
distribuerar miljoner20 böcker år. följandeHär ingår förlag: Albertper
Bonniers Förlag Carlsen,AB, Bonnier Bonnier Lexikon, Forum, Semic
Böcker, Wahlström Widstrand, AlbaBonnier vid årsskiftet 1997/98
kommer detta uppgå i Albert Bonniers Förlag AB, Bonnier Data-att
media, Bonnier Utbildning, Månpocket och Trevi, samtliga Bon-samt
niers bokklubbar och Månadens Bok.

Liber Distribution, Stockholm

Liber Distribution distribuerar miljoner11 böcker och har främstårper
interna uppdrag, står också för Verbum-koncemens distribu-men man
tion.

Förlagsdistribution, Stockholm

Förlagsdistribution och KulturNatur och har enbart internaägs av upp-
drag. Beräknad distribution: 4 miljoner böcker och andra artiklarca
årligen.

Ica VästeråsFörlaget,

800 000 egenproducerade böcker distribueras år.per

Sörlins, Norrköping

8 000-10 000 pallar, dvs. omkring l 000 000 böcker år, distribue-per
Bokia, Julbocken och Akademibokhandeln.ras
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HöganäsBöcker,Bra

volymer.antalinteFörlaget uppger

HallstavikDistributionscenter,

Harlequin,Jultidningsförlaget,distribueras åtårböckermiljoner10 per
extemlagerdessutomfungerarDistributionscenterRadix.Clio, som

Samdistribution.Bonniers

StockholmGrossisten,Pocket

Pocketårpocketböckermiljondistribuerar 1GrossistenPocket per
Åhléns city.ochAkademibokhandelnPressbyrån,Shop,

DistributionSolna

Sellin Part-bl.a.förlag,distribueras 14årböckermiljoner1,2 per
Konsultförlaget.ochner

LundDistribution,BTJ

miljoner1,6distribuerarochBibliotekstjänstDistributionBtj ägs av
Infoår. Littvarje ärbibliotekentillAV-artiklaroch 200 000böcker

förstaoch icd-romfinns på ärtiteldatabas. DenBibliotekstjänsts egen
svenska000innehåller 40ochbibliotekenanvändastänkthand att av

1997Fråntyska titlar.fr.o.m. 1997ochengelska äventitlar, 000450
erbjuda sinaocksåtänkeroch BtjEDI-lösningfinnashärska även en

publikt.tjänster

2° 1996.Bokhandel 28Källa: Svensk nr
2 Bokhandel 28 1996.SvenskKälla: nr
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6.7 Kommunernas inköp böckerav

Kommunernas inköp läromedel för skolan och böcker till bibliote-av
ken sker i olika former efter avregleringen bokbranschen år 1970.av
Kommunernas verksamhet och befogenheter på detta område regleras
främst kommunallagen 1991:900, lagen offentlig upphandlingav om
1992: 1528 och konkurrenslagen 1993:20.

delEn kommuner anlitar bokhandel vid inköp läro-ortens egen av
medel. dessaI fall sköts all uppackning och hantering bokhandeln.av
Uppackning kan i huvudsak ske på då bokhandeln harm.m. sommaren
lågsäsong. Vinsten från verksamheten har betydelse för bokhandelns
lönsamhet. Enligt vad utredningen inhämtat sker knappt hälften av
läromedelsinköpen modell.enligt denna

Andra kommuner läromedelsinköpsina efter upphandling frångör
bokhandel i kommun eller från bokhandelsföretag med regionalannan
eller rikstäckande verksamhet. finnsDet aktörer på marknadentre stora

distribuerar läromedel: Bokdistributören omsättningAB 100som ca
miljoner kronor inom Akademibokhandelsgruppen, levererarsom
skolböcker till 40-tal kommuner, Boktjänst AB omsättning 140ett ca
miljoner kronor, inkl. bokhandel och Internetbokhandel , levere-som

böcker både till skolor och bibliotek i 20-tal kommuner ochettrar
Läromedia omsättningAB 40 miljoner kronor. Boktjänst levererarAB
biblioteksinbundna böcker via Bokverket på Seelig.

En tredje kommunen inrättar inköpscentralväg är sköteratt en som
inköp, uppackning och hantering. Inköpscentralen kan sänka den
direkta inköpskostnaden, kommunen får samtidigt merarbete imen
fonn uppackning och sortering.av

Alltfler kommuner tillämpar någon form inköpssamverkan vidav
upphandling läromedel för skolan, i ökad utsträckning också vidav
upphandling biblioteksböcker. kanFormema frånvariera erfaren-av
hetsutbyte till upphandling olika fonner.i En rad kommunergemensam
har låtit kommun hand helastörre upphandlingsförfarandet.taen om
Stora kommunala inköpscentraler med denna inriktning har framvuxit i
bl.a. Motala, Uddevalla, Södertälje, Nässjö och Västerås.

Svenska Bokhandlareföreningen har i skrivelse till utredningenen
framhållit det tradition bokhandlamaatt levereratär böcker tillav som
kommunernas olika verksamheter, främst skola och bibliotek och att
kommunernas förändrade inköpsverksamhet tenderar bok-störaattnu
handeln på den lokala marknaden. Bokhandlareföreningen har därför
föreslagit utredningen initiativ till överläggning med Svenskaatt ta en

22De läromedelsförlagenstörsta har bokhandelntre huvudleverantöruppgett äratt
i mellan 30-50 % försäljningstillfállena.av
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möj-och deraskommunernasstyrelseKommunförbundets ansvarom
bokhandel.lokalmedsamverkantillligheter

Kommunförbun-meddiskussionaugusti i årförde iUtredningen en
viktenpoängterades attVidLindholm. mötet avdirektör Evertdets

iinkvalitetslitteratur, vägsspridningbredbl.a.kulturaspekter, aven
inköp.medsambandöverväganden ikommunens

39/ 1997dnrRegeringsrättenhosnärvarande liggerförfallEtt som
tillläromedellevererarMotala kommunexempel.tjänakan som

Universitetssjukhuset.Östergötland Kammarrätten meniLandstinget
kommu-medförenligtavtalettidigarehar attansettinte Länsrätten var

Något avgö-befogenheter.kommunalabestämmelsernallagens om
möjlighet attkommunersbeträffanderättslägetklarläggerrande som

bokhan-förbehållenhävdnäringsverksamhet ärsådanbedriva som av
finns inte.deln

vägledning.fortsattkanRegeringsrättenfråndomkommandeEn ge
målet,yttrande isärskiltingivitBokhandlareföreningen,Svenska som

inte ärpåböcker sättoch säljer ettköper avkommunen somattanser
för detområdetpåintrångverksamheten utgör ettallmänt intresse, att

befintligtillanknytningsaknarverksamhetennäringslivet,egentliga att
saknarverksamhetenochverksamhetkommunal atterkändoch

område.geografiskaochinvånarekommunsMotalatillanknytning
läromedelinköpkanMotala kommun göratilläggaskan avDet att

förlagenhosrabattsinförrabatt. Kommunen ärmed högstaförlagfrån
för-dennaochLandstingettillböckersäljakunnaberoendeinte attav

omsättning.kommunensdelmindreförendastsäljning avensvarar
ocksåkommunMotalasamverkarläroböckerupphandlingFör av
fram-priserpåkravDekommuner.kringliggandeantal sommed ett
själv-understigerupphandlingställs vid kommunernas gemensamma

för sinbokhandlarflesta ärDeregionen.bokhandlar iförkostnadspris
köp.betydanderelativtkommunernas, sett,beroendeverksamhet av

enhe-kommunalasamverkandekanBokhandlareföreningenEnligt
måsteSamverkanmening.konkurrenslagensiföretagbetraktaster som

bestämmelser. Enkonkurrenslagensiakttagandemeddärför ske av
KL.enligt 6 §förbjudaskunnainköpskartell börotillåten

läromedelInköp av

skolstyrel-detoftacentraliserade,läromedelsinköpenTidigare varvar
detdagköpas in. Iskulle ärläromedelvilkabeslutade somserna som

läro-tagitskolaninom överdecentraliseringenmedtaktilärarna som
någrautarbetatinteKommunförbundet harSvenskamedelsinköpen.
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kulturaspektema vidriktlinjer för hur kommunerna skall beakta t.ex.
inköp läromedel.av

medmellan och 2,6 %.Läromedelsinköpen har sjunkit år 1995 1996
förskolan harDock skillnader mellan olika stadier. Tilluppvisas stora

till grundskolanförsäljningen med medan försäljningenminskat 10 %,
medan denökat totalt Försäljningen till lågstadiet har minskat 5 %,sett.

både respektive %.till mellanstadiet och högstadiet ökat med 3,5 2
Inköpen till minskning med 6 %. Läro-gymnasiet visar nästanen

medjämförtmedelsinköpen till Vuxenskolan har också minskat 6 %
föregående år.

miljonerläromedelsinköpen uppgick till 911,4Summan år 1991av
kronor till miljonerexkl. moms, medan den år 1996 uppgick l 145

År trycktakronor. uppgick antalet titlar till Då ingår1991 l 259.nya
Årläromedel, datamjukvara. antaletAV-läromedel och 1996 nyavar

Svenskatitlar ökning med Enligt Föreningen2 130, 70 %. Läro-en
medelsproducenter för skolans lokaler ökat medhar kostnadenäven

miljoner och864 kronor mellan år 1991 1995.
har minskat anslag till undervisningen.Samtidigt kommunerna sina

vilken andel den totala kostnadenFöreningen påpekar liten somav
Ärkostnaden för läroböcker kostnaden för elev i1995utgör. var en

läromedel ochgrundskolan kronor. Kostnaden för läromedel47 000
studiebesöktryckt materiel, kapital- och servicekostnader, m.m.annat

uppgick till kostnaden för endast läromedel2 000 kronor, varav
utgjorde lcronor. har bl.a. drivit frågan gåvoläro-500 Föreningen om
medel. fråga behandlades i slutet 1980-talet i sambandDenna även av
med den s.k. läromedelsöversynen. Utbildningsdepartementets DsI
1988:22 Skolböcker 1" konstaterades eleverna i alltför litenatt
utsträckning får behålla förslagen ele-sina läroböcker. Ett attav var

gåva skulle de debasläromedel och väsentliga läromedeliverna
behöver pedagogiska skäl.av

Inköp böcker till bibliotekenav

Även då det gäller folkbibliotekens bokinköp har dessa minskat under
l990-talet. Fr.o.m. 1989 minskade de med 4-5 % år. 1993 mins-per

Årkade de med hela %. bröts trenden och inköpen7 1994 ökade med
Även%, för minska5 1995 åter med skolbibliotekens3 %. nyför-att

hade minskat jämförtl995 med % med vidare5 1992. Se kapi-värv
tel

5 17-1217
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Bokpriser6.8

bokhandlar,försäljningsformemaolikamellan deKonkurrensen varu-
får tillhård, vilketmycketbokklubbarochdetaljhandelhus, ärannan

försälj-mellan olikamycketbok varierarföljd priset påatt samma
försäljningsställen.ochningskanaler

böcker.påbelysa prisetfördel studier gjortsharGenom åren atten
handelnstudiegjorde 1983SPKkartellnämndochStatens pris- omen

belysaförsöktedärbokutredning ävenmed böcker 1982 års man
prisutveck-svårtkonstaterade det mätaprisutvecklingen. SPK är attatt

grunddels påtitlarantaletdetgrundlingen for böcker dels på storaav
också SPKkonstateradenyproduktionen. Man attomfattandedenav

bran-prisutvecklingen iundersökningarfortlöpandeinte någragör av
schen.

prisutvecklingenredovisade imaterial SPKDet rapporten omsom
användsför böckerprisindexdetpåbaserasför böcker 1968-1982 som

konsumentprisin-mätningenvidSCBcentralbyrånStatistiska avav
sinmycket Iindexdettaavsnitt 12 grovt.framgårdex KPI. ärSom av
välganskavarandraföljdeoch KPIbokprisindexstudie fann SPK att

bok-understigerbasårMed 1968perioden 1968-1982.under som
indexvär-däremot1979-1982Mellantill 1979.framprisindex KPI var

skillnaden såvissa årUnder storhögre KPI.det för böcker än somvar
prisutvecklingengällerdetfastslås i närSamtidigt20 %. attrapporten

ochtotalamellan KPIskillnadenfelmarginalen1968-1982 större änär
bokprisindex.

uppskattningoch denbokklubbsprisemaredovisarSPK även som
bokklubbsprisemavisadeundersökninggjordes 1980. Denna att var

bokhandeln. dennaIböcker ipåprisernalägredrygt 20 % än samma
bokpriserBöckersOm BraBöcker.ingick inte Bra ävenundersökning

bokklubbsprisemamellanskillnadengenomsnittligadenbeaktats hade
till 30-40 %.uppgåttcirkaprisbokhandelnsoch

detnärvarandeförböcker görs ärenda prismätningDen somav
framställsböckerförindexfram. SCB:sSCBbokprisindex tarsom

beräk-underlag förmetod. Mätningen görsmed ytterst somgroven
endast 0,4 %. DetBolcprisindexetkonsumentprisindex. utgörningen av

vidprissättningenframdaganvänds i attindex tas genomsom
Rekordbok, ibl.a. Guinnessindikatorböcker,och l0bokklubbar ca

studeras.bokhandlar10
bokpris-År omläggningtillförslagutarbetade SCB1988 ett av

underhandsuppgif-dock Enligtinfördes inte.indexindexet. Något nytt
ekonomiskabristandeskälenettter resurser.avvar

harlitteraturstödetshuruvida prispressdiskuteratsfråga ärEn som
statliga littera-detprisutvecklingen. Dåpåellereffekthaft någon inte
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turstödet infördes i mitten 1970-talet ansåg någon formattav man av
motprestation från förlagens sida förutsättning för statensvar en enga-

villkor förEtt förlagen ska kunna stöd inteatt är attgemang. man
prissätter de F-priser Statens kulturråd,över efter överläggningarsom
med Svenska Förläggareföreningen, fastställt för litteraturstödda
böcker. Förläggareföreningen har förgivit uttryck uppfattningen att
prispressen saknar köpstimulerande inverkan och den därför inteatt
fyller någon kulturpolitisk funktion.

Bokhandlareföreningen och Författarförbundet dockär av en annan
mening och vill ha kvar prispressen för litteraturstödda titlar. Kultur-
rådet konstaterar i sitt yttrande det svårt värdera effektenäratt att av
prispressen och omöjligt precisera den i eller kronor. Pris-att procent

har, enligt Kulturrådet, effekt inom vuxenlitteraturen,mest sär-pressen
skilt skönlitteraturen, och för böcker nonnalomfång ellerärsom av

Kulturrådet avskaffadetunnare. prispressen skulleattmenar om man
detta leda till ökat tryck flerapå stödordningar ökat antalett ettgenom
ansökningar lättsåld och lönsam kvalitetslitteratur. Genom kva-sinav
litet skulle flera dessa titlar konkurrera andra titlar i bättreut ärav som
behov stödet. skulleDetta i ledasin till minskad stödeffekt,turav en
enligt Kulturrådet.

6.9 Portot

Posten har under de åren kraftigt höjt försåväl privat-senaste portot,
för företag. Bland har trycksaksportot försvunnit.annatpersoner som

detNär gäller de förlagen och bokklubbama har dessa avtalstora egna
med Posten det gäller bokklubbsförsändelser medlemstid-när som
ningar och böcker. Portohöjningama har framför allt drabbat de mindre
förlagen, de mindre bokklubbama och de mindre bokhandlama och
antikvariaten, eftersom de inte har möjligheter nå till deattsamma upp
volymer krävs för avtal. Enstaka försändelser blir mycketsom egna
dyra. Detta gäller både bokpaket från bokhandel, inkl. antikvariaten, till
kund, Internetbeställningar och leveranser från bokförlag till bokhan-
del. Posten hänvisar till konkurrenslagstiftningen och attmenar man

denna tvingas sina faktiska kostnader varje enskild kunduttagenom av
och alltså inte kan subventionera s.k. olönsam Införandetpost. ettav
s.k. kulturporto har diskuterats, kräver grundlig analys såvälmen en av
lagstiftning finansieringsmöjligheter.som

23Förläggareforeningens skrivelser 1992-04-14 till Kulturrådet och 1992-11-17
till Kulturdepartementet.
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Biblioteken7

Bibliotekslagen1

1996:1596.bibliotekslag Sverigeinfördes ijanuari 1997Den 1 en
syftar främstbiblioteksväsendet ochallmännaomfattar hela detLagen

nationelltfungerandeoch välavgiftsfria boklåntill ettatt garantera
förmålenbiblioteken. Likasånätverk ihop de olikaknyter angessom
hakommun skallfast varjeslåsbiblioteksverksamheten. I 2§ att

särskildskolbibliotekenfolk- ochfolkbibliotek. Enligt skall9§ ägna
erbjuda böcker, in-och ungdomaruppmärksamhet barn attgenom

förbehovanpassade till derasmedierformationsteknik och andra att
Länsbibliotek, låne-stimulera till läsning.främja språkutveckling och

andraforskningsbibliotek ochhögskolebibliotek,centraler, statenav
delitteraturavgiftsfritt ställafinansierade bibliotek skall egna sam-ur

medsamverkaförfogande i övrigttill folkbibliotekenslingarna samt
erbjuda lån-derasoch bistå dem ifolk- och skolbiblioteken strävan att

§.biblioteksservice 10godtagama en
biblioteks-allmänhetensbeslutBakgrunden till riksdagens attvar
folkbiblio-tillBokanslagenhåll landet.försämrats på många iservice

fallhade i mångaverksamhetenuppsökandeteken hade minskat. Den
och för-nämnd-sinhade omorganiseratreducerats. kommunerMånga

valtningsorganisation.
prop.bibliotekslagförslagföljd regeringensSom enomaven

medlitteraturstödanslaget tillförstärktes1996/97:3 kulturpolitikom
på littera-öka tillgångensyftemiljoner lcronor budgetåret 1997 i30 att

skolbibliotekenvid folk- ochför barn och ungdomar attsamttur
till inköpstatsbidragetbeskrivningstimulera läsaktivitet. En avav

återfinnsåtgärderoch läsfrämjandefolk- och skolbiblioteklitteratur till
i avsnitt 8.4.
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Folkbiblioteken7.2

bakgrundochLägesbeskrivning

folkbildningsarbetetfrivilligadetihar sittFolkbiblioteken ursprung
utbildningspoli-ochkultur-nationellaroll denviktig ioch de spelar en

erbjuda kulturförutomomfattar,uppgifterFolkbibliotekenstiken. att
för-information. Deochutbildninggradallt högreoch rekreation, i

syfte nåverksamhet iuppsökandebedriva attocksåutsätts nyaen
ochavgränsadtillvänder sig inteFolkbibliotekenläsargrupper. en

kom-Varjehelhet.befolkningentillmålgruppdefinierad utan som
betraktasñlialbibliotekhuvud- ochmedbibliotekssystemmunalt som

enhet.en
ochlandstingkommuner, staten.finansierasFolkbiblioteken av

ochför 5,5 %landstingen statenför 92 %,Kommunerna cacasvarar
folkbibliote-ökasyftar tillstödkostnaderna. Statens attför 2,5 %ca av

syfte, nåstandardutjämnandeverka imöjligheterkens grupperatt nya
verksamhetsformer.ochutveckla metodersamt

och början1970-under 1960-,starktexpanderadeBiblioteken av
bådeupprustningkraftiginnebarKommunreformenl980-talet. aven

Underpersonalstyrkan.utökningbokbeståndochlokaler samt aven
Dockskillnaderna.utjämningskedde1980-taletoch1970- aven
råderskillnaderStoramellan kommunerna.standardojämnkvarstår en

kommunstorlektillförhållandepersonal iochmediavad gäller anslag,
invånarantal.och

drygt 24År folkbibliotek tillsvenskabokbeståndet påuppgick1970
År drygtfördubblatsantalet volymerhade nästanvolymer. 1992milj.

böcker.År miljonertillminskat 44beståndethade1995miljoner.45
år. Perso-miljoneroch 2,3mellan 1,9böcker liggerNyförvärvet perav
antalEtttill år 1995.1976 5 400år stortfrån 4 600nalen har ökat nya

periodenunderhar byggtsfolkbibliotekslokaler
tilluppgick 1995årbibliotekenkommunalaför deDriftkostnaderna

längreoch år. Settinvånare överkronormiljarder eller 3022,7 enper
det skettstärktsfolkbibliotekens avsevärt ävenperiod har omresurser

1990-talet.undertillbakagången
central-inrättandetfolbibliotekenutvecklingenledEtt i avvarav

nuvarandedenUppbyggnadenlänsbibliotek.bibliotek, sedermera av
till mittenoch fram1930-taletfrånpågicklänsbiblioteksorganisationen

handförstavarilänsbibliotekenmed att garanteraSyftet1950-talet.av
till litteratur.tillgångjämlikbostadsortalla medborgare oavsett en

kulturrådbibliotek. StatensochlitteraturEnheten för1994-11-24Källa. PM
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komplettera de lokala biblio-Länsbibliotekens huvuduppgift attvar
behöv-kostnadsfri utlåning böckerteken direkt och somavgenom en

kommit utvidgasLänsbibliotekens åtagande hardes i studiesyfte. att
bib-utbildningsverksamhet.och Dessaoch omfatta bl.a. rådgivnings-

biblioteksverksamheten iden lokalaliotek skall stödja och komplettera
regionalt nätverk.knutpunkt ilänet och fungera ettsom en

primärkommu-län. Cirka hälften harLänsbibliotek finns samtligai
länsbibliote-knutitHälften landstingen harnalt huvudmannaskap. av

ochorganisationkens regionala biblioteksverksamhet sinnärmare egen
finansieras till 30 %Länsbibliotekenhuvudmannaskapet.övertagit ca

och landstingen.70 %statenav ca av
minskabl.a. syftelänsbiblioteken, ikomplement tillSom attett

1960-taletinrättadesforskningsbiblioteken, i mittentrycket på av
Stockholm ochstadsbiblioteken Malmö,till ilånecentraleri anslutning

till defick därmed tillgångSamtliga folkbibliotekUmeå. storatre
helt medbekostasmediabestånd. Lånecentralernavärdbibliotekens

statliga medel.

nyförvärvBokbestånd, utlåning och

År audio-visuellaböcker och AV-media,uppgick utlåningen1976 av
År 1976Antal medialån invånare 9,1.medier, till miljoner.74,9 per var

biblioteken.kommunalafanns det böcker vid de32 miljoner
folkbibliotekkommunalaUtlåningen och AV-medier frånböckerav

lånuppgick till miljoner lån. 8,7år 1995 77,3 Detta motsvarar per
Boklånen miljoner.invånare och år. 70,4var

uppgick tillår 52kan jämföras med bokutlåningen 1970Detta som
bokutlåningen fram till mittenmiljoner volymer. Efter år ökade1970

kommunala folkbiblio-1980-talet för därefter minska kraftigt. Deattav
tekens då miljoner lån gjordes.bokutlåning 1983 77störstsomvar

ÅrSedan rad medminskade utlåningen år i 2 á 3 % år. 1992tre varper
den miljoner. Under 1990-talet har utlåningen legat påi drygt 66nere
ungefär dock utlå-nivå. Mellan åren och ökade1994 1995samma
ningen med 4 %.

År 1984 uppgick bibliotekens utlåning medier till lån9,3 perav
invånare. Tio år motsvarande antal lån invånare.8,4 Ensenare var per
undersökning Kulturrådet utförde visade bibliote-år 1994 på attsom
kens bokbestånd i allt högre utsträckning används på plats, dvs. i bib-
lioteket.
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folk-kommunaladeuppgiftersammanfattandeTabell Några7:1. om
och 1976biblioteken 1995

1995197619951976
perper
invånareinvånare

288Folkbibliotek

5,33,94974632 194Mediabestånd tusentali
5,03,91774432 186Bokbestånd
0,30,13212728AV-mediebestånd

tidskrifts-Tidnings- och
bestånd tusentali

Årsprenumerationer 12293

8,79,177 275933Utlåning 74tusentali
8,08,970 35552773Böcker
0,80,26 9204101AV-medier

öppethållande
3129vinterveckaentim

Bibliotekspersonal
39854 600helårs-Totalt antal

verkan
3502bibliotekarierdärav

3,16.skolbiblioteken 1995Folk- ochmeddelandenStatistiskaKälla: s.
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bokbestånd och nyförvärv 1976-1995Tabell Utlåning,7:2.

1992 199519881976 1980

000 177000 45 S47 44 000Bokbestånd 023 000 45 47132 186 000 38
000 902 0002 000 2 005 l330 000 306Varav 2 059 000 2nyförvärv

000 66 535 000 70 355 000Bokutlåning 228 000 69 485527 000 7673
Tidningar och
tidskrifter, års-

136 122123 14393renumerationer ;

skolbiblioteken SCB.Folk- och 1995.Statistiska meddelandenKälla:

litteraturkategorierBoklån fördelning påDiagram -

PYOÃ"

50

ø"-""§""--- - ---.....--- - - .-140

30 ..._.I§§-l

.-Od... . . ....m U I CCCOCQO U..

10

0 V V V Y I V 1 f T Y V7 får V T Y| |
78 80 82 84 86 88 90 92 94

Barnböcker Skamtorvunan --Fadditttbrvuxna-- - - - - -

Källa: skolbibliotekenStatistiska meddelanden Folk- och 1995.

förändrats sedansammansättningen boklånen har successivt årav
för påebekostnad skönlitteratu-1976. Facklitteraturen har ökatvuxna av

Årför har relativt oförändrad.Bamböckernas andel varitren vuxna.
litteraturkategorier för skön-1995 fördelningen mellan olika 28 %var

förlitteratur för för facklitteratur för och 4230 % %vuxna, vuxna
bamlitteratur.
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Skolbiblioteken7.3

gymnasieskolanochgrundskolanInomi 5 §bibliotekslagenI anges
stimuleraförskolbibliotekfördeladefinnas lämpligtskall det att

tillgodoseföroch litteraturför läsningskolelevernas attintresse samt
kravalltså inteställerutbildningen. Lagenmaterial förderas behov av

enskildaläggakanskola. Kommunenskolbibliotek i varjepå ner
folkbibliotek. Entillelevernaoch hänvisaskolbibliotek närmaste

dentillkomst ibibliotekslagensåterfanns föreliknande skrivning
föreskrevs1994:1194. Därgmndskoleförordningen attnuvarande

bibliotekfördeladelämpligtha utrust-grundskolan skall samt annan
skriv-utbildning.tidsenlig Dettaför ärbehövsning svagareenensom

bibliotekskall haskolenhetvarjeden tidigarening attän angavsom
utbildning".tidsenligförbehövsutrustningoch ensomannan

1991:1083.Upphävd2 kap. 31988:655,Grundskoleförordningen

hemlånbokbestånd ochUtlåning,

undersök-heltäckandeverksamhet ingaskolbibliotekensOm görs
skolor.urvalbygger påframuppgifter SCB ettningar. De tarsom

tillförlitligalikautlåning intebokbestånd ochUppgifterna är somom
osäkerhets-redovisasmaterialbiblioteken. SCBsför kommunala Ide

påhållerunderhandsuppgift från SCBEnligt attmarginalerna. seman
skolbiblioteken.förstatistikinsamlingenöver

1981/82-1994/95skolbibliotekenBokbeståndet iTabell 7:3.

antal därav iTotaltLäsår
skolbibl.-grundskolan gymnasie-miljoneri
centralerskolor

10,226,236,51981/82
0,67,824,61987/88-1988/89 32,9
0,38,720.31989/90-1990/91 29,2
0,49,620,91991/92-1992/93 30,9
0,47,524,01993/94-1994/95 31,9

skolbiblioteken 1995.Folk ochmeddelandenKälla: Statistiska



Biblioteken 139SOU 1997:141

till miljo-gymnasieskolor beräknas 31,5grund- ochBokbeståndet i
skolorurvalSCB värde bygger påenligtvolymer Detta ett somavner

Antalet elever ioch 1995.undersökts vårterminerna 1994under samma
elev lig-bokbeståndetinnebärvilketskolor miljoner,1,2 att pervar ca

minskat ihar, enligt SCB,Bokbeståndetomkring volyrner.på 26ger
sedan 1981/82.miljonerskolbiblioteken med 4,6

frånurvalsundersökningar böckerhemlånocksåSCB gör avom
20-års-under dentrendnedåtgåendeolika skolor. En senastenoteras

säkertdet enligt SCB intefelmarginalerna kangrundperioden. På av
1994/95.under läsåretminskning skettfastslås någonatt

hemlån böckermiljonerförmedlades 161994/Under läsåret 95 avca
uppgick utlå-1978/79,tidigare,femton årskolbiblioteken.i Knappt

1992/93tal för läsåretMotsvarandemiljoner.till drygt 22ningen var
minskning harsäkerställadock intemiljoner. går20,2 Det attatt en

felmarginaler skattningarna.ivilket beror påskett från 1992/93,år
skolorhögst iunder 1994/95grundskolanelevAntalet lån i varper

lån23förmedladesmellanstadium.och/eller Därmed bara låg- nästan
och högsta-låg-, mellan-grundskolor med bådeelev, medan det iper

enbart högsta-grundskolor medelev.lån Idium förmedlades 13 per
elevñlåntill endast 9dium sjönk siffran ytterligare per

1978/79-1994/95skolbibliotekböcker frånTabell Hemlån7:4. av

lånMiljonerHuvudtyp skolaav
1994/951992/931988/891978/79

10,614,113,8Grundskola med enbart 16,7
låg- och/eller mellan-
stadium

2,21,63,3 2,6Grundskola med hög-
stadium plus låg-och/eller
mellanstadium

1,41,51,1Grundskola med enbart 1,0
högstadium

1,93,0Gymnasieskola 1,6 2,1
20,2 16,1Samtliga skoltyper 22,6 19,6

skolbiblioteken SCB.meddelanden Folk- och 1995,Källa: Statistiska

2 på miljoner volymer.råder statistisk osäkerhetDet 7,4en -
3 konfidensintervallet,det 95-procentigatabeller "felmarginal,I SCBs anges en

med redovisningen.inte tagits isom
4 skolbibliotekenmeddelanden Folk och 1995.Källa: Statistiska
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Forskningsbiblioteken7.4

forsk-samhälletsförankring ibiblioteken har sinvetenskapligaDe
SFShögskoleförordningenutbildningspolitik. Enligtochnings-

biblioteks-till1997:21 hänvisasändradkap. 81993:100, 3 senast
skall ställaavgiftsfritthögskolebibliotekfastlagen. slås dockDet att ett

för-högskolebiliotekstill andrasamlingarnadelitteratur egnaur
finnasdet skallfast1996:1596 § slås6fogande. bibliotekslagen attI

bibliotek skallhögskolor.vid alla Dessahögskolebibliotektillgång till
vid hög-forskningutbildning ochtillanknyterde områdeninom som

samverkanhögskolan och, iinomför biblioteksserviceskolan svara
Högskole-biblioteksservice.i övrigtbiblioteksväsen,med landets ge

budget.högskolasrespektivedirekt inombiblioteken finansieras

utlåningBokbestånd, mm

central-StatistiskamedsamarbeteiBiblioteketKungliga presenterar
verk-forskningsbibliotekenssvenskadestatistikbyrån löpande över

forsk-andraoch vissauniversitetsbibliotekenStatistiksamhet. över
sedanårsbokStatistiskipubliceratsverksamhet harningsbiblioteks

ochforsknings-redovisningens frånhar data 821954. Den senaste spe-
redo-serviceställen. Desammanlagt 226omfattarcialbibliotek och
27,9beståndsammanlagtforskningsbiblioteken harvisade ett av ca

beståndetpublikationer. 20 %seriella ärböcker ochmiljoner band av
övrigadetta kommerhyllor. Tillanvändarna påtillgängligt för öppna

hyll-000småtryck, 22hyllmetermed bl.a. 25 000materialkategorier,
mikrogra-Antaletmusiktryck.hyllmetermanuskript och 2 100meter

miljoner.till 7ñska dokument uppgår änmer
publikationerseriellaochböckerefter gallringNettotillväxten av
hyllmeter.drygt 100band, eller 9000till totalt 550uppgick 1995 ca

5 Forskningsbiblioteken 1995.Statistiska meddelanden.
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böcker ochoch tillväxtTabell Forskningsbibliotek Bestånd7:5. av
budgetåret 1994/95seriella publikationer

Special-National- Högskole- Summa
bibliotekbiblioteket bibliotek

KB
876Bestånd 008 3 533 273 335 21

tusental band
643året 343 75Tillväxt under 224

tusental band
796 672 893Total hyllrneter 505 730 83antal 83 367

12 052729 3 421tillväxt 902 7Därav
åretunder

ForskningsbibliotekenKälla: Statistiska meddelanden 1995

läsesalslån ochomfattande hemlån,registrerade lokala lån,Antalet
Jämfört med1994/95 till 4,3 miljoner.kopior uppgick för perioden

%. Härtillmed lån 19,5föregående utlåningen ökat 460 000år har
lån.uppgick till 000fjärrutlåningen 607kommer den samlade som

uppgick till 2 012sammanlagda personalstyrkaForskningsbibliotekens
miljoner kronor.driftskostnaden utgjorde 900helårsarbetskrafter och

totala kostnader iHögskolebibliotekens andel högskolans är genom-av
procentsnitt 2,65

litteraturförsörjning har längehögskolestuderandesFrågan deom
angelägen-statligHögskoleutbildningenvarit föremål för debatt. är en

kompen-sida har kravhet. kommunala bibliotekensFrån de rests om
bibliotekslagentill studerande. Enligtför biblioteksservicen desation
samverka medhögskolebiblioteken/forskningsbiblioteken§ skall10

folkbiblioteken
decentralisering.föremål för ytterligareHögskoleutbildningen är

Sedan åri Sverige.Högskoleutbildning bedrivs i dag på 30än ortermer
högskolasdirektfinansieras högskolebiblioteken varje1977 genom

budget.

6 driftskostnaderna huvud- och ñlialbibliotek.Beräkningen föravser
kostnader således medräknade.Institutionsbibliotekens inteär
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KB;BIBSAM;LIBRIS

Utbildningsdeparte-Kungliga biblioteket har myndighet undersom
samordning och planering det svenskaför viss inommentet ansvar

Bib-forskningsbiblioteksväsendet. särskilt sekretariat vid KungligaEtt
lioteket, för nationell planering och samordning deBIBSAM, svarar av
vetenskapliga biblioteken.

det för drift,Sedan har Kungliga biblioteket samlade1988 ansvaret
biblioteksdatasystemunderhåll och utveckling LIBRIS ett somav --

och fjärrlånbland omfattar funktioner för katalogisering, sökningannat
litteraturbe-litteratur. tillgängliggör delLIBRIS databas stor avav en

svenskståndet vid de svenska forskningsbiblioteken. Registreringen av
nationalbiblio-Kungliga biblioteketslitteratur huvudsakligen vidgörs

tillgång till forsknings-grafiska sektion. Folkbiblioteken får i LIBRIS
katalo-bibliotekens används stöd vidmediabestånd. LIBRIS även som

samhälle prop. l996/97:5 hargisering. Forskning ochI propositionen
biblioteksdatabasenbl.a. framhållit nödvändighetenregeringen attav

till nationell och allmän infonnationsresurs. Lan-LIBRIS utvecklas en
biblioteks- ochdets såbibliotekssystem skall integreras nationensatt

medborgarnainfonnationssystem kan utnyttjas bättre oavsettav
bostadsort kostnad för den enskilde.och utan

Svenska Bamboksinstitutet

praktikenuppgifter iStiftelsen Bamboksinstitutet harSvenska som
och harbamboksornrådetansvarsbiblioteksfunktion inommotsvarar en

kvalificeradbedriveranslag statsbidrag. InstitutetKB:s ett engenom
för inne-internationellt. Anslagetverksamhet såväl nationellt som

kronor.varande år uppgår till miljoner4,2

Utbildning7.5

och infor-Utbildning for bibliotek, arkivI utredningen 1969:37,SOU
biblio-matik aktuella utvecklingstendenser inomBU, diskuterades
forsk-mellanteksornrådet. Bl.a. konstaterade utredningen gränsernaatt

dokumentationsfönnedlandeningsbibliotek, folkbibliotek och andra
förUtredningen låg till grund deninstitutioner hade blivit flytande.mer

Bibliotekarie-bibliotekarieutbildning inrättades i Borås 1972.som
Utbildningenutbildningen blev därmed reguljär högskoleutbildning.en

forskningsbibliotekarier.blev för folk- ochtvåårig och gemensam
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föremål förmed mellanrum varitBiblioteksutbildningen har jämna
År Bibliotekshögskolan till denviduppdrog styrelsenutredning. 1975

ÅrÖversynsgruppen utbildningen. 1989s.k. göra översynatt en av
UHÄ Bibliotekarieutbildningen.uppdragiregeringen överatt segav

UHÄ-rap-UHÄ-rapport bibliotekarieutbildningFörnyad1991:1 samt
framtiden.Bibliotekarieutbildningen i1991:17port

för-genomgått vissabibliotekarieutbildningenharUnder årsenare
och infonnations-biblioteks-iändringar och magisterexamenär ennu

ochbiblioteks-iomfattar 80vetenskap. 160Den poängpoäng, varav
informationsvetenskap.

Borås,bibliotekarieutbildning, förutom ibedrivsSedan år 1994
inrättadesLunds universitet. 1996vidvid i Umeåuniversitetäven samt

Uppsala universitet.utbildning vidäven en
ochbibliotekarieutbildningen magisterexamenGenom äratt ennu

forskningsanlmytning.såledesfinnsbedrivs universiteteninom en
vid GöteborgsinformationsvetenskapochAvdelningen för biblioteks-

HögskolanMellan iprofessur ihar sedan 1994universitet ämnet.en
informationsvetenskap vidbiblioteks- ochförBorås och Avdelningen

samarbete.förekommerGöteborgs universitet näraett

titlarnalitteraturstöddadeSpridning7.6 av

bibliotekenvid

folk-spridningen på någraundersöktunderKulturrådet har våren 1997
Undersökningenlitteraturstöd.erhållitbibliotek de titlar somav

fåttmånader har1995/96 18under budgetåretomfattar titlar som
skön-svensk skönlitteratur,kategoriernalitteraturstöd inom översatt

Fackböckemaoch ungdomslitteratur.barn-litteratur för samtvuxna,
skett vidinköp harKartläggningenmaterialet.saknas alltså i treav

länsbibliotek,ocksåstadsbibliotek,bibliotek, Göteborgs ärsom
kommunbibliotek.och FärgelandaUddevalla stadsbibliotek
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ingårFakta de bibliotek iom som
undersökningen Prel. uppgifter

Göteborg
Lån/inv 8,7
Driftskost kr/inv. 306
Mediakost. kr/inv. 30
Mediaanslag tkr 13 447

böcker/Nya 1 000 inv. 206

Uddevalla
Lån/inv. 10,1
Driftskost/inv. 402
Mediakost kr/inv. 39
Medianslag, tkr 9011

böcker/Nya 000 inv. 2501

Färgelanda
Lån/inv. 7,7
Driftskostrr/inv. 285
Mediakostn. kr/inv. 35
Medianslag tkr 253

böcker/Nya inv. 1401 000

Hela landet
Lån/inv. 9,2
Driftskostn/inv. 31 1
Mediakostn. kr/inv. 39

böckerNya 000 inv. 204

Källa: Preliminära utlåning och bestånduppgifter bibliotekens SCB 1997-om
07-07

Alla biblioteken har mål och mediaurvalsprinciper. För Göte-tre
borgs stadsbibliotek gäller bl.a. följande: mediaurval skall bib-"I sitt
lioteket efter neutralt moraliska, politiska och religiösaisträva att vara

frågor. Vägledande skall kvalitet och saklighet all-ävenvara men en
sidig belysning frågor. hänsyn till efterfrå-kontroversiella En vissav

kan motiverad.gan vara
Biblioteket avstånd från media spekulerar olika formeritar som av

våld, avsiktligt förvränger eller för sådant striderfakta sompropagerar
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specielltde bör beaktasmänskliga rättigheterna. Detta imot noga
fråga ungdomslitteratur".barn- ochom

Biblioteks-Bokinköp mediainköp huvudsakligenoch görs genom
avtalockså biblioteken har braundersökningen framgårtjänst. Av att

detmellan rabatt. Göteborgmed bokhandeln och erhåller 20-45 % I är
allbokurvalet, iFärge1andasköteruteslutande bibliotekarierna ärsom

sek-Uddevalla sköts inköpenoch ipersonal med på inköpsmötena av
bibliotekarie.tionsansvariga och

litteraturstödfåtttotalt titlar harUndersökningen omfattar 901 som
stöd omfattarkalenderår ochunder budgetåret 1995/96. Fördelat per

antal titlar:undersökningen följande

titlar fördelade kalenderårTabell Antal stödda7:6. per
och Stödkategori.

1996Stödkategori 1995

230Svensk skön 210
Översatt 84skön 95

171Barn- och ungdoms- 111
litteratur

485Totalt 416

litteraturstöddakulturråd. Bibliotekens inköpKälla: PM Juni 1997. Statens av
böcker.
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litteraturstödfåttde titlarbiblioteks inköpTabell 7:7. Tre somav
1995/96 exkl. facklitteratur

inköptaAntalAntal inköptaBibliotek
exemplarexemplar
19961995

Göteborg
Översatt 810998litteratur

93111 940Svensk skönlitteratur
4 0353 941Bamlitteratur
6 7768796Total

Uddevalla
Översatt 147262litteratur

322357Svensk skönlitteratur
1 034977litteraturBarn

50311 596Totalt

Färgelanda
Översatt 2846litteratur

5262Svensk skönlitteratur
145140Bamlitteratur
225248Totalt

litteraturstöddaBibliotekens inköpKulturråd.Källa: StatensPM Juni 1997. av
böcker.

exemplarår 1996 6 776köpteshela bibliotekssystemGöteborgsI av
inköpettotalafacklitteratur. Detlitteraturstödda titlar exkl. sammavar

totaladetalltså %utgjorde 7,2litteraturstödda titlarnaår 93 619. De av
för 12 %litteraturstödda titlarnainköpet. Uddevalla svarade deI avca

iFärgelandamotsvarande siffraochsamtliga inköpta exemplar var ca
samladedenhar köpts in Avungdomsböcker22 %. ochBarn- mest.

titlarna intelitteraturstöddademängden inköpta exemplar utgörsav
barnlitteratur.mindre 60-70 %än av

titlarna harlitteraturstöddadebild spridningenfåFör att avaven
fannsUddevallaoch Färgelanda.Uddevalla Iutlåningen kartlagts i

fyratitlarna baralitteraturstöddabland de utlånade27 mest vuxen-
barn-och Ahrén. Restenböcker Mankell, Vibeke OlssonHöeg, var

Blandgånger. Färge-lånades 300böcker. Flera dessa änut merav
barnböcker.fanns ocksålitteraturstödda böckerlandas utlånademest
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och Olsson. del deutlånade vuxenböckema Mankell EnDe mest var av
exemplar. Antalet inköptalitteraturstödda titlarna har köpts in i många

exemplar,finns samband mellanexemplar speglar efterfrågan. Det ett
endast inköptslitteraturstödda titlar iinnehav och utlåningstal. De som

undersök-utlåningssiffror. Kulturrådetsexemplar har således lägreett
för samtligautlåningstalenhar omfattat genomgångning inte aven

titlar.

fått litteraturstöd kat. skön,Tabell lånade böcker7:8. Mest över-som
vid biblioteket Uddevalla 1995skön-, barn- och ungdom isatt

UtlåningInköpTitelFörfattare

337Meck bygger flygplan 20Johansson, MulleG ett
många 16 317Lindgren, vill haSvempaB nappar

3116 1ingentingNygren, T Sune gör
308polisbilen 14Norlin, kommerA Här
29919Velthuijs, Grodan modigM är
293Villospår 12Mankell, H
287städa, Pulvret 20Sandberg, IL Inte sa
273till middag 12Torudd, C Korv
234långa 15Wikland, I Den resan
225blåsväder 13Landström, och bä iO L Bu
219brandbilen 14Norlin. kommerHärA
214och bä kalashumör 13Landström, O L Bu
202kanske lämpade 16Höeg, P De
197Då Leopold blev 13Gellert, D arg
1968Olsson, Molnfri bombnattV

17 183Sundvall, Eddies husLärn V
182kokar 15Tidholm, T Ture soppa
160lilla valp 9Anholt, MinL egen
16012Klinting, snickrarL Castor

810 15Yeoman, MusbusJ
måste 157Torudd, bada 12C Vi

14914Stark, StorebrorsanU
6 143Arehn, lögnerM Vita

142Wikander, Dockvandringen 12E
Julius lyckodag 9 139Boie, K

Thaulov, 12 138LilleP Kung Magnus
Strömstedt, och fåglarna 13617M Fanny

litteraturstöddaKulturråd Bibliotekens inköpKälla: juni 1997PM Statens av
böcker.
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Tabell köpta litteraturstödda titlar, alla undersökta katego-7:9. Mest
till Göteborgs stadsbibliotek 1995/96 avrier, sortering efter inköp

stödda titlarsammanlagt under perioden 901

Inköp Inköp InköpFörfattare Titel
Uddeva FärgelGbg

Mankell, femte kvinnan 93 10 2H Den
Villospår lMankell, 91 12H

Sundvall,V Eddies hus 90 17 2Läm
Nordqvist, 28S minut 76Tuppens
Stark, Storebrorsan 70 14U

måsteTorudd, bada 70 12 3C Vi
blåsväderLandström, och bä i 68 13 3OL Bu

på 3Landström, och bä kalas- 68 13OL Bu
humör

2Sandberg, städa, Pulvret 68 20IL Inte sa
2Ekman, mig levande igen 67 9K Gör

modig 2Velthuijs, Grodan 65 19M är

Kulturråd. inköp litteraturstöddaKälla: BibliotekensPM juni 1997 Statens av
böcker.

BiblioteksföreningAllmännaSveriges7.7

SAB

intresseföreningbiblioteksförening SABSveriges allmänna är somen
Medlemmar före-har till uppgift främja svenskt biblioteksväsen. iatt

universitetsbibliotek landet,ningen samtliga folk- och isåär gott som
harspecialbibliotek, totaltantal 520 institutioner. Dessutomett stort ca

föreningen medlemmar majoritetendrygt enskilda ärtusen varav
bibliotekarier. med information, opinionsbildning,SAB arbetar ut-
redningar och kurs- och konferensverksamhet. Målsättningen är att
verka för effektivt fritt tillgängligt bibliotekssystem i landet. Före-ett

biblioteksverk-ningens viktigaste uppgift främja utvecklingär att av
Årsamhet, företagetbåde inom och landet. startade SAB1951utom

Bibliotekstjänst Bib-fortfarande dominerandeAB. SAB är ägrare av
liotekstjänst.
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Bibliotekstjänst BTJ7.8 AB

Bibliotekstjänst tillhandahåller biblioteken ochBTJ tjänsterAB mate-
rial alla områden där fördelar kan nås centralisering.inom de genom

böcker biblioteken köpersköter all central inbindning deBTJ somav
därifrån. enligt dess årsredovisning:BTJ är

produkter,kunskapsföretag säljer och utvecklar"Ett tjänstersom
mål-och och informationsområdet.teknik media- Den primärainom

bibliote "ärgruppen
har expanderat kraftigt och i dag koncern. Omsätt-Företaget är en

kronor. Under år 1996ningen uppgick år till 23,6 miljoner1970 upp-
efter avskriv-gick den till drygt miljoner kronor. Rörelseresultatet710

anställda.har i dag 443ningar 18,4 miljoner kronor. Koncernenvar
dotterbolag.Verksamheten indelad moderbolag ochi två sjuär

inköpscentral.Bibliotekstjänst bibliotekensAB är gemensamma
slutet Sveri-Aktiemajoriteten innehades fram till år 199691,6 % av av

förvärvadeAllmänna Biblioteksförening SAB. början 1997I avges
aktiekapitalet. har ocksåaktierna och KF InvestKF Invest AB 10 % av

ytterligare iingått optionsavtal med med förvärva 39 %SAB rättett att
1998.7Bibliotekstjänst den november30senast

och säljer böcker till i förstas.k. Sambindningen informerarDen om
frilans-hand Cirka lektörer skriver påfolk- och skolbiblioteken. 800

sammanlagtbasis för Sambindningenrecensioner presenterar casom
divisionenårligen. Verksamhet ligger inom BTJ8 000 titlar Dennanya

divisioner. OmsättningenMedia de koncernensstörstaär avsom en av
kronor.uppgick för år till miljoner1996 455

förUniversella RegisterArtikelSök och BibliotekstjänstBURK
ArtikelSökKatalogdata ligger under divisionen Databas.BTJ I upp-

innehållet de viktigaste svenska tid-fortlöpande referenser till irättas
referenser tilltidslcriftema. också uppdateradeningarna och ingårHär

innehållet efterfrågade tidskriftema. katalogi-i de I BURK10 000 mest
förböcker finns särskild urvalstjänstoch andra medier. Detseras en

miljo-skolan, Skolans artikelservice. Databas år 1996 58BTJ omsatte
kronor och hade anställda.61ner

de i årsredovisningen 1996Koncernens visioner presenterassom
handlar tillhandahållaexpandera de nordiska länderna och bl.a.iattom

harinternationella databassystem till de nordiska biblioteken. arbeteEtt
påbörjats för fram biblioteksadministrativt Tan-att ta ett nytt program.
ken det nuvarande biblioteksadministrativaså småningomär ersättaatt

tillväxten för biblioteksmark-bedömerBTJ 2000. BTJsystemet att

Årsredovisning7Källa: BTJ 1996
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naden potential dei Sverige begränsad hoppas på iär störremen en
nordiska länderna.övriga

Under har lagt bud köpa Seelig. Se kap. 6.1997 BTJ ett att

-koncernenBTJ 1996

BIBLIOTEKSTJÄN ST AB

Styrelseordförande:
WesterbergBengt

Verkställande direktör och Koncemchef;
Göran Eliasson

BTJ KONCERNSTABEN
adm: PortmarkFinans Lars

Affársutv: Jan Swedenborg
Information: EkMarieAnn

FoU: Svante Hallgren

Källa: BTJ.
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Tidskriñs-Recensions-service BTJMODERBOLAG BTJMEDIA
Bokförsäljning centralenAndersPersson

AV-Media BiblioteksutrustadeFörlag
MediaDistribution

Bibliografisk databaser:service ExternaDATABASMODERBOLAG BTJ
OCLC,BritishLibrarydatabaserBURKHalberg EgnaPer

cd-romArtikelsök rn
Dokumentleverans

BTJ2000DataserviceSYSTEMSABBTJDOTTERBOLAG
BokautomaterUtvecklingoch TORAhlgrenCharlotte

cd-romutvecklingochUnderhållav
produktiondatasystem
UtvecklingDatordriñ

Nâtverksdriñ

DanmarkBiblioteksinredningar Filial:PRODUKTERBTJDOTTERBOLAG
Dotterbolag:BiblioteksmaterielAB

USAProdjekttörsäljning BTJlnc,JohannessonThomas
Stöldskydd

LasertryckFotosättningTRYCKABBTJDOTTERBOLAG
AudiokassetterCRTochRIPWalterDoerr

TalböckerArkoffset
DistributionRullotTset

BiblioteksinredningarEUROPENVDOTTERBOLAG BTJ
BibliteksmaterielWalterdeCeuster
Projektförsâljning

DOTTERBOLAG BTJNORGEAS Biblioteksinredningar
PålSkjetne Biblioteksmateriel

ErinGhonnleyAustad Projektförsäljning
Media

DOTTERBOLAG BTJ Bokförsälning Externadatabaser
KIRJASTOPALVELU Aleksidatabas Biblioteksinredningar

OY BTJdatabaser: Biblioteksmateriel
TuomoSuomalainen BURK,Artikelsök TORBokautomater

DOTTERBOLAG LUNDGRENS Facklitteratur
BOKHANDELl Skönlitteratur

MALMÖAB
Ulla-BellaGustafsson

såldes under år till Akademibokhandelsgruppen.Lundgrens bokhandel 1997
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FolkbiblioteksmanifestUNESCO:s7.9

År Folkbiblioteks-skUNESCO:sförsta gångenpublicerades för1949
föränd-detillförmanifest reviderades år 1972Texten att anpassas

tredje versionZO-årsperioden. Enunder den gångnaskettringar avsom
Folkbibliote-fastslåsår 1994. Därfolkbiblioteksmanifestet attantogs

forgrundförutsättning ettkunskapscentrumlokaltket utgör ensom
kulturellställningstagande ochsjälvständigtlärande,livslångt ett en

UNESCOsamhället.iför olikaenskilde ochför denutveckling grupper
och aktivtstödjaoch kommunerlandstingdärför attstat,uppmanar

Folkbibliotekensfolkbiblioteksväsendet.utvecklingmedverka i aven
ochutbildninginformation,läskunnighet,förverkahuvuduppgift är att

kultur bland att:annat genom

ålder.från tidigredanhos barnläsvanorSkapa och stärka
alla nivåer.påformell utbildningsjälvstudiersåvälStödja som

utveckling.personligochkreativitettillErbjuda möjligheter
och kreativitet.fantasiungdomarsochStimulera barns

och insiktför kulturenförståelsekulturarvet,kunskapFrämja om
utveckling.ochforskningvetenskapligom

uttrycksfonner.konstnärligaför allaVara öppna
kulturellstimuleraochkulturerolikamellankontaktenFrämja en

mångfald.
berättartradition.Stödja muntlig

samhällsinforma-alla slagtillgång tillmedborgarnaGarantera av
tion.

lokaladetförinforrnationstjänstererforderligaTillhandahålla10.
för olika intressegrupper.ochorganisationernaförnäringslivet,

förbättraochinfonnationsteknologiutnyttjandetUnderlätta11. av
användning.desskunskaperna om

alla ålders-föralfabetiseringsprogramdelta istöd till och12. Ge
verksamhet.till sådanbehov initiativoch vid tagrupper

2/1995.skriftserieUnescorådets8 Svenskaåterfinns ihelhetManifestet i sin
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iakttagelserNågra10

deltraditionfolkbildningenFolkbiblioteken med sina i ärrötter enav
Folk-fönnedlare litteraturen.utbildningspolitik ochsamhällets avav
såvällitteraturen och inspirerabiblioteken för levandegöraarbetar att

bibliotekssystem meddecentraliserattill läsning.barn I ettsom vuxna
möjlighetfolkbibliotekenoch sjukhusbibliotek harfilialer, bokbussar

förverksamt medelmänniskor ochnå till alla över-attettatt ut vara
Sjukhusbiblio-klasskillnader.kulturellabrygga kunskapsmässiga och

nedskärningar. Entiden drabbatsteken har den storasenaste avav
och läsandetbokenuppgifterfolkbibliotekens viktigaste är värnaatt om

biblioteksarbetetuppsökandehar mycket detunder år avmen senare
läs-handikappade dragits Denochtill gamla, sjukavänder sig ner.som

barnhälsovård,samarbete medtill och ifrämjande verksamheten riktad
medel-ochmånga småhåll minskat. Iförskola skola har på mångaoch

kommunala kulturinstitutionenden endabiblioteketkommuner ärstora
där befolk-det enda ställeochflesta kulturaktiviteterdär de äger rum

ochutbudet böckerdet samladekostnadsfritt delkanningen ta avav
tillhandahåller i dagfolkbibliotekenhälftenandra medier. Mer än av

Internettjänster.
bl.a.informationstekniken innebärutvecklingen inomsnabbaDen

biblioteks-utveckla ochinför utmaningenfolkbiblioteken står attatt
ioch besparingaromstruktureringarårenstekniken. De senasteanpassa

folkbiblioteksverk-föreffekterfåtthar oftakommunerna ogynnsamma
med organi-kulturnämndenharsamheten. Flera kommuner ersatt en

och fri-kultur-skola, förskola,förnämnd kan hadärsation, ansvaren
kulturfrågor harbiblioteks- ochitidsfrågor. tunnats ut.Kompetensen

tjugoårsperiodenden gångnaunderfolkbiblioteken harsvenskaDe
harkommunsammanslagningamaroll. Efter defått utvidgad senasteen

antalutlå-tillhar lettstrukturomvandlingdet skett stortatt ettsomen
färre ochhar daglagts Vi imindre enheterochningsstationer ner.

Utlåningen har gåttöppettider.med längre överbibliotek settstörre ner
färre volymermiljoner10lånas i dagtioårsperiod. Det närmareuten

har underutlåningstrendennedåtgåendeför tio år sedan. Denän senare
använder dessbibliotekens besökaredelår dock brutits. En stor av

referenslitteratur,slårtidskrifter, iplats. läsertjänster på Man t.ex.
eller studerar.infonnationsservicebiblioteketsanvänder

högredendecentraliseringenochutbildningsnivånhöjdaDen av
för och behovandra förutsättningarutbildningen har skapat samver-av

Övergången problem-till alltmerbibliotek.kan mellan olika typer av
bokbestånd ochfolkbibliotekensökade krav påställerbaserad inlärning

och folk-mellan forsknings-lånesamarbetetlånefönnedling påsamt
dagoch de spelar iutökatsuppgifter harFolkbibliotekensbibliotek. en
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utbildningpåökade satsningSamhälletsutbildningen.roll inomstörre
rollFolkbibliotekensfolkbiblioteken.ställs påinnebär högre kravatt

grundutbild-förlängdmedtaktfjärrlån ökar. Iförmedlare enavsom
kanhögskoleenhetemaviddistansundervisningoch ökadning manen

ochfolkbibliotekssystemenmellanberöringspunktemaförvänta sig att
framtiden.ökar ytterligare iforskningsbiblioteken

lett tillskolan hardecentraliseringen inomlångtgåendeDen en
skol-definitionsaknasskolbiblioteken. Detstandard blandojämn aven

skolbiblioteketskallBibliotekslagenEnligtuppgifter.bibliotekens
för attoch litteraturför läsningstimulera skolelevemas intresse samt

förändradeutbildningen. Denformaterialderas behovtillgodose av
bibliotek.välutrustadepåallt kravsamtidigtläroplanen ställer större

ochproblembaserad inlärningarbetar medGrundskola och gymnasium
behovgradhögskapar iindividualisering. Dettamåttett stort avav

folkbibliotekenhåll harbibliotekarier. På vissatill utbildadetillgång
Kommunförbundet pågårskolbiblioteken. Inomförfått över ansvaretta

framtidadendiskussionsyftar tillprojektet Albatross omensom
Även Fråganroll kommerskolbibliotekensskolan. att tas omupp.

publicerats.nyligenstudierbelysts i tvåharbiblioteken även som
bryr sig"skolbibliotekharBibliotekshögskolan Boråsi gett ut vem-

publiceratharKommunförbundetSvenskaochoch Skolverket, SAB
gymnasiebibliotekenT."Exploderar

vuxenstuderande iviktigare.allt Dehar blivitlärandetlivslångaDet
for-i allavuxenutbildningenviktigtallt fler.biblioteken blir Det är att

biblioteksservice.får adekvatmer
minskadetekniken, kommunernasmed denUtvecklingen resur-nya
väckt fråganKulturrådettillhar lettoch decentraliseringen att omser

bakgrundförbättras Motbiblioteksväsendet kansamarbetet inomhur
nödvändigtalltdetframstårutvecklingtidensden senaste mersomav

allmännadär detsamordnadoch strategi,utvecklaatt gemensamen
och desamhälleligbiblioteksväsendet resursgemensamenses som
utbild-kulturpolitiska,utifråndefinierasuppgifternagrundläggande
Kultur-utgångspunkter,informationspolitiskaochningspolitiska menar

riktning.dennaiBibliotekslagenrådet. är ett steg

kansli, efterKulturrådets9 utarbetades inomKulturutredningensamband medI
Blandbibliotekspolitik.nationellmedbidrag till arbetetsamråd med KB ett en

biblioteksväsendet.inombehovetbetonasannat samsynav en
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8 Statligt stöd

Statligt stöd litteraturområdetpå består flera delar och fördelas iav
huvudsak formi utgivningsstöd, inköpsstöd, verksamhetsbidragav

stöd till bokhandel. Stöd för litteraturutgivning uppgårsamt av m.m.
till 32,9 miljoner kronor. detta belopp författar-I ingår stöd tilläven
verkstäder bidrag till Svenska Vitterhetssamfundet Samfundetochsamt
De nio. Utgivningsstöd kan sökas förlag första handoch iav avser er-
sättning för enskilda titlar.

Inköpsstödet till miljoner kronor och kan sökasuppgår 25 av
kommuner. Bidragen inköp litteratur för tillbarn ochavser av unga
folk- och skolbibliotek. samband med inköpsstödet infördes årI att
1997 anvisades på statsbudgeten engångsmedel miljonermed 5även
kronor för läsfrämjande verksamhet. bok för alla får vidareEn AB 8,2
miljoner kronor verksamhetsbidragi för föra kvalitetslitteratur tillatt ut

lågt pris och samtidigt arbeta läsfrämjmed ande insatser. Till Expert-ett
kommittén för finsk facklitteraturöversättning till svenska anslåsav
100 000 kronor statsbidrag.i erhåller Svenska InstitutetDessutom
800 000 kronor för svensk skönlitteratur till andraöversättning av
språk. Stödet till bokhandeln till förde-uppgår 7,3 miljoner kronor och
lar kreditstöd,sig på sortimentsstöd och katalogdatorstöd.

Genom Talboks- och punktskriftsbiblioteket Stiftelsen församt
lättläst nyhetsinforrnation och litteratur anslås vidare sammanlagt 69,4
miljoner kronor för litteratur infonnationoch för funktionshindradeatt
utvecklas, produceras och förmedlas. Staten stöder produktionäven av
videogram teckenspråkpå RiksförbundSveriges ochDövasgenom
Dövas TV i syfte kultur och nyheter tillgängliga för döva.göraatt
Anslaget till Dövas TV 17,4 miljoner kronor.är

Utöver ovanstående statliga insatser på litteraturområdet kan näm-
biblioteksersättningen, författaresdvs. och ersättningöversättaresnas

för bibliotekens utlåning deras verk. Biblioteksersättningen beräk-av
för år 1997 till miljoner lcronor.102,3 får författareDessutom ochnas

statlig medöversättare ersättning 4 miljoner kronor för deras verkatt
utnyttjas formi talböcker och taltidningar.av
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Utgivningsstöd1

Bakgrund8.1.1

pekatlitteraturutredningårssedan 1968infördes 1975Utgivningsstödet
ökade kost-medkvalitetsboken,förförsämrad situationkraftigtpå en
svårigheterochdebutanterfärrebokpriser,stigandeförlagen,nader för

litteraturenstöd förstatligtinföraböcker. Idénudda ettatt varutatt ge
nämnvärdi någonlitteraturstöd inteförekomInternationelltrelativt ny.
bokutgiv-styrdeheltdärförutom iutsträckning, statenöststatema,

inköpsordninghaftsedan 1965däriningen, Norge, somsamt enman
norsknyutkommenallupplagavissköperstatengaranterar att aven

9.kap.biblioteken setill ävendistributionförkvalitetslitteratur
stöd-tillalternativmöjligaflerapresenteradeLitteraturutredningen

förslagEttden iliknande Norge. annatinköpsordningbl.a.system, en
förlagen påtill sättbiblioteksersättninghandlade somatt sammageom

verk. Biblio-litteräravid utlåningochförfattare ersättsöversättare av
böckerinköptaantaletpåsigbaseraskulle antingenteksersättningen

upphovsrättsligautifrånfrämstmotiveradesochantalet låneller på
bok-borttagensänkt ellerkringresoneradeUtredningenskäl. även en

Huvudargu-alternativ.alla dessadockavvisadeUtredningenmoms.
svårsåldadenskullesärskiltförslagen inte meramentet att gynnavar

för-skulle kommaanslagstatliga attochkvalitetslitteraturen att stora
stödbehovioch intelönsamredanbrukas på litteratur avvarvarsom

skulleeffektivtstödsökteVadför komma ett upp-ut.att somvarman
hävda sighade svårtkvalitetslitteratur attdensyftet främjafylla att som
de förlaghjälpaAvsiktenmarknaden.kommersiella även attdenpå var
kvalitets-upprätthålla derasochgod litteratursatsade på attsom

kulturmedlenkundestödstatligtselektivtmedEndastutgivning. ett
Eftersomutredningen.menadekvalitetslitteraturen,stödjagaranteras

utred-utmynnadeutgivningen,riskeradestödselektivt att styraett
produk-iskullebidragstatligtslutligen iförslagningens ett gessom

bådeutgivningsgarantieroch omfattationsledet ett systern avav
framhöllsåtgärderläsfrämjandeViktenselektivgenerell och natur. av

samtidigt mycket starkt.
år 1975beslutadeslutligenriksdagenutgivningsstödDet omsom
stöd förselektivtgenomgåendedock210rskr. ettbet. 1975:12, var
för denStödetlitteraturkategorier.olikaboktitlar inomenskilda

gälla ikornomfattande ochdet attsvenska skönlitteraturen mestvar
så långtskönlitteratur. Försvenskall nyutkommen att,princip som

konstrueradesutgivningen störrestyrningundvika statligmöjligt, av
och vissklassisk litteraturTillefterhandsstöd.delen stödet ettsomav
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facklitteratur fick stödet dock utgå på förhand fonn produktions-i av
stöd. Stödet till barn- och ungdomslitteratur utformades dels ettsom
förhandsstöd stödköp exemplar titel. Stöd-1 000ävenmen avsom per
köpsupplagan fördelades till barn- och ungdomsorganisationer för läs-
främjande verksamhet.

efterUtgivningsstödet har 1975 reforrnerats och olikajusterats i
och förfarandetomgångar med stödköp barn- och ungdomslitteraturav

har upphört. viktigaste förändringarna utbyggnadDe vidareär att en
skett och fack- barn- och ungdomslitteraturkategoriema heltatt samt

till reglerna för efterhandsstöd. kritik framfördesEnanpassats motsom
var betydandeutgivningsstödet storsäljande titlar, över-ettatt som ger

skott, får stöd. bokutredning föreslog därför upplage-1982 års att en
skulle införas. Förslaget dock inte.spärr antogs

Nuvarande utgivningsstöd8.1.2

Enligt förordningen statligt litteraturstöd 1993:449 utgivnings-ärom
stödet indelat olika stödordningar. svensk skön-i nio Dessa är: ny
litteratur för skönlitteratur för svensk översättning,ivuxna, vuxna
facklitteratur för ungdomslitteratur, bildböcker ochbarn- ochvuxna,
bildverk för klassisk litteratur inkl. lagerstöd, tecknade seriervuxna,
för barn litteratur invandrar- och minoritetsspråk.och ungdom påsamt

särskild ordning för utgivningsstödet har klas-I inom ävenramen en
sikerserie titlarför skolan producerats. Målsättningen uppnå 100 äratt

uppfylld och fortsättningsvis tid för lagerhållningmedel anslåsnu en
och nytryck.

efter kulturråd. kanUtgivningsstödet ansökan Statens Detprövas av
sökas förlag verksamma deleni Sverige. Större utgiv-ärav som av
ningsstödet litteratur svenska. litteratur på invandrar- ochpå Föravser
minoritetsspråk utgår stöd form verksamhetsstöd till förlag. Påi av
grund ökat antal ansökningar och oförändrade anslag underettav en
rad år har stödet deurholkats. kan inte fördelas helt enligtDet numera
ursprungliga principerna, där tanken alla titlar inomattvar nya ny
svensk skönlitteratur för skulle få förlagstöd. Stora småvuxna som
med kvalitetsutgivning bör kunna räkna få antal stöd undermed att ett

verksamhetsår. Stödbeloppens utveckling har hållits tillbakaett men
vissa titlar blir ändå stöd de uppfyller de kriterierutan trots att som
uppställts. Inom stödordningama facklitteratur för barn- ochvuxna,
ungdomslitteratur bildböcker och bildverk för avslåssamt övervuxna
hälften ansökningarna.av

Till utgivningsstödet kopplad. för-prispress innebärDettaär atten
lagen inte får överskrida vissa angivna maximipriser för titlar desom
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förtillgängligfinnasocksåfått stöd måstetitelsöker stöd för. En som
litteraturstödfåkunnaskallutgåvabokhandeln.distribution Föri att en
lagerkatalogtrycktelektronisk ellermedfinns isåledes denkrävs att

förses medocksåskallbokhandeln. Boken etttillgänglig iärsom
förlaget/utgivarenlämnasstödISBN ansökansvenskt s.k. En avom

kanfallefterhandsstöd i vissaStödetboken kommit är ettnär ut. men
stödordningenförhandsbesked. Inomförväg, s.k.stöd ibesked gesom

produktionsstöd.utgivningenstöd föreutgårklassisk litteraturför
stödordningar,andrafinns inomproduktionsstödMöjligheter till även

och serier.bildverkutgivningsärskild kostsamvidt.ex. av
produk-statligtfåtttitlartillkan princip inte annatStöd i somges
särskilttitlareller tilloch vänböcker, ärfestskriftertilltionsstöd, som

notutgivning.ochtalfonogramtalböcker,tillbokrean,producerade för
förhinderingetansökan,ikälla bör ärfrånStöd tas menuppannan

Även stöd.erhålla Iavhandlingar kanakademiskautgivningsstöd.
stödbeloppet.dockfall reducerassådant

16arkdärarkersättning,på motsvararStödbeloppet baseras etten
förproduktionsstödfåkanstödordningarvissatrycksidor. Inom man

tekniskaverketsdeltäckerStödetutgåvor.påkostadesärskilt aven
medöverläggningarefterår,fastställer varjeKulturrådetkostnader.

degälla förfårhögstF-priser,förlagsnettopriser,bokbranschen, de som
förlagen.överskridasfår intepriserstöd.erhåller Dessaböcker avsom

överskridandeteller,stödbeloppetöverskrids reducerasF-prisetOm om
behandling.tillbokeninteär stort, tas upp

tillkronor325 700månader anslogs 44 ut-1995/96 18Budgetåret
stöderhöllförlagkvalitetslitteratur. De mestgivningsstöd för var:som

kr,610förlag 2 901Bonnierskr, Albertförlag 3 452 000Norstedts
kr,2 444 310och Kulturkr, Natur880bokförlag 2 775Carlsson

dekr. Av619 490lRabén och SjögrenochkrAtlantis 1 851 670
Östlings Symposionbokförlagmärktes Brutusmindre förlagen

kr.1 470 770
heller intehaft.effekt stödet Detvilkenexakt ärsvårtDet sägaär att

utgivnings-skulle hautgivningenbedöma hur utanmöjligt sett utatt
relativthaSverigefolkmängden stortillförhållandestöd. I enanses

med minstförlagfinns 500förlag. Detoch mångautgivning enca
År sidor,48skrifter påochböcker654 överutkom 10anställd. 1996

tryck, kata-akademiskaDå ingårBokförteckning.enligt Svensk även
1996branschstatistik för årFörläggareföreningensEnligtloger m.m.

med 453ökningallmänlitteratur. Dettitlar3 586 motsvararutgavs en
5.vidare kap.1985/86. Semed budgetårettitlar jämfört

får förbokenidentiñkationsnummersärskilda attdetMed ISBN somavses
kategoriseras.kunna
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Utgivningsstödet högstinte 1 den%utgör sammantaget änmer av
totala bokmarknaden.omsättningen på Några de förlagenstörreav som
Bonniers och Norstedts, har krafti sin kvali-utgivningstoraav av
tetslitteratur fått del stödsummoma åren. detNärstoren av genom
gäller mindre och medelstora förlag har stödet betydelse. Flerastoren

dem har ökat sin utgivning kvalitetslitteratur sedan stödet inför-av av
des. Utgivningsstödet har med all säkerhet bidragit till förlagen tagitatt
risken smala förväntastitlar inte bli kommersiellaatt ävenutge som
framgångar. förlagMånga har tillkommit och står fornya ennumera
betydande del den fårutgivning stöd.av som

Utgivningsstödet nuvarande konstruktion, helt inriktati sin påär, att
stödja produktionen böcker, tidigare mycketav en process som var
kostsam. for-Med bättre och billigare teknik, och betydligt enklareett
farande vid sättning och tryck har produktions- och tryckkostnadema
sjunkit drastiskt. Istället har förlagens kostnader för admi-t.ex.
nistration, marknadsföring och distribution skjutit höjden. Förlageni
har enligt fak-bestämmelserna inte någon skyldighet redovisa deatt
tiska produktionskostnaderna utom då de söker produktionsstöd, som

i förhand.ges
finns möjligheter för författare producera böcker självaDet sinaatt

till lågt på Författares Bokmaskin. Författares Bokmaskinpris är en
ekonomisk fårförening startades refuserade författare. Densom av
350 000 kronor statsbidrag för år mindre verksamhets-i 1997 samt ett
bidrag. Arbetet dock till del ideellt. Kulturrådet har dessutomär stor

bidrag för införa den teknik krävs för trycka på andragett attatt som
alfabet det latinska. Författares Bokmaskin rabatt på de40 % iän ger
redan låga produktionskostnaderna för böcker trycks utländskasom
språk.

för litteraturstöddaStaten stöder närvarande inte spridningen deav
titlarna. Distributionen sker marknadens villkor ochpå övrigär som
utgivning avhängig från förlagen, bokhandeln,insatser biblioteken,av
bokklubbar och varuhus. Tidigare fanns distributionsstöd knutet tillett
fackbokhandelsavtalet, vilket innebar varje litteraturstödd titelatt ut-
given förlag anslutet till avtalet distribuerades till högre rabatt ochav
med exemplar till den dåvarande fackbokhandeln. Syftetireturrätt ett
med stödet det infördes underlätta för nånär att parterna attvar en
överenskommelse fackbokhandelsavtal.ett nyttom

tekniskaDen utvecklingen har fört med diskussionersig om nya
stödordningar, stöd till produktion cd-rom och Print-on-t.ex. av
demand. digitala teknikenDen möjligheter för helt sprid-öppnar nya
ningsvägar, internationellt, vilket viktigt för litteraturinte minstäven är
på invandrar- och minoritetsspråk. förEn stödordning kassettboks-ny
produktionen har diskuterats led i arbetet med läsfrämjande.ettsom
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tillkvalitetslitteraturenförabidra tillKassettböcker kan utatt nya
läsargrupper.

utvärderingarochKritik

forlöpande inomutvärderasutgivningsstödetstatliga rege-Det ramen
budgetpropo-årskonstaterade i 1993Regeringenbudgetarbete.ringens

verkadehuvudsaklitteraturstödsmodellen isvenskadensition att
kvalitetslitte-utgivningangelägenkulturpolitisktocheffektivt avatt en
statlig insats.begränsadrelativthjälpmedupprätthöllsratur enav

utgivnings-förgrundernabedömningendärförgjorde attRegeringen
bedömde1995:84SOU attKulturutredningenfast.liggastödet borde

och fann ingenmotiveradevälstödinsatserstatliganuvarande var
föreslog iRegeringenförändringar.direktaföreslå någraanledning att

inriktningoförändradkulturpolitik1996/963propositionen avom
utredning.påavvaktananslag ioförändratochutgivningsstödet

skallprispressenkrävtlängehar attFörläggareföreningenSvenska
Kul-såvältillställdaskrivelserframförts ibl.a.haravskaffas. Kravet

Förläggareföre-1992.2underKulturdepartementettillturrådet som
ocheffektkulturpolitiskavseddharinteprispressenhävdadeningen att

markna-vidaremenadeDen attför förlagen.merarbeteskapardenatt
bokbranschen inteeftersompriserna,hållerbättreden på sättett nere

betala. Dess-beredda attkonsumenterna ärhögre priserkan änutta
påverkarenbartprispressenFörläggareföreningenpåpekade attutom

skapatprispressenkonsumentprisema, samt attproducentledet och inte
Författar-Sverigesmarginaler.höja sinabokhandelnför attutrymme

pris-däremotBokhandlareföreningen attSvenskaochförbund anser
behållas.börpressen

uppdrag1993/94 iför attregleringsbrevetfickkulturråd iStatens
bordeprispressenslutsatsRådets attutvärdera prispressen. varavar

effektköpstimulerandeÄven starkhar någoninteprispressenkvar. om
till beva-bidragitutgivningsstödetsjälvamedkombinationhar den i

och deutgivningsnivånambitiösadenprisnivårimligrandet trotsav en
bokmarknaden,svenskadenpågenomsnittsupplagomaminskade

tryck påökatleda tillskulleavskaffande ettKulturrådet. Ettmenade
Kulturrådetframhöllstödordningar,redan hårt ansatta

uppfattning.KulturrådetsdeladeBokhandlareföreningenSvenska
ledaföreningenenligtskullelitteraturstödets prispressslopandeEtt av

Kulturrådet ochtill1992-04-142 skrivelser,BokforläggareföreningensSvenska
Kulturdepartementettill1992- l 1-17

1022/94-40.3 1994-08-31, DnrKulturrådets yttrande
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till högre prisnivå för kvalitetslitteraturutgivningen och därmeden av
till ökade utgifter för bokköparna. Tanken effekten prispressenatt av
skulle förlorad förgå konsumenterna bokhandeln ökar sinaattgenom
marginaler Bokhandlareföreningen. lägre inköpsprisavvisas Ettav ger

lägre pris för bokköparen.ett
Kulturrådet hade också kunnat konstatera prispressen bidragit tillatt

hålla lönsamma och utanförsamtidigt högprissatta titlaratt
litteraturstödet. Bokhandlareföreningen kunde kommaönskade att man
något längre detta avseende. litteraturstöd fori Genom återbetalning av
titlar uppnår viss upplaga kunde skapas for andra titlarutrymmesom en

i bättre behov stödärsom av
Författarförbundet svenskhar riktat kritik stödet tillmot att ny

skönlitteratur urholkats.

Tabell Anslag stödordning och ungefärligt antal stödda titlar årper
E

Litteraturkategori Anslag Antal titlar

svensk skönlitteraturNy for 2457 775 000vuxna ca
Skönlitteratur för i svensk 3 550 000 100vuxna ca

översättning
Facklitteratur för 300 1305 000vuxna ca
Barn- och ungdomslitteratur 4 305 000 165ca
Bildböcker och bildverk for 2 700 000 40vuxna ca
Klassisk litteratur inkl. lagerstöd 2 600 000 65ca
Tecknade serier för bam och ungdom 1 139 000 40ca
Litteratur på invandrar- och minori- 2 000 forlagsstöd,000

tetsspråk titelstöd
Klassikerserie för skolan fram till år 1 00 tilltryck och500ca

2000 lagerhållning

Totalt 30 869 000 785

4 Svenska Bokhandlareforeningens yttrande till Kulturdepartementet.1994-10- 17

17-12176
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förskönlitteratursvenskNy vuxna

dikter, drama-noveller,nyutgivnastödordning ingårdennaI romaner,
aforismerochanknytning,med skönlitterärbiografier essäertik, debatt,

Läromedel,prägel.skönlitterärmedrapportböckerochdebatt-samt
får ispecialistanknytningverk medvetenskapligastudiematerial eller

medarbetsgruppbehandlasAnsökningarnastöd.regel inte sexenav
år. Gruppen görsammanträder gångerledamöter enpersexsom

kvalitet.litterärafrån bokensutgångspunktmedbedömning
ochaforismerdramatik,lyrik, essäerförför stödMinimiupplaga är

exemplar.500miniupplagan 1exemplar. övrigaFör750 ärgenrer
stödordning.dennainomkronorfördelas 0007 775Under år 1997

till 364620 kronorfördelades ll 751mån1995/96 18Budgetåret
förlag.47titel, utgivnakronor285dvs. genomsnitt 32titlar, i avper

fick stöd. 109%betyder 53vilkettilluppgick 317,Avslagen att av
förlagDetilloch 69till dikter essäer.gick till 77stöden somromaner,

förskönlitteratursvenskutgivninggällerdetdominerar när nyav
Även förhål-förlag harCarlssonsNorstedts.ochBonniersär envuxna

Öst-liksom Brutusskönlitteratur,svenskutgivninglandevis stor av
Gedins.ochling/Symposion

svensk översättningförSkönlitteratur ivuxna

dramatik,dikter,noveller,omfattarStödordningen översatta romaner,
debatt-anknytningskönlitterärmed samtbiografieraforismer, essäer,

stöd fattasBeslutprägel.skönlitterärmedrapportböckeroch av enom
år.gångersammanträderledamöterfemmedarbetsgrupp persexsom

litteräraoriginalverketsbedömning ärAvgörande för arbetsgruppens
mång-eftersträvasVidareöversättningen.påoch kvalitetenkvalitet en

översättningen frånutgåförutsättsoriginalspråk.beträffandesidighet
språkviaöversättningkanundantagsfall annatettioriginalverket. Bara

dramatik, aforismer,lyrik,förstödförMinimiupplagagodtas. är -
exemplar.l 500för övrigaexemplar750essäer genrer ---

År stödordning.dennakronor inomfördelas 550 00031997
kronorförlag 509 890fick 5mån 401995/96 18budgetåretUnder
ansök-titel. 147kronor320genomsnitt 35verk iför 156stödi per-

beviljades stöd. De%betyder 51vilketfick avslag,stöd attningar om
Norstedts,stödordningdennastöd inomfickförlag mest somvarsom

fickBonniers,följttitlar,för 20stödkronor ifick 662 780 somav
Widstrand fickWahlströmtitlar.förstöd 16kronor i990565

Kultur fickochmedan Naturtitlar,stöd för 11kronor i468 lOO
för titlar.niokronor445 410
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Av de 156 stödda titlarna hade verk,55 eller engelska35 %, som
originalspråk. Engelskan dominerar bland den skönlitteraturstort som

i Sverige; 1996 utkomöversätts 1 826 böcker och broschyrer- 75 % av
översättningsböckema hade engelska originalspråk. Där-som som-

fick bara 3 % dessa stöd 4 % för Övriga. bör dockemot Noteras attav
det inte enbart författare från Storbritannien och USA skriverär påsom
engelska, också de från Australien, Zeeland, Indien,Nya Syd-utan
afrika, Västindien mil. länder.

skönlitteräraDe översättningama den utgivning förlagen iär som
första hand drar ned på i svåra tider, särskilt det gäller böcker frånnär
språkområden uppfattas udda. Enligt Svenska Förläggare-som som
föreningens statistik medlemsförlagens utgivning minskadeöver över-
sättningslitteraturen för med 26% mellan år 1985/86 och årvuxna

från1996, 405 utgivna verk till 300.

Facklitteratur för vuxna

Stödordningen omfattar facklitteratur i vid bemärkelse, såväl svensk
facklitteratur. äldre litteraturFör och klassiker hänvisasöversattsom

till klassikerstödet. Läromedel, studiematerial eller vetenskapliga verk
med specialistinriktning får i regel stöd.inte Inte heller får titlar av
uppslagskaraktär, hobbyböcker, årsböcker, utställningskataloger, hand-
böcker, kokböcker eller reseguider stöd, det inte kan särskiltom anses
kulturpolitiskt motiverat. En reducering stödet tillämpas för avhand-av
lingar.

Beslut stöd fattas arbetsgrupp med sju ledamöter harom av en som
sammanträden år. Arbetsgruppen vid sidan kravet påtar,sex per om

kvalitet, hänsyn till tillgången på och behovet litteraturäven inomav
olika facklitterära områden. Minimiupplaga för stöd 1 500 exemplar.är

År 1997 fördelas kronor5 300 000 i stöd.
Budgetåret 1995/96 18 månader beviljades 8 457 090 kronor till

fackböcker209 för i genomsnitt kronor.40 465 ansökte531vuxna, om
stöd och fick322 avslag, dvs. 39 % fick stöd. 1995/96 gick det största
antalet fackboksstöd till Atlantis, fick 004 kronor1 850 i stöd försom

titlar,22 följt och Kultur,Natur fick 724 690 kronor för 16 tit-av som
lar.

Fackboksutgivningen har ökat kraftigt i Sverige. stödordningenI
facklitteratur inräknas såväl svenska verk. olikaMångaöversattasom
ämnesområden inom denna stödordning; sociologi, ñlosoñ,samsas
historia, religion mil. Det allmän uppfattning bland demär en som
fördelar stöden många mycket bra, stödvärda fackböcker inte fåratt
stöd på grund ökande antal ansökningar med hög och jämn kva-ettav
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beviljasansökningama1/3drygtendastbekräftaslitet. Detta att avav
stöd.

ungdomslitteraturochBarn-

skönlitteratur,omfattarungdomslitteraturochfor Barn-Stödordningen
Barn-facklitteratur.ochöversättningarochoriginalverksvenskabåde

behandlasminoritetsspråkochinvandrar-påungdomslitteraturoch
minoritets-ochinvandrar-pålitteraturförstödetsärskildadetinom

språk.
harledamötermedarbetsgruppstöd fattas somBeslut sexav enom

bedömning ärförUtgångspunktår.varjesammanträden gruppenssex
Förprioriteras. över-originalutgivningSvenskkvalitet.bokens litterära

språk-olikamellanspridninggodeftersträvarsättningar gruppen en
förhandsbeskedfåstödbelopp kansärskiltsökerFörlagområden. som

förbeviljasproduktionsstödundantagsfall kanmotiveradestöd. Iom
500stöd 1förMinimiupplaga ärutgivning.kostnadskrävandesärskilt

exemplar.
bam.förkvalitetsböckerpåtillgånggodrelativtfinnsSverigeI

dockkvalitet. Detta ärhöghabilderböckerna enalltFramför anses
inter-ståndtillkommeroftautgivningkostnadskrävande genomsom

bibliote-fråninköpbådeberoendeochsamtryck ärnationella avsom
bifallantaletÄven stödfonndenna ärinomstöd.statligtken och av

ansökning-%beviljades 451995/96Budgetåretavslagen.lägre avän

arna.
ungdomslitte-ochbarn-tillkronor000305beviljas 41997årFör

ratur
till 278kronor934 410fördelades 6mån181995/96Budgetåret

avslogs. Deansökningar338ansökningar.616%eller 45verk, av
Sjögren,Rabénstödordningdennainomstödmottagamafrämsta var
Carlsen,Bonnierböcker,för 53stödikronor070fick 1415som

Blandböcker.för 44740045Alfabeta, 1ochböckerför 483701 145
KulturochOpal, Naturmärksutgivningsstödfickförlagövriga som

Lindgren.Erikssonsamt
invandrar-tillbarnböckeröversättningarstöd förfickförlagFem av

kronor. Dar000erhöll 495böckerSammanlagt 17minoritetsspråk.och
1995/96Budgetåretstöd.fick flestpersiskaocharabiskaAl Muna

Pippibl.a.översättningar,förstöd 11kronor i320362förlaget avfick
förstödfickförlagövrigaarabiska. DetillLångstrump som

tigrinja,FörlagAdmasbarnböckersvenskaöversättningar varav
tigrinja Gav-Riksförbundet samtEritrianskakurdiska,FörlagApec

serbokroatiska.förlagrilo
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Bildböcker och bildverk för vuxna

Stödordningen omfattar förkonst-, foto- och bildböcker samtvuxna,
böcker inom området konsthistoria. Ansökan kan både böcker påavse
produktionsstadiet beviljasoch färdiga böcker. denna kategoriFör
alltså förhandsstöd. stöd fattas arbetsgruppBeslutäven ett om av en om
fem bred det gäller bedöma konst, fotomed kompetens när attpersoner
och bild.

Kulturrådetverk med särskilt höga produktionskostnader kanFör ge
grundarförhandsstöd. Beslut stödbelopp och högsta tillåtna F-prisom

framställningskostnadema. dessa blir beräknat kansig på Om större än
Kulturrådet höjs.medge F-prisetatt

fastställs med hänsyn tillfinns efterhandsstödDet också ett som
bild-framställningskostnadema Konstböcker och andraoch F-priset.

verk grund de höga produktionskostna-i behov stöd påär stort av av
och titlarnadema. Upplagoma oftast under exemplarsmå 2 000är - -

medelstora förlagblir sällan kommersiella framgångar. små ochDe
stödetdessa böcker skulle förmodligen inte risken inteut ta omsom ger

funnes.
stödordning.beviljas kronor i stöd inom dennaFör 1997 2 700 000

fördelades kronor påBudgetåret 1995/96 18 mån 4019 000 62
Bifalls-förlag. ansökningar uppgick till 148.titlar till 44 Antalet

mederhöll titel stöduppgick till genomsnitt varje42 %. Iprocenten
Carlssonkronor. Bland de förlag fick stöd märks64 823 mestsom

fickBokförlag, stöd för titlar, Signum i Lund,697 000 i 10 som
fick kronor330 kronor för titlar och Bonnier Alba, 258 000000 3 som

för titlar.3

Klassikerstödet

litteraturstödetStödordningen omfattar samtliga kategorier inom utom
litteratur till stöd-på invandrar- och minoritetsspråk. övrigaI motsats
kategorier klassikerstödet förhandsstöd. Med klassisk litteraturär ett
jämställs allmänt l900-talslitteratur den förstaerkänd utgavsom

för fattas med femgången minst år sedan. Beslut arbetsgrupp20 av en
ledamöter. för bedömning den litte-Utgångspunkten arbetsgruppens är

kvaliteten. tillgängligtVidare hänsyn till verketrära ärtar gruppen om
på den svenska utländska klassiker ocksåbokmarknaden. För vägs
behovet kvalitet. Stödetnyöversättning in, översättningens ärsamtav

förhandsstöd. Särskilt stödbelopp kan för översättning klassi-ett ges av
ker.
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stöd-tredjedelbetalasnyöversättningförlaget bekostarOm avenen
titlarövrigastödbeslutet. Församband medbeloppet redan iut

lyrik,förMinimiupplagaefter utgivningen. ärutbetalas hela beloppet -
för övrigaexemplar1 000dramatik, aforismer, essäer genrer ----

exemplar.0002
lagerstöd.År förmedelinkl.kronor000på 600anslaget 21997 är

klassiker 1997.förlagerstödfördelades i990 kronor764
ansök-stöd medan 57beviljades 80mån1995/96 18Budgetåret

eller 39 730stöd,imiljoner kronortotaltfick 3%ningar avslogs. 58
medstödmottagarendenAtlantisFörlaget störstatitel.kronor varper

följtklassikerstödet,förtotalsummanellerkronor 16 %485 750 avav
stöd.kronor imed 060Kultur 213ochNatur

för-alltsåklassikerstödetstödordningar etttill övriga ärI motsats
vilkettryckt,bokeninnanlämnas äransökan måstehandsstöd och

otill-förRiskenändamålsenligt.Kulturrådethandläggarna påenligt är
klassikerstödet inommindre inom änstatlig styrningbörlig varaanses

utgivna.redan varittitlarnaeftersomandra stödordningar,
lagerstödsärskiltkanlitteraturklassisklagerhållningFör ges.av

inkomnaskallansökningamaochårgångStödet fördelas varaperen
efterhandsstödLagerstödet1997.februari är ettdatum 28visstett

stödexemplar. Detta000och 2mellan 200få förkanförlagensom
förproduktionsstöd,fått äventitlarför debeviljas främst mensom
år.varjetitlar1000lagerstöd förbeviljasförlag runtandra. Ca 40

mycket administra-relativt litet,klassikerLagerstödet för är men
mycketstödetdockstöd ärfårFörlagentionskrävande. attansersom

betydelsefullt.
ikronor540beviljades 1065mån.1995/96 18budgetåretFör

ellerkronorstöd, 800214fickAtlantisklassiker.lagerstöd till mest
kronor,850med 128Klassikerförlagetföljtstödsumman,20 % avav

eller 12 %.
tillÅr klassikerlagerstöd förikronorfördelades 764 0001997

andelendenAtlantisficktidigare störstaförlag. Liksom44 av
följtstödet,eller %19kronor600lagerstödet, dvs. l45 avav
% och8kronorfick 64 090Klassikerförlaget/Rabénförlagen som

förStödsummomastöd.7 % ikronor580med 56Rabén Sjögren
Endastlaonor.000understeg 10förlagenhälften, dvs. stycken,22 av

kronor.20 000förlag fickåtta änmer
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Tecknade för barn och ungdomserier

Syftet med stödet stimulera utgivning svenska kvalitets-är att av nya
serier. syftar också till främja utgivning goda frånDet serieratt av

från andra språkområden. Beslutenövriga nordiska länder, liksom om
stöd fattas med fyra ledamöter sammanträderarbetsgruppav en som
fyra bild- textkvalitet.gånger år. Arbetsgruppen bedömer både ochper

börjanStödet till tecknade serier för barn och ungdom tillkom i av
underhållnings-1980-talet. Sedan dess finns vid sidan deav rena-

dessa ambitionsnivån ochserierna serier i Sverige. I ärtypen ny av-
starkt haden konstnärliga nivån högre. Stödet till tecknade serier anses

har dock visatbidragit till denna serier etablerat sig. Detatt typnya av
främst ungdomsseriersig svårt få fram för barn.serier Det äratt nya

årockså första hand ungdomar 15-20tillkommit. iDet är somsom
och förlagen brottasläser Marknaden för serier i dagserier. är svag

med ekonomiska problem.
stöd tillförhandsstöd, efterhandsstödStödordningen omfattar samt

enskilda serietidningar.serier i
särskilt höga kost-Förhandsstödet för serieutgivning medär avsett

motiverade undantagsfall kannader, i första hand svenska serier. Inya
rådet produktionsstöd för särskilt kostnadslcrävande utgivning.bevilja

ochEfterhandsstödet stimulera svenskasyftar till utgivningenatt av
färdiga album/böcker.kvalitetsserier. Stödet gäller endastöversatta

svenskakan bara tillStöd till enskilda i serietidningarserier nyages
hänsyn till tidningensserier. Vid fördelningen arbetsgruppen visstar

exemplar.innehåll. Minimiupplaga för albumstödet 500övriga lär
och försälj-syftar till främja distributionenFör insatser attsom
bidrag kansärskilt bidrag sökas. Sådantningen kvalitetsserier kanav

inte sökas enskilda förlag eller foretagsgrupper.av
Anslaget för kronor.år 1997 1 139 000är

stöd1995/96 fick förlag kronor iBudgetåret 18 mån. 12 1 638 280
för sökande fick avslag, dvs. ansökningarna45 serier. 19 64 70 %av av
bifölls och fick stöd med kronor. Carlsen Comicsi genomsnitt 36 406

förlag,fick kronor stöd för serier, därefter kom738 850 i 18 Tago som
Optimal medsvenska med för serier ochserier, 279 000 9 Pressutger

enskildaför kronor stöd till224 120 kronor 6 serier. 62 400 i 13gavs
nämligen Optimalserier i dagstidningar, publicerade förlag,treav

och Atlantic FörlagsPress, Semic AB.Press
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minoritetsspråkochinvandrar-påStöd till litteratur

i Sve-minoriteterspråkligaochinvandrareSyftet med stödet är att ge
huvudsakli-Stödetspråk.sittlitteraturtill godtillgång egetrige ges

ochinvandrar-utgivning påmedförlagförlagsstöd tillallmäntgen som
minoritetsspråk.

iungdomslitteraturoch över-barn-svenskförStöd kan även ges
på littera-bristenminoritetsspråk, därochinvandrar-till vissasättning

produk-förlämnasStöd kansärskiltoch ungdomför barn är stor.tur
produk-särskiltellerförlagskostnaderallmännationskostnader, som

sker påutgivningen annatpåberorkostnadertionsstöd för attsom
medarbetsgruppstöd fattas treBeslutspråk svenska.än enavom

ledamöter.
och mino-invandrar-År påför litteraturstödformeninrättades1977

tilltillgånghaskaspråkgrupperallaMålsättningenritetsspråk. är att
skaStödetbiblioteken.omfattning viatillfredsställandegod litteratur i

börjanFrånspråk.visstpåböckerfinnsdetför ettgaranti attvara en
titelstöd.bliändrades tillsedan ettförlagsstöd, attstödet ett somvar

fun-årstvåkrävsförlagsstöd. Nuallmänttillåtergick1993/94 ettman
enligtfinnsutgå.kan Dessutomstödförlagsverksamhet innangerande

slag.olikaprojektstödjamöjlighetförordningen att av
har varitAnslagetÅr kronor.miljonertill 2stödetuppgår1997

kurdisktillgårstödet50 %1992/93. Cabudgetåretsedanoförändrat av
fåttharfunnitsharstödetårde tjugounderutgivning, somsom

turkiskrespektivepersiskmedFörlagtotalt.kronormiljoneromkring 6
fickutgivningSpanskspråkigstöd.mycketfåtthar ocksåutgivning

minskat.andelen harstödet,deltidigare stor menaven
produk-litteräradennärvarande dominerarförDe somgrupper

invandraretid. FörlängreunderSverigeivaritsådanationen är ensom
förlags-beroende påböcker,saknasoch EritreaSomaliafrån svagt.ex.

lcrigstillstånd. Också i Sve-efter långvarigtursprungsländemastruktur i
för dessapå litteraturråder bristrige grupper.en

till sinförsumbarinvandrarbamförböcker ärProduktionen av
svenska barn-kändaförlagnågradäremot översattmedanomfattning,

ochrubriken Barn-underinvandrarspråk setill olikaböcker ung-
domslitteratur.

1996:55SOUmångfaldenochframtidenSverige,utredningenI
tillstödförinföratillsyftar systemförslag nyttframförs ettattsom

stödetverksamhet. Mankulturella attetniska/språkliga menargruppers
ochprojektbidragellergrundbidragkunna antingenbör somges

socialt liv inomochkulturelltnaturligtdetockså ärpoängterar att om
sådanaoch inominitiativpåorganiserasetniskaolika grup-avgrupper

per.
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slutsats fårDenna stöd arbetsgruppen för stöd till minoritets- ochav
invandrarlitteratur, har framfört önskemål förändrad inrikt-som om en
ning på stödet. villMan prioritera bam- och ungdomslitteratur ocht.ex.
stödja de invandrargrupperna i Sverige.nyare

Klassikerserien för skolan

Klassikerserien för skolan har sedan den infördes 1985 kommit medut
planerade titlar,100 de sista tio under Kulturrådet föreslår1996. i sin
anslagsframställning för 1997-99 serien skall hållas i lager ochatt
marknadsföras för skolan tills vidare.

Stödet till klassikerserien för infördesskolan på grund svårig-av
heten hitta god klassisk litteratur till skolorna. De 100 titlarna iatt

fårserien endast säljas till skolor, Svenska institutet,samt genom som
har möjlighet sälja de svenska klassikerna tillserien lärareatt ur som
undervisar i svensk litteratur skolor utomlands. Böckerna kostari
endast kronor30 styck och den statliga subventionen beräknas till 19
kronor exemplar. Tio titlar år mellan och till1985 1996utper per gavs

årlig kostnad miljoner lcronor.2-3en av
Utgivningen sköttes det förlag hade rättigheterna till respek-av som .

tive verk, till översättning. de fall det handladeIrättent.ex. en om
upphovsrättsligt fria svenska författare Kulturrådet uppdraget tillgav
det förlag låg till hands, därför det nyligennärmast t.ex. att gett utsom

bra utgåva verket.en av
titlarna förlag.De 100 8 olika det gäller marknads-Närutgavs av

föring och distribution fick och Kultur anbudsförfarandeNatur genom
uppdraget dels producera katalog för marknadsföra klassi-att atten
kerna och dels, via Förlagsdistribution i Kallhäll, lagerhålla och distri-
buera dem.

Då serien fulltalig anslås miljoner kronor1.5 årär runtnu per -
åtminstone fram för1999 tilltryck, marknadsföring ocht.o.m. -
lagerhållning.

8.1.3 Spridningen de litteraturstödda titlarnaav

Bokutredningen har låtit undersöka spridningen de titlar fåttav som
statligt litteraturstöd skicka enkät till de bokförlagattgenom en som
erhållit litteraturstöd under budgetåret 1995/96 18 månader. harDessa
fått stöd enligt stödordningama svensk skönlitteratur, skönlitteratur i
svensk översättning och barn- och ungdomslitteratur. Spridningen av
stödd facklitteratur finns med.inte Sammanlagt har förlag redovisat47
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titlar,för 639olika kanaleroch försäljningtryckt upplaga somgenom
Litte-bilagaexemplar. Se 7miljoner3,2trycktstotalt i närmare

raturstödda titlar.
fem katego-ihar delatsförsäljningförlagensRedovisningen uppav

definitionoch övriga. Sebibliotek, direktbokklubb,bokhandel,rier: av
bokklubbsför-stodvolymerantal sålda6.1.2. Ikategorierna i avsnitt

medjämförtexemplar,eller 000andelen 827för densäljningen största
671 000framgårtabell 8:2exemplar. AV attbokhandelns 680 000 av

de litte-titlartiondel 64denavsågexemplarenbokklubbssåldade av
ellerexemplar10 000upplagahadetitlarnaraturstödda mer.ensom

bokhan-hadetitlarnalitteraturstöddaåterstående 575Beträffande de
försäljningen.deln den största

exemplar. Bib-000401bibliotekentillFörsäljningen var
de inköptaupplageklassvilkenpåverkadelioteksinköpen minst avvar

kategorinförsäljningenlägreBetydligttillhörde.titlarna genomvar
"Övriga", 62000Direktförsäljning",exemplar, och164000 exem-

denexemplarosåldaantalrespektiveexemplarsåldaplar. Antal avser
sålda/osåldaslutligenantaletsåledestidsperioden ochundersökta

exemplar.
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Tabell Analys8:2. litteraturstödda titlar upplagestorlek

Försäljning
ÖvrigaUpplageklass Antal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio-

titlar deln klubb tekex
10 000 64 1 434 315 289 662 671 773 15 483 69 785 98 065
6 000-10 000 56 411 726 114 366 63 682 15 869 18 647 78 120
4 000-6 000 99 455 251 109 602 48 309 13 675 22 101 88 646
3 000-4 000 100 326 301 62 089 820 4 98724 16 414 63 439
2 000-3 000 143 328 135 63 205 13 023 6 565 19 845 49 732
1000-2 000 123 188 353 32199 494 4 812 857 212165 14
1000 297 8 976 710 81054 43 176 701 2 l

Totalt 639 3 187 378 680 099 827 277 62 092 164 359 401 028

Upplage- OsåldaAntal Värde Antal Värde
klass sålda osålda krF-pris F-pris % %ex ex

mkr mkrex
10 000 1 144 768 90,6 289 547 23,1 20,2 20,3
6 000-10 000 290 684 19,2 121 042 8,7 29,4 31,1
4 000-6 000 282 333 918 38,0 39,123,2 172 14,9
3 000-4 000 171 749 13,8 154 552 13,5 47,4 49,3
2 000-3 000 152 370 13,5 175 765 15,8 53,6 53,9
1 000-2 000 78 578 109 10,1 58,3 59,27,0 775
1 000 66,8 64,114 373 1,0 28 924 1,8

Totalt 87,8 33,0 34,32 134 855 168,4 1 052 523

Upplagor

Genomsnittsupplagan för de litteraturstödda titlarna låg på knappt
5 000 exemplar. kan jämföras med den medelupplaga på 000Detta 7

Svenska Förläggareföreningens statistik redovisar 1996. Upp-som
lagorna varierar dock kraftigt.

Omkring de stödda titlarna hade upplaga på10 % änav en mer
10 000 tryckta exemplar för kate-i genomsnitt 22 000 exemplar denna
gori. fåNågra titlar trycktes exemplar, medani 50 000 50 %över runt

de stödda titlarna hade upplaga under exemplar. stycken3 000 42av en
titlarna trycktes i upplaga understeg exemplar,l 000 iav en som

genomsnitt 802 exemplar. Enligt Kulturrådets regler för litteraturstöd är
minimiupplagan för lyrik, dramatik, aforismer750 och medanessäer,
den för övriga kategorier tabelll 500-2 000, nedan.är se
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samtligalitteraturstödd titelGenomsnittTabell 8:3. per -

Försäljning
lBiblio-§ÖvrigaDirektBok-Bokhan-Upplageklass Trycktaex ex
tekklubbdeln

532090 1242 l49610526411 42200010
395333 1283137042 l27 3526 000-10 000
8952231384881 1074 598000-6 0004
634164502486213 2633 000-4 000
34813946914422 2952 000-3 000
1721213945262531l000l 000-2
34501331668021 000

62825797l 295064988 14Totalt

Försäljning

upplaga itrycktes iochundersökningeningick ititlarDe ensomsom
bok-%,delen, 50tillsåldes överexemplar största10 000 genomöver

huvudböcker idemmångaförklarasklubbarna. Detta att varavav
tryckts ititlarkategorinRedan ibokklubbarna.denågon somstoraav

exemplar,på 350låg 7medelupplaganoch därexemplar000-10 0006
denbokhandelnställetiannorlunda. Härheltfördelningen varvar

korndärefterbiblioteken. Förstföljdförsäljningskanalen,främsta av
exemplar000under 4upplagormedböckerbokklubbarna. För

såledesvisarUndersökningen attytterligare.tendensförstärktes denna
sortimentsbredden påförstårbokhandelnhanddet förstai är som

storsäljarna.säljaförbetyderBokklubbama attbokmarknaden. mest
intetitlardeocksåsortimentbokklubbamasfinns iVisserligen som

lägre.försäljningsvolymema ärupplagor,trycks i stora men

exemplarOsålda

på 67 %.liggertitlarnalitteraturstöddaför deförsäljningGenomsnittlig
första året.detosålda underalltsåtrycks förblirböckerde33 % somav

statistikFörläggareföreningensSvenskajämföras medkanDetta som
under detsåldesinte1996böckernatrycktade38,6 %visar att av

första året.
mellan deÄven skillnaderfinnsexemplarosåldabeträffande stora

högreböckerosåldaandelenminskaruttrycktEnkelttitlarna.olika
för-exemplar000tryckta i 10titlartryckts. överhar Förupplaga som
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exemplartitlar tryckta i 3 000-4 000förstablev osålda året. För18,5 %
Iintervalletsåldes.inteböckerna, 49,1 %,det hälftennästan somavvar

desåldes ochintedet 62 %tryckta exemplar,000-2 000l avsomvar
detosåldaexemplar, förblev 71 %trycktes färre 1 000böcker i änsom

första âret.

studietidigare Yngveväl medresultatUndersökningens stämmer aven
svenskförstagångsutgivninghelaomfattade års1985Lindung, avsom

underalla kanalerböcker idessaförsäljningenskönlitteratur och av
ochredbarhet"Ordning,Skönlitteraturensperioden 1985-89. vägar ur

1995.BokhandlareföreningenSvenskasnabb expedition",
med övrigajämförtbiblioteken,bokhandeln ochStudien visade att
bredd sittihadeinnehållsrikare ochdistributionskanaler, störreenvar

ocksåfrån de andraskilde sigbibliotekBokhandel ochutbud. genom
litteratur isvenskinriktning påklarakvalitetslitteraturprofil och sinsin

utbudet.
profilbiblioteken sinbibehölltotala försäljningengäller dendetNär

underhållningsproñl iförvandlades tillbokhandelnsmedan somen
översättnings-Engelskspråkigabokklubbarnas.hand liknadeförsta

betydligtutövade störreunderhållningsromaner,särskilt enromaner,
böcker.kategorierlockelse andraän av

med statligtböckerhuvudkanal förBokhandeln visade sig envara
den utgiv-visserligen sålthadeBokklubbarnalitteraturstöd. mest av

för-exceptionellabyggde påandelendenningsstödda litteraturen, men
paketbokklubben BrafrånfyrabortRäknarutsättningar. romanerman

försälj-totaladenför endast 19 %bokklubbamaBöcker svarade av
bokhandelns 36 %.ningen mot

bokhandelntillStöd8.2

Bakgrund8.2.1

avkredit-bokhandeln, i formstödet tillstatligainfördes det första1977
tillgodose deförsöksverksamhet förstödet. tillkomDetta attensom

Stödetbokhandeln.fanns inomfönnånliga krediterbehov per-somav
beta-Distributionsstödet, där1984/85.budgetåretmanentades staten

infördeslitteraturstödda titlarna,för dekostnadernalade delen av
samtidigtupphördeochfackbokhandelsavtalettillknutet1981. Det var

hållabokhandelnmindrehjälpa den ettmed detta år 1992. För attatt
sortimentsstödet 1985infördeskvalitetslitteratur,brett sortiment av

upphördefackbokhandelsavtaletmedsambandoch utvidgades i att
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1992. Servicebokhandlar med inköp allmänlitteratur mellanav
100 000-800 kronor/år berättigade till sortimentsstödet.000 är
Katalogdatorstödet infördes hjälp för servicebokhandlar1992 som en

Stödetinvestera i katalogdator. tänkt upphöra medatt atten var
utgången introduktionenhar förlängts på grund1996, attav men av av
det skapat behov ytterligare stöd. FrånCDBOKsystemetnya av

infördesbudgetåret spridning bok-1984/85 stöd tilläven ett av
information. föreslogs denna1992/93:100I budgetpropositionen att
stödform kronor, skullestorleksordningen 1,3 miljonerisom var

kunnaupphöra finansieringen helt bordemed motiveringen övertasatt
branschen.av

350dag finns ungefär bokhandlar i Sverige. CaI 400 utgörs av
fackbokhandelsavtalet debokhandlar anslutna tilltidigaresom var

servicebokhandlama,fullsorterade mindrebokhandlama och de
specialbokhandlaranslutna till s.k.Seeligs nyhetsservice. De övriga är

läromedel, Newmed inriktning avgränsade områden, Age,på t.ex.
barnböcker specialbokhand-fiction. Om de allra minstaeller science

försäljningsställen kanlama räknas antalet i någon meningin, kan som
landets 288 kom-betecknas bokhandlar till drygt 500. 77 avsom anges

harfrämst kommuner därbokhandel.saknar Det tätortenärmuner
mindre invånare.10 000än

innebar ökadbokklubbsexpansionen,Under 70-talet kom ensom
minskade. Andrabokförsäljning bokhandelns andeltotalt medansett
Bokhandelnsförsäljningsställen, ökat betydelse.varuhus, har it.ex. an-

internationelltdel vilket lågtbokförsäljningen dag 40 %,iär ärav ca
mångaSedan fackbokhandelsavtalet upphörde har dessutomsett.

eller köpkommuner förmån för direktköp viabokhandeln tillövergivit
utvecklinghar dennaläromedelscentraler. Under de årensenaste acce-

handharlererat. femtiotal bokhandlareTotalt det endastär ett som
Biblioteken harFörläggareföreningen.leverans skolböcker, enligtav

rabatter.kräver höga Urökat sina inköp bokhandeln något,via men
ochbetydelse behållakulturpolitisk synpunkt detär attstor omav

möjligt förstärka bokhandelsnät.vittförgrenatett

Finansieringsinstitut BFI8.2.2 Bokbranschens AB

utvecklings- ochBokbranschens Finansieringsinstitut BFI är ett
uppgiftmedkreditinstitut svenska bokmarknadenverksamt på den att

bistå finansiering vid investeringar.bokhandeln med rådgivning och
Bokförläggareföreningenbildades Svenska iDet dåvarande1974 av

Förläggare-syfte bokhandelsnät.vidmakthålla väl sprittatt ett
för lån,föreningens säkerhetmedlemsförlag lämnade dels reverser som
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medel. Bokhan-tidigare fonderadedels tillfördes miljon kronor ilca
krediter förutlåning få långfristigadeln skulle institutets ny-genom

Övertagande butiksrörelse.etablering och av
fick ibokhandeln infördes år 1977 BFIstödet fördet statligaNär

funnits, har 219stödet harUnder de tjugo åruppgift handha detta.att
till aprilbeviljats fram 1997.miljoner kronorlån på sammanlagt 42

delsbudgetåret 1985/86sedanverksamhet finansierasBFI:s genom
medlems-bidrag frånoch delsadministrationsbidragstatligtett genom

förhållandeAvgifterna iFörläggareföreningen.förlag i Svenska tas ut
mindretill bokhandeln. Enallmänlitteratirrförlagens försäljningtill av

förursprungligenstodränteintäkter. Statendel finansieras BFI:sgenom
för-för så småningomförlagen 45 %,kostnaderna och%55 menav

viktigtdetomvända. Enligt BFItill desköts relationerna att statensär
för för-förutsättningeftersomrelativtbidrag minskarinte attsett, en

verk-kostnaderna fördelförskalllagen motiveras storatt avsvara en
i formsida visar sigfrånsamheten statensär engagemangetatt av

administrationskostnader.till oförändrad andelbidrag BFI:saven
sedanOrdförandenelva ledamöter.bestårstyrelseBFI:s utsesav

Förläggare-Svenskaledamöterregeringen, sju1981 utses avav
DärtillBokhandlareföreningen.Svenskaföreningen och utsertre av

suppleanter.Bokhandlareföreningen tvåFörläggareföreningen ochtre
låne-fortsatt sinavtalet medenlighet medhar, iBFI staten, egen

Sammanlagt 9,4kreditgivningen.statligavid sidan denverksamhet av
medelhar beviljats BFI:slånmiljoner kronor fördelat på 63 egnaav

fram till april 1997.sedan och1974

ochkreditgivningfördelat på statligstödTabell Utbetalat BFI8:4. av
aprilperioden 1974- 1997låneverksamhet underBFIs egna

BeloppAntal lån
mkr

9,463låneverksamhetBFI:s egna

42medel 219Lån finansierade med statliga

Källa: BFI.

kreditgivningen.den statligakrediter kompletterarBFI:s egna
medfinansierarför de lån BFIoch amorteringsvillkorenRänte- som

investeringslånen,statligaför demedel desammaiär stortegna som
påbokhandeln skallbegränsas krav påinte att vara ensammen av
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krediter förmånligareBF I:s vanliga banklån. det gällerNärorten. är än
krav på säkerhet skillnaderna betydande eftersom BFI:s längivningär
vanligtvis gäller topplån. ligger under vad forRäntan något gällersom
banklån med botteninteckning.

skattebefrielseDen åtnjutits sedan enligt viktig1979 BFI,är,som en
förutsättning för detta åtagande. sammanställer årligenBFI rapporten
till Kulturdepartementet utvecklingen bokhandels-angående inom
branschen gällande distributionsvillkor och bokhandelsbeståndet, den
ekonomiska for låntagare de statliga stöden ochsituationen BFI:s samt
deras effekter.

8.2.3 Stödfonnemav
Stöd till bokhandeln enligt förordningen 1985:525 statligtutgår om
stöd syftet behålla,till bokhandeln. övergripande ochDet är att om

till-möjligt förstärka, vittfâirgrenat bokhandelsnät och -ökaett
gängligheten kvalitetslitteratur bokhandeln.iav

Kreditstöd

kreditstödet förAnslaget till "lån till bokhandeln"investeringar i är
budgetåret kronor. Stödet infördes försöks-1997 2 382 000 ensom
verksamhet pennanentades juli Syftetden juli och den l 1985.1 1977,
med lqreditstödet fungerandesäkerställa bokdistributionär att en genom

förstaunderlätta bokhandeln. Kreditstöd lämnas iinvesteringar iatt
hand för mindreupprätthålla fortsatt drift bokhandel påatt enav en
eller bokhandelmedelstor kan också nyetablering påort, avmen avse

saknar bokhandel. för ska bevilja stöd förKriterierna BFIort atten som
nyetablering bokhandel fastställda förordningen.på inte iärortav en

Kreditstödet form avskrivningslån investeringslån.lämnas i ochav
förstnämnda femDe räntefria och amorteringsfria och skrivs påär av

år. kanLån bl.a. för ombyggnad affärslokal, inredning,ges av
lagerinvestering eller Övertagande till affärslokal.hyresrätten BFIav en
inhämtar yttrande från Statens kulturråd.

Stödet har förvarit avgörande många bokhandlar. fungerarDet
alltjämt i huvudsak enligt de ursprungliga riktlinjerna och anslaget har
länge varit oförändrat. början 1980-talet anslagetI påpekade BFI attav
till kreditstödet för drogs den dåvarandeDå reservationen in. Istort.var
dag det så anslaget räcker för täcka behovet.inteär tvärtom attatt
Efterfrågan också mycket har ökat stadigt underojämn, 1990-är men
talet. Anslaget har överskridits med miljon kronor de1 två senaste
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budgetåren, vilket finansierats med överföringar frånhar andra
stödordningar för möjliggöra projekt enligt förordningenatt äratt som
berättigade till stöd har beviljats medel.

Sortimentsstöd

År infördes särskilt stöd riktat till den mindre bokhandeln, det1985 ett
s.k. erhålla stöd skall bokhandelnsortimentsstödet. För att vara

servicebokhandeln. Bud-ansluten till Seeligs nyhetsabonnemang för
Syftetför detta stöd till 500 000 kronor.getåret 1997 uppgår anslaget 3

servicebokhandeln lagerhållamed stödet underlätta för iär att ettatt
efterfrågadförhållande storlek bra urval god ochtill bokhandelns av

litteratur. tidigare s.k. B-bokhandeln,Den närmast motsvaras avsom
Tackganska begränsat sortiment.servicebokhandeln dag, hadei en

bokhandeldennasortimentsstödet har kvalitetsnivån på typvare av
fackbokhandlar blivitantal gamlahöjts samtidigtavsevärt, ettsom

servicebokhandlar.
bokhandel undersortimentsstöd skallbli berättigad tillFör att en

ochallmänlitteratur för lägst 100 000period månader ha köpt in12av
och skallindelad storleksklasserhögst kronor. Bokhandeln i800 000 är

sådan litteratur ingår ilägst och högst titlar400 1 000ta emot somav
underInköpen skallbokhandelns nyhetsabonnemang från Seelig. göras

kalenderåret efter det ansökan lämnats. Se avsnitt 6.1.2.ävenatt
nyhetsabonne-skall ingå iurvalsgmpp väljer vilka titlarEn som

SeeligtillServicebokhandlama utser representantermanget. gruppen.
låtitharmedverkar också urvalsarbetet. enkäter BFIi De genom-som

för bokhandlar.föra överlevnadsvillkor mångavisar stödet äratt ett
med knappt 200000Anslaget för sortimentsstödet har överskridits

kronor budgetåret 1995/96.

Katalogdatorstöd

År anslaget tilluppgårKatalogdatorstödet infördes år 1992. 1997
allmänlittera-bokhandlar inköp719 kronor. Stödet till000 vars avges

Stödet lämnas iligger mellan och 000 kronor år.100 000 800tur per
anslutning tillform till driftskostnader förstöd till investeringar ochav

bokbranschens datoriserade katalog- och ordersystem.
mindre informationSystemet syftar till invånarna på orteratt omge

marknaden.och tillgång till alla böcker finns tillgängliga på Kata-som
bokhandlama. frånlogdatorstödet särskilt viktigt för de små Detär var

början tidsbegränsat skulle ha upphört med utgången 1996.och av
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finns tankarfortsatt stödbehovetSedan det sigvisat är stortatt omav
bokhandlar erhålleri dag 55stödet bör Det äratt pennanentas. somca

införa andrahåller pånärvarandekatalogdatorstöd. För att gene-man
ställa ökadevilket kanfrån Seelig,s.k.det CDBOKrationens system,

krav investeringsstöd.på

-1992Distributionsstödet 1981

titlarlitteraturstöddautgick för de1981-1992Distributionsstödet som
fackbokhan-enligtfackbokhandlartill samtligaabonnemangisänts

till rabatten påbidragstatligthjälpSyftet meddelsavtalet. ettatt avvar
förunderlättalitteraturstödda titlarnadeabonnemangsexemplaren på

fackbokhandelsav-gällandeöverenskommelseträffaavtalspartema att
talet.

förlagetden rabattdelutgickDistributionsstödet somavsom en
abonne-skyldighetenförbokhandlama mottaenligt avtalet attgav

fåttde titlarförhögreblev från 1985Rabattenmangsexemplaren. som
fackbokhandelntill såvälstöd utgickstatligtochlitteraturstöd ett som

till det utgivande förlaget.
distribu-kronor imiljonerfördelades 2,11987/88budgetåretUnder

kronorbokhandeln och 900 000tillmiljoner kronortionsstöd, 1,2varav
Antaletstödet.delfackbokhandlar ficktill förlagen. Samtliga 245 av

litteratur-de 747dvs. 68 %509,distributionsstödtitlar med avvar
stödda titlarna.

titlar origi-samtliga iomfattatillutvidgades abonnemanget1989 att
exkl.kronor150med F-pris samttitlarnalutgivning, överutom moms

Bokhandeln åtog sigbestämda målgrupper.riktadetitlar sig motsom
omfattades detdet sortimenttillgängligtoch hållaatt avsomexponera

denförsålda titlar iåteranskaffautvidgade abonnemanget samt
rimlig.kundeomfattning ansessom

utgivningmindre förlagensför demöjliggjordeDistributionsstödet
synvinkelkulturpolitisklandet.hela Urfackbokhandelnnå i överatt ut
fullsorte-upprätthållaförviktigabonnemangsfunktionenansågs att en

ifrågasattesDäremotutanför derad bokhandel också större tätortema.
ökade ansträngningartillbokhandelnstimuleraförmåga attsystemets

Fackbokhandels-utgivningen.kvalificerademarknadsföra denatt
distributions-för det statligautgjorde förutsättningavtalet, ensom

distribu-statligtformutgår ingenEfter dettastödet, upphörde 1992. av
bokhandeln.skall nå ilitteraturstödda titlartionsstöd för utatt
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Utvärderingar

för uppgår tilladministrationsbidraget till 1997statliga BFIDet
kronor.700 000

för 1997-1999,anslagsframställninghar, bl.a. i sinKulturrådet
administrationoch funnit BFI:sutvärderat verksamhetBFI:s att av

uppfylls, övrigt intestöden ieffektiv och syftet medstöden samtär att
verksamhet.haft anmärka pånågot BF I:satt

skrivelses, därinkommit medhar till utredningenBFI menarmanen
tiden ingerunder denbokmarknadenutvecklingen på senasteatt oro

storleks-bokhandeln istödet tillförstärkningoch föreslår aven
miljoner kronor.ordningen 3,1-4,1

för allabok8.3 En

Bakgrund8.3.1

föresloglitteraturutredningstartade 1976. 1968 årsbok för alla attEn
pocket ochkvalitetsböcker iutgivningskulle subventionerastaten aven

Bakgrunden tillmassmarknadsförlag.modell förskisserade attetten
1970-taletdet i mittenkvalitetspocketville på attsatsa avvarman

tillkvalitetslitteraturbegränsad utgivningendast fanns mycket aven
Pressbyrån.kiosklitteratur viamängd s.k.lågt såldespris. Däremot en

kvaliteterbjuda bramed,ville konkurreraframför allt denDet manvar
folkbok för nå1950-taletstill lågt pris och återupprätta att grup-nya

spridaskvalitetslitteraturenkundeför alla kornläsare. bokNär Enper
påfolkrörelsema,bokhandeln. Genomandrapå änvägar genom

nås.kunde läsarearbetsplatser och skolor nya

finansieringochVerksamhet8.3.2

Litteraturfrämjan-Stiftelsenefter beslutetSedan den aprill 1992, om
fårFörlagetbolag.för alladets likvidation, drivs bokEn ett egetsom

40 %för vilketstatsbidrag år 1997,8,2 miljoner kronor i motsvarar ca
tidigareomkring 40Varje årförlagets totala omsättning. utger manav

ochoch för barnreprint, för 20titlar form s.k. 20utgivna i vuxnany
dockför barnBilderböckerungdomar, framför allt i pocket. utges

tidigareskall främstbok för allainbundna. Utgivningen En ut-avse

5 kulturtidskriften 1997-09-10.boken ochskrivelse till UtredningenBFI:s om
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barn- och ungdomslitteraturtill svenskagiven svensk och samtöversatt
verk-avtalet. Under sin 20-årigaenligt § iskönlitteratur för vuxna 3

bok för alla 770harsamhet, mellan åren 1976-1996, En gett ut runt
Endastmiljoner exemplar.sammanlagd upplaga på 30titlar med enen

bokhandeln.går Denför allas försäljning viatredjedel bokEnav
förmedlare och viaaktivaiställetövervägande delen säljs pre-genom

numerationer.

utvärderingochKritik8.3.3

de titlarfåralla inteförproblem för bokEtt En utär att somgeman
dem för sinhåller påförlagenattraktiva, eftersommest egenanses

förlagentill författarnaroyaltykostnadenpocketutgivning. utUtöver tar
bok för alla fårtitlarlicensavgift för de Ens.k.upplagerelaterad somen

principiellafinnsförlagshållFrånreprintutgivning på. ävengöra
hosutgivningen Enstatliga subventioneringeninvändningar denmot av

förlagensblir skev ochprisbildenforbok alla. Man attatt egnaanser
lågprisaltemativ vialågprisutgåvorandrapocketutgåvor och gör ettatt

behövs.bok för alla inteEn
antaltillkommerordinarie utgivning,för allasbok ettFörutom En

belastasutgåvorochför barn Dessaegenproducerade antologier vuxna.
varitAntologiema harförlagen.licensavgifter till storai regel inte av

bok, harförstaforsäljningssuccén, Barnensframgångar. Den största
versbok i 235 000ochexemplar Barnens000hittills tryckts i 450ca

avtal ochreglerasreprintutgåvorför allasmedan bokexemplar, En av
regleraravtalet medexemplar. iIngetnormalt trycks i 00025 staten

förekommerförlagsbranschenantologiema, inomutgivningen menav
gällandeKritikenstorsäljare.lågprissatta attstark kritik dessa görmot

andraomöjligt fördetantologi-utgivningbok för allasEn gör nästan
mycket kostsammaverketi självaförlag antologier, äratt ut somge

och produktion.både vad gäller rättigheter
läsningungdomarsbarns ochkapitel harredovisats i 2Som

böcker förutgivningförlagenminskat. närvarande harFör aven svag
såväl bib-framhållsslukaråldem.läsarna Detta8-l2-åringar, dvs. i av

Även dessaallas saknasbok för utgivningliotek bokhandel. i Ensom
för periodenanslagsframställningtitlar. Kulturrådet föreslog i sin

ochför barn-till förmånutgivningen1997-1999 omprioritering aven
Kulturrådetanslagsframställning sökteungdomslitteratur. I samma

läsfrämjandeverksamhet medmiljoner för bygga1,5även att upp en
funktion påsamordnande Enbamboksområdetåtgärder på engenom

dock.bok för alla. Yrkandet avslogs
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det finns1996/97:3 fastslogsKulturpropositionenI storatt ennu
bok förför hapocket. Motivet Enkvalitetslitteratur iutgivning attav

åtgärder. Verksamhetenläsfrämj andekopplingen tillalla kvar främstär
ombuds ideella insatserdessunik, bl.a.hos bok för allaEn är genom

folkrörelsemaförankring istarkaoch dessläsfrämjandetinom genom
och arbetslivet.

skolbibliotekochfolk-Stöd till8.4

miljoner kro-statligt stöd på 25infördes1997den januariFr.o.m. 1 ett
ochför barnskolbibliotekfolk- ochtillför inköp litteratur unga.nor av

bet.utgiftsområde 17,1996/97:1,1996/97:3 ochProp. prop.
1996/97:129.1996/97:KrU1, rskr.

bidraget.det Denhar söktkommunerlandets 288270 sam-nyaav
kommunerlqonor. 269miljoner70manlagda ansökningssumman var

efter beslut ikronormiljonerutdelades 24,5Totaltbeviljades stöd.
tillbidragenStorleken påjuni 1997.styrelse den 19Kulturrådets

andelen bam.ochmed befolkningsammanhängerenskilda kommuner
får 800 000medan Göteborgmiljoner kronor,fårStockholm 1,2mest:

fårinvånaremindre 15 000medoch Malmö 000. Kommuner än475
Kulturrådetstillundantagitsharkronorkronor. 500 00050 000

administration.

Bakgrund8.4.1

uppdragkulturråd iStatens överregeringen attHösten 1995 segav
försäljningenvisadeKulturrådetsbarnbokens ställning. attrapport av

fjärdedel mellan årenmedminskadeungdomsböckerochbarn- en
ungdoms-ochbarn-minskade utlåningenSamtidigt1990-1994. av

fram-visade sigMinskningenbibliotek.böcker vid landets mestvara
för-lågutbildadetilloch bland barnbarnenträdande bland de yngsta

nedskärningar lettfolkbibliotekensvisade vidareäldrar. Rapporten att
bibliotekensungdomsböcker,ochallt färre barn-till de köper in attatt

förskolorallahälftennådde drygtverksamhet endastuppsökande av
och fritidshem.

alarmerandeallt Kulturrådetsbakgrund framför rapportMot omav
för-angelägetdetbedömde regeringenförhållandet för barnboken att

stöd för inköplitteraturornrådet. Ettde statliga påstärka insatserna av
där-skolbiblioteken infördesochvid folk-för barn ochlitteratur unga

kombinera-till bibliotekenBidragenbibliotekslagen.för samtidigt som
verksamhet.läsfrämj andeförmedeldes med särskilda avsattesatt
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8.4.2 Inköpsstöd till biblioteken

för barn ochStatsbidraget skall användas för inköp litteraturav ung-
främjar barns ochdomar, också för inköp vuxenlitteraturmen somav

kommun. deungdomars för läsning. Bidraget kan sökas Iintresse av
söker skall ansökanfall flera kommundelsnämnder bidragetdå elleren

ochansökan kommungodkännas kommunstyrelsen. Endast perenav
år kan beviljas.

skall ansökanVid flerårsbidragAnsökan kan högst år. prö-treavse
lämnas efterför år i sänder ochStatsbidrag betalasvarje år. ut ettvas

kronor.och högst 200 000kommunstorlek med lägst 000 kronor 150
det år bidragetkommunen underförutsättning för bidragEn är att

och skol-till folk-medel till inköp böckerbetalas ut avsatt avegna
föregående års bokanslagtillbibliotek uppgår minst summan avsom

och ungdomför barnoch anslaget litteraturden delatt som avserav
inte minskar.

kommunenredogörelse för huransökan skall ingåI attavseren
olikabör exempelvisläsning.arbeta med stimulera barns Däratt anges

åtgärdernaläsfrämjandemålgrupper deformer vilkaläsaktiviteter,av
för arbetet.kommunenskall personalresursergälla och vilka avsatt
mellan bib-hur samarbete kan skeansökan påKommunen bör i visa

folkrörel-bokhandeln,den lokalaliotek, skola och barnomsorg. Om
dettaläsfrämjande arbetet bördetoch föreningslivet iengageratssema

anges.

Uppföljning

statliga medlenhur deskallEfter bidragsårets slut rapport omen
till Kultur-utvärdering skickasfalloch förekommandeianvänts en

skickaflerårsbidrag skall varje åransöktrådet. kommunerDe som om
de för-samband medbidragsåret iin delrapport från det gångna atten

sin ansökan.nyar
inköp litteraturstatsbidraget tilldet inteOm visar sig använtsatt av

redogörelsedenoch skolbibliotek,för barn och folk-på omunga
statsbidragetKulturrådet beslutaföljtskommunen fastställt kaninte att
kommunensgällerhelt skall återbetalas.eller delvis Det omsamma

ungdomslitteratur.ochbokinköp eller beträffande barn-minskat totalt
fördelatsför såKulturrådet har bidragen år 1997Enligt uppgift från

skolbibliotek.drygt till50 % gåttatt
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barnforverksamhetläsfrämj andetillBidrag8.4.3

och unga

kronormiljonerhar1996 5decemberriksdagsbeslut den 19Enligt
ochbarnförverksamheterandeläsfrämjföranvisatsengångsvis unga.

Bakgrund

medsambandikulturpolitik att1996/97:3 attpropositionenI angesom
införs börskolbibliotekochfolk-tilllitteraturinköpstöd förstatligt av
ochbland barnfrämja läsningförsärskilda insatser att ung-görastaten

Kulturrådetförtillgängliga attdärför finnasmedel börSärskildadomar.
ändamål.till litterärabidragfördisponeras

bidragvillkor förAllmänna

medinstitutionerochorganisationerföreningar,kan sökasBidrag enav
skallBidragenungdom.ochtill barnsigriktarverksamhet avsesom

ochtill barnspråketochlitteraturenförmedlamålaktiviteter är attvars
enstakaellerprojekt/kampanjerskrivfrämjandeochläs-t.ex.somunga,

arrangemang.
sökandedenför hurredogörelse attskall ingåansökanI avseren

mål-metoder,läsning,ungdomarsochstimulera barnsarbeta med att
samarbetsprojektresultatförväntadesamarbetspartners, m.m.grupper,

sökandedenförutsätterKulturrådet attprioriteras.kommer svararatt
projektverksamheten. Närförkostnadentotaladel denrimligför aven

medlenstatligade använtshurskallavslutatprojektet rapportär omen
Kulturrådet. Rap-tillskickasutvärderingfallförekommandeoch i en

deprojektet. Isammanfattningkortfattadinnehållaskallporten aven
ektstarten.vid projredanutvärderingförskall plan görasflesta fall en

fördeladesanslagetdelenhela 1997. StörreunderfördelasBidrag av
300Kulturrådetfickjuni näraochjanuariMellanhalvåret.under första

verksamhet.läsfrämjandetillkronormiljonerdryga 27ansökningar om
bakomStudieförbunden stårmedel.beviljatsprojektHittills har 76 en
deingår iandra fallstöd.fått Iansökningartredjedel de sam-somav

och barnomsorg.skolabibliotek,arbete med
För-Sverigesstöd kanfåttprojektexempel på nämnas attSom som

förfat-genomföraförbidragkronor ifått 000fattarförbund har 300 att
Örebro läns-förskoleseminarier.ochlärarhögskolortarbesök på tjugo
projekt Bok-genomföra sittförkronorfått 000bibliotek har 250 att
Helsingborgsböcker.bästaväljer åretsungdomochdär barnjuryn,
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fått för projektet Bok-stadsbibliotek/Växthuset har 200 000 kronor
föräldragrupper barnom-läsecirklar i inomdär anordnarsnurran, man

förtilldelats kronorVuxenskolan har 80 000Studieförbundetsorgen.
informationsmaterialför alla utarbetatillsammans med bokEn ettatt

lokal nivåbamomsorgspersonal och föräldrar. Påvänder sig tillsom
språkutveckling ochbarnskringplaneras studiecirklar och program

förskolebamens läsning.
rikstäckande projektfåtaltillKulturrådet har fördelat ettpengarna

bidrag.har fåttlandetprojekt imedan antal mindre runtett stort om
mångaprojektlokalaigång mångaAvsikten är sättaatt engagerarsom

människor.
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9 Internationell utblick

1 Norge

ÅrligenharNorge miljoner4,4 invånare. säljs allmänlitteratur ochca
läromedel för drygt fyra miljarder norska kronor. Böckerna momsbe-är
friade. finns två rättsligt likvärdiga språk, bolqnål och nynorsk.I Norge
Eftersom språkområdet litetså sig behöva utvecklaär anser man spe-
ciellt betingelser både för norsk skönlitte-utgivningengyrmsamma av

och för bokmarknaden sådan.ratur som
har fastprissystemNorge på böcker. statliga stödet på litte-Detett

raturområdet omfattande och innefattar bl.a. inköpsordningstatligär en
för distribution litteratur biblioteken.nyutgiven norsk till harNorgeav

bibliotekslag. fanns också intill helt nyligen branschavtalDet etten
mellan norske Forleggerforening och norske Bokhandlerfore-Den Den

ning.
Efter det den norska förläggareföreningen har avtaletatt sagt upp

med den norska bokhandlarföreningen råder viss oklarhet på denen
norska bokmarknaden. uppsagda avtalet ingicks såDet sentnu som
1995 efter förhandlingar där också den norska konkurrensmyndigheten
medverkade. godkändaDet regeringen branschavtalet innebar attav
föreningarna fick dispens från konkurrenslagen till år slutet2000. I av
april deklarerade norska bokförlagen1997 de de skulle sägaatt upp
avtalet med bokhandlama. kan innebära slut för medDetta systemetett
fastpris i Norge, detta avsikteninte varit med uppsägningen.även om

Syftet med branschöverenskommelsen mellan bokhandlareföre-
ningen och förläggareföreningen främja kultur- och ktmskaps-är att
förmedling, stimulera läsintresse och kunskapsinhämtande bidrasamt
till stärka det norska språket. Avtalet skall bidra till upprätthållaatt att

effektiv, bred norsk bokutgivning. Avtalet skall också främja ratio-en
nell distribution och effektivt decentraliserat bokhandlamät påett men

tillvaratar konsumenternas behov tillgänglighet och val-sättett som av
frihet.

detNär gäller det fasta avtalet förlaget bokenspriset sätterattanger
försäljningspris. Priset kan sänkas efter år. Skolböckema undan-ett är
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fast-frånockså undantagnaBokklubbamaregel.från denna ärtagna
lägre prisböcker tillkan sälja änprisbestämmelsema och ett

bok-bokprisema ibokklubb gällerVid försäljning viabokhandeln. att
fastpris. Ny-med bokensjämfört%får lägre 25klubbama inte änvara

bokklubbarintroduktionserbjudanden iböcker får inteutgivna vara
ocksåförbinder sigFörlagenefter utgivningen. attmånaderförrän nio

värvningserbju-bokklubbarnasingår iböcker intederastill att nyase
julhandeln.danden kring

enlig-stycken. Iuppgår till 515filialerinräknatbokhandlarAntalet
hardebokhandlarnaförbinder sigbranschavtaletmedhet ensom

inköpsamladebokhandelns attöverstiger 0,5 %inköpsandel avsom
böckerskönlitteräranorskaexemplarköpa in nyutgivna somett av

harBokhandlarinköpsordningen.norskaomfattas den ensomav
förbin-inköpsamladebokhandelnsöverstiger 3 %inköpsandel avsom

böckersamtligaexemplarköpader sig på ettsätt att somavsamma
bokhandlarnamellanstorainköpsordningen. Denorskaomfattas denav

förnorsk skönlitteraturall nyutgivenhaalltsåca st måste100 vuxna,
demedanutgivningsåret, störstaefterunder årläromedel, ettutom

ochför barnskönlitteraturall norskhast måsteca 250bokhandlarna
mark-bokhandelnnorskahar denperiod. dagIunder ensammavuxna

nadsandel på 55 %.ca
väcktharbranschöverenskommelsen i Norge storHotet övergeatt

hadetidigaremånaderbara någraförläggamakundedebatt. Hur som
centraltbranschavtalet "sombetydelsefullt ettför huruttryckgett var

bokutgivningallsidigbred ochupprätthållaförsökenredskap i att en
de för-missnöjetill förläggarnas ärförklaringuppfattning Enändra

Läroboks-läromedlen.norskagäller dedetändringar närägt rumsom
påställer kravskolreformdalande. Enhar varitutgivningen nyany

förlagen. Sam-investeringarkräveri sinskolböcker, storatur avsom
följdmarknadsandelar tillochinkomstertryggheten iminskartidigt av
norskadetinnebära. Ikan tänkasordningenvad denosäkerhet nyaom

skolboksförsäljningenmonopol påbokhandelnsbranschavtalet är en
skolboks-beroendehelttroligenbokhandlarcentral fråga. Många är av

År bok-bådeargumenteradeöverlevnad. 1995för sinförsäljningen
branschavtaletförförläggareföreningenochhandlarföreningen att

vill förläg-med.fanns Nuskolböckemainteskulle bryta omsamman
avtalet.skolböckemaha bort urgama

hosekonominbrister iavslöjatläromedelssidan harNedgången på
verksamhetenskönlitterärapå deninteförlagen.de Det är somstora

Överskotten påiställetberorinkomsterna.förlagen haft de största
föroroligaFörlagen ocksåbokklubbar.ochläromedelintäkter från är

bokhandelskedjan Lib-sedanbokhandeln. Dettakedjebildningar inom
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ris, har marknadsandel på 30 %, nyligen blivit uppköpt ettsom en ca av
resursstarkt företag.

Den norska inköpsordningen infördes år 1965 har till syfte attsom
öka titelutgivningen, författarna bättre inkomster, skapa trygghet förge
förläggarna vid utgivning norsk skönlitteratur och främja läsan-av ny
det norsk skönlitteratur. Ordningen fungerar på så detsätt att auto-av
matiskt köps in 000 exemplar bok1 varje kvalificerar försig attav som
ingå i inköpsordningen. Böckerna sänds till biblioteken. vuxenlitte-För

royaltyn till författarna bokens försäljningspris.20 % Påärratur av en
upplaga till exemplar betalar3 000 Kulturrådet hälften, dvs. 10 %upp

Årroyaltyn. förRoyaltyn lyrik upprättades lik-22,5 %. 1978ärav en
nande ordning för barn- och ungdomslitteratur vilken innebär in-att

Ävenköpsordningen omfattar exemplar titel. för barnböckerl 550 per
royaltyn 22,5 %.är
De böcker köps efterhand.in granskas i Om boken intesom anses

ha tillräcklig kvalitet Förlaget blir då återbetalningsskyldigt.O-as den.
Författarna får dock behålla royalty. Antalet titlar årligensin utsom ges
uppgår till 200-300 inom vuxenlitteraturen och barn- och110 inom
ungdomsböckerna. kostnader för inköpsordningen uppgickStatens till

miljoner norska50 kronor år 1996. dessa gick miljoner tillAv 30ca
Årvuxenlitteratur och miljoner till bamlitteratur. beslutade20 1997

Folketinget miljoner norska kronor till bokområdet.7 extraom
År 1995 den norska bokmarknaden allmänlitteratur ochomsatte

läromedel miljarder norska4,1 kronor. Samma år drygt 6 000utgavs
titlar, trycktes i miljoner exemplar. Barnbokstitlarna har35nya som ca

ökat från stycken till stycken89 år 1990 139 år 1996.

9.2 Danmark

Frågan fastpris har aktualitet Danmark. Konkurrencerådetistorom
den danska konkurrensmyndigheten väckte fråganvåren 1997 om
branschens dispens från konkurrensbestämmelsema. Rådet krävde att
dispensen skulle slopas. Samtidigt övervägde regeringen lägga för-att
slag konkurrenslag skulle träda i kraft januari1 1998.om en ny som
Utgången blev den danska konkurrenslagen utformades på sådantatt ett

fastprissystem tillåts. Efterinte krav från bok- och tidnings-sätt att
branschen infördes i lagens Övergångsbestämmelser tillstånd haattett
kvar avtal beviljade i enlighet med det gamla undantaget till dess Kon-
kurrencerådet meddelar DanmarkI uppgår på böckerannat. momsen
till 25 %.

I Danmark förläggare och bokhandlare kraveteniga påär ettom
bibehållet fastprissystem. Striden utspelar här mellansig Bok-
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ochbokhandelnförorganisationFellesråd enbranschens gemensam
alltid varitinteharKonkurrencerådet. Situationenochförläggama

enighetrådde1980-taletslutetmotsättning. Idennapräglad avav
Konkurrencerådet.ochFellesrådBokbranschensmellan

förBokhandeln stårbokhandelsnät.myckethar tättDanmark ett
och harmarknadendanskapå denbokförsäljningenhela 75 % av

År bok-549detfanns1982nyutgivningen.försäljningtillensamrätt av
Boghandlerforening.Danskedenmedlemmarochhandlar 517 avvar

medkontaktvarit iutredningenbranschenförföreträdareEnligt som
utbyggda bok-för detförutsättningarnavaritfastprissystemethar aven

handelsnätet.
riskenbranschen, attenligt äruppsegling,underproblem ärEtt som

följd EU:sutomlandsbokinköpsinaförlägger avkommunerna ensom
upphandlingsregler.

medbiblioteken. KommunerÄven lagstiftningfinnsDanmarki om
medheltidsbibliotekdrivaskyldighet ettharinvånare att0005änmer

deltidsbibliotek,får hakommunermindrepersonal, somfackutbildad
fråninköpsinaBibliotekenpersonal. görpåkravställerinte samma

bokhandeln.
mellan denavtalreglerasbokmarknaden ettdanskaDen genom

BokhandlareföreningenDanskaoch denFörläggareföreningenDanska
principiellharFörläggamasamhandelsreglerne.s.k.fastställer desom

rabatterpåkravställerBokhandlamabokhandlama.tillleveransplikt
dvs.böcker,säljapåharBokhandeln ensamrätt attleveransvillkor.och

radEnellerkronordanska144 avgenrerkostarböcker mer.som
undantagna.psalmböcker,och ärbiblarsåsomböcker,

anslutnaförlagmedförhandlaenbartförbinder sigBokhandlama att
hålla detskyldigaBokhandlama attärFörläggareföreningen. avtill

allförgällerFastprissystemetförsäljningspriset.fastställdaförläggama
har intebokhandlama rätt attochdetaljhandeln geibokförsäljning

gäl-detNärBoghandlerrådet.fråndispensefterkundrabatter änannat
bok-sker viaall leveransuppmärksammasdet attbörbokklubbarnaler

bokklubbskundemaförlagsbranschenför ärföreträdareEnligthandeln.
böckerandra närköperoftadekunder dåbästabokhandelnsnågra av

bokklubbsböcker.sinaoch hämtarbokhandelniändå innede är
konjunk-denförorsakatsmotgångarEfter många års svagaavsom

ochmediaikonkurrenshårdnandeinstabilitet,ekonomisk enturen,
förlagsbran-danskadenkännetecknasbranscheniöverexploatering

klas-försäljningensjönk1970-taletUnderstabilitet.dag avschen i av
minskaderesulterade ibudgetnedskämingamastatligadesisk litteratur,

Danmarksbiblioteken.tillallmänlitteraturochläromedelbådeinköp av
kris.akutin i1970-taletslutetkom iGyldendal,förlag, enstörsta av

böckerflermiljon änproduceratårligenårunderhadeFörlaget tre en
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hade sålt. Under de följande hårdnadeåren konkurrensen mellanman
förlagen takt medi minskad efterfrågan från skolor och bibliotek.

Enligt företrädare för den danska förlagsbranschen utvecklingentog
inom biblioteken oväntad vändning många bibliotek ökadinären
utsträckning den smala litteraturen till förmån för denövergav mer
lättillgängliga. Utvecklingen accentuerades biblioteken föratt attav
öka sina utlåningssiffror kände föranledda inköpensig minskaatt av
kvalitetslitteratur. Följden blev priserna och upplagoma sjönk.att steg
Förändringen skedde inte offentlig debatt och så småningomutan
vände utvecklingen.

Situationen i branschen i nuläget stabil. dag stiger såväl privatIär
offentlig konsumtion i Danmark. Skolans elevantal växande ochärsom

bibliotekens utlåningstal stiger.
således från konkurrens-Fastpriset möjliggörs undantagettgenom

reglerna. framförts förBland de bevara ordningattargument som en
fastprismed den endast omfattar begränsad del den danskaär att en av

bokmarknaden ca %. endast reglera mindre del35 Genom att en av
marknaden lyckas betydande resultat kulturpolitisktuppnå ettman ur
hänseende.

Efter konkurrenslagen trädde kraftden dåvarande danska i 1990att
ansökte Bokbranschens Fellesråd åter dispens för kunnaattom upp-
rätthålla de fasta bokpriserna. Dispensansökan Konkurren-antogs av
cerådet. och med dispensen den del bokförsäljningenI av som om-var
fattades fastprisordningen från lagensundantagen § 14.av

för handeln medFastprissystemet den bärande principenär nya
böcker Fellesråd.i Danmark enligt Bogbranschens Fastprisordningen är
helt avgörande för allsidigheten på den danska bokmarknaden och för
den landstäckande fria bytesrätten unik för bokhandlama. Deärsom
fasta priserna de lättsålda titlarna användsintegaranterar att mest som
lockvaror i andra försäljningskanaler och därmed underrninerar
bokhandelns ekonomi. Härmed konsumenterna kan till-tryggas att
gång till brett finmaskigtsortiment och bokhandlar i helanätett ett av
landet. detaljhandelsnät förutsättningen för förlagenDetta justär att
skall kunna distribuera omfattande utbud olika böcker och litte-ett av

kan skaffa aktuell informationKonsumenterna sigraturgenrer. om nya,
kommande eller äldre utgivningar branschens databaser.genom

Bokbranschens Fellesråd anför i sin motivering för behålla fast-att
prissystemet att:
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medier,tillförhållandeboken skall skyddas i nya
kultur-intemationaliseringentakt mederhålla stöd iboken skall av

underhållningsindustrin,och
skall skyddas,kvalitetslitteraturen

ochskallkategoriertitelutbud allabrett inom värnasett
skall skyddas.samhällenmindreibokhandlamät äventättett

Finland9.3

destödstatligtoch lägstmarknadavregleradFinland har aven
År för böcker ifastprissystemetupphävdes1971nordiska länderna.

Finskamedochaktualitet iförnyadfastpris fick attFinland. Frågan om
ÅrFörläggarefederationen.Europeiskadengick inFörlagsföreningen

FörlagsföreningenFinskamellaningående diskussionerfördes1996
Pappershandelsförbundet.och Bok- och

ochtill 12 %från 22 %1994sänktes juniböcker 1påMomsen
tillfrån 8 %.12 %januari 1998den 1sänkas ytterligarekommer att

avsaknadsidanåkännetecknasmarknadenfinskaDen avenaav
bokhandel,mellanförhållandetreglerarformell meningavtal i som

ca-pris,förlagenprissättningengällerdet sätter ettförläggare. När som
Bokhandelnböckerna.inte på görkataloger,trycks förlagensi uppmen

Å dettillämpasandra sidanpriser.de fastställer sinadärsärskilda listor,
dvs. varjefortfarande,provlagersystemetellergamla kommissions-

till varjeallmänlitteraturtitelvarjeskickar exemplarförlag nästan avav
säljsexemplardettaOmprovlagersystemet.med ibokhandel ärsom

Bokhandelnförlaget.frånköpa inbokhandelnförbinder sig ett nyttatt
eller tillsförlagetslutsåld hostills denbehåller boken i sitt sortiment är

bokhandeln.frånboken iexemplarkvarståendeförlaget begär returav
på dettabokhandeln,förviktigtför förlagendyrtSystemet är sommen

litteratur. Dettaall nyutgiven gör attfår informationsätt enom
någonlager. Omtitlar i000mellan 3 000-4provlagerbokhandel har

förläggamavederbörandeskallprovlagerbokhandel,vill starta engeen
till kommissionssystemet.får då tillgångborgen och

Förlagsföreningenden Finskaiförlag medlemmardag 80I är
finska bok-denstår för 70 %förlagenFFF. deTio överstörsta avav
förlagsföre-Finlandsbokförsäljningen.produktionen och 80 %över av

ökningtitlar. Dettaår 1996 3 597medlemmarnings ut var ennyagav
totala utgivningenföregåendesedan år. Den samt-med knappt 6 % av

uppgick till 12 000 årorganisationsutgivninginkl.liga publikationer
Bokförsäljningenmiljoner.uppgick till 25,9sålda böckerAntalet1996.

ökadförklarastill delvilketökat med sedan 1995,har 8,5 % stor enav
genomsnittskolböcker.barnböcker Iframför alltförsäljning samtav
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köper finskvarje medborgare 6 böcker året. Försäljningsvärdet tillom
F-pris uppgick till1996 miljarder finska2,1 mark, ökning meden

Ökningen4,3 % från föregående år. korn uteslutande från skolboksför-
säljningen.

De tio förlagen i Finland WSOY Werner Söderströmstörsta är:
Osakeyhtiö, Otava, Valitut Palat Det Bästa, WeilinGöös, Helsinki
Media, Gummerus, Tammi, Kaupparkaari, Edita och Kirjayhtymä.
Tammi och Kiijayhtymä ägda Bonnier, Wei1inGöös WSOY.är av av
Till skillnad från floraSverige saknas vid medelstora och småen av
förlag i synnerhet det gäller skönlitteratur. de förla-Fyranär störstaav

har fortfarande sina tryckerier kvar.gen
Söderströms och Schildts de ledande svenskspråkiga förlagen iär

Finland.
F örlagssektorn uppvisade ekonomiska svårigheter börjani 1990-av

talet, vilket också avspeglade sig nedåtgående försäljningssiffror.i En
viktig förklaring den allmänna nedgången i den finska ekonomin.var
Lönsamhetsutvecklingen finskai den förlagsbranschen enligt källorär
från branschen tillfredsställande, överskottet härrör sig förstaimen
hand från andra verksamhetsgrenar bokutgivningen.än

Enligt de uppgifter utredningen fått den finska branschstatistikenär
bristfällig uppskattningar gjorts branschen visar attmen grova som av
bokhandelns marknadsandel år den finska skönlitteraturen1996 av var

42 %. Varuhus och stormarknader har enligt uppskattningarca samma
marknadsandel på och bokklubbarna8 % på 17 %.en
Två förlagen de två bokklubbama. ochWSOY Otavaäger störstaav

hälften deni ledande bokklubben. Andra bokklubbaräger ägsstoravar
WSOY och Eftersom marknadenGummerus. begränsad så täckerärav

de flesta förlag flera och specialiserade.inteärgenrer
Finland har väl utbyggt bibliotekssystem och det finns biblio-ett en

tekslag. Biblioteken köper för det böcker bokhandelnsinamesta genom
det offertupphandling, vilket ökar konkurrensen mellangörmen genom

Årbokhandlama och leder till lägre marginaler. köpte folkbiblio-1995
teken böcker för 135 miljoner finska mark.

Det statliga stödet består främst stipendier till enskilda författareav
och statsbidrag till bibliotek och skolor. direkta produktionsstödetDet
uppgick 1995 till finska610 000 mark och till kvalitetslitteraturgavs

bedömdes ha svårt klara sig på kommersiella villkor.attsom
Biblioteken erhåller dessutom särskilda medel för köpa kvali-inatt

tetslitteratur. Ca 350 titlar väljs och biblioteken erhåller särskildaut
Årmedel för inköp just dessa titlar. 1995 miljoner1,7avsattesav

finska mark för ändamålet. Biblioteken väljer själva vilka böcker deut
vill köpa in utifrån listor sammanställs Statens litteraturkom-som av
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inforinationsspridningförDelegationenskönlitteratur ochmission
facklitteratur.

svenskspråkigfinskspråkig ochför främjaStatligt stöd även attges
och facklitteratur1995för årmarkfinska200 000skönlitteratur

samiskspråkigockså förStödet1995.för årfinska mark640 000 ges
förfrån år 1990med börjanochpublikationsverksamhetlitteratur och

mark.finska000stöd till 150dettauppgicklättläst litteratur 1995
förstödinsatserochutbildnings-stödocksåfårLitteraturen genom

Stödetmark 1995.finska år ävenläsande 000och 700skrivande ges
ochöversättnings-informations-,avseddutlandetförför befrämjaatt

Finlands lit-Informationscentralen förpublikationsverksamhet genom
teratur.

frånhälften,medminskatbokhandlar överantaletår harPå drygt 20
andrasäljerbokhandlarna ävenMångaår 1996.till 315665 år 1972 av

stadsdelsbokhandlar deis.k.dethandförstaböcker.produkter Iän var
sedanharintressenstärka sinalades Förstäderna attstora ner.som

dagkedjor. Isammanslutit sig ibokhandlar1970-talet mångabörjan av
Finskabokhandelskedja.formnågonbokhandlarna i2/3ingår avav

bokhandeln,Akademiska ägsochbutikerbokhandeln har 51 avsom
bok-beträffandeUtvecklingenstäder.butiker i tioStockmann har ll

Bokhandelnsden i Sverige.påminnermarknadenandelhandelns omav
1972årfrån 60 %sjunkitharbokförsäljningentotalaandel den caav

900från lfördubblatstitlar harAntalet utgivna1996.till år40 % caca
fördubb-mark harfinskaiOmsättningen1996.årtill 3 600år 1972 ca

lats.
FinlandsochFörlagsföreningenFinskadiskuterade1996Våren

Diskussionenboken.påprissättningPappershandelsförbundochBok-
fem punkter:sammanfattas i

fri prissätt-fasta priser. EnellerfriasärskiltIngen avgynnasgrupp
för konsumenterna.kanskening mestär gynnsam

Över-branschen.stabilitet inomökadfastprissystemEtt enger
tillfälligaförorsakat stör-harfria prisermedtillgången ett system

kortvariga. Etthar varitstörningarmarknaden. Dessaningar på
sned-innebärasidanandra permanentakan åmed fastprissystem

marknaden.vridningar av
detolägenhetersådanamedfört atthar intemed fria priserSystemet

fastprissystem.återinförandemotiverar ettett av
självaverkningsfulltendastkanmed fasta priserEtt systern omvara

innehålleroch inteförnyasständigtflexibelt,tillräckligtärsystemet
kon-och svårosmidigförskulle attlagstiftningkryphål. En vara

trollera.
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medkonkurrerarde produktertillämpas påfri prissättningEn som
konkurrenshänseendefasta priserinförandeboken, varför ett urav

för boken.skulle till skadavara

Pappershan-ochBok-FinlandsochFörlagsföreningenFinska
fastamedtillåtergångdärför intedelsförbund stöder systemetten

bokpriser.

9.4 EU

RomfördragetiKulturpolitiken9.4.1

Inledning

deneller iEG-fördragetreglerad ibörjan intefrånKulturen euro-var
ekonomiskadetgemenskapencentrala ienhetsakten.peiska Det var

allaBlandkriget.utveckling efteråteruppbyggnad ochförsamarbetet
handlarfinnsunder årenantagits EUde rättsakter omsomavsom

finnsdetkulturen,förståsomfattarfrihetemakultur. fyra ävenDe men
olikamedlemsländer harSamtligaförordningar.få direktiv eller

EG-fördragetkulturintressen.sinaförnationella regler värnaatt gerom
nämligenfall,ihärifrån,till undantagmöjligheterdirekta ettinga utom

restriktionerellerförbudartikel kanEnligt 36skydd kulturskatter.av
bl.a.tillgrundas på hänsynsådanaochför import exportupprättas om

arkeolo-ellerhistorisktkonstnärligt,nationella skatterskyddaatt av
värde.giskt

kulturartikeln 128Framväxten av

gemenskapeneuropeiskaför denviktigaändå varitKulturfrågoma har
och deekonomiskadetdel systemeteftersom kulturen är en av

rörlig-den friakan ingripa iverksamhetenreglerarbestämmelser som
har intressetsamarbetet vuxitmedtaktoch tjänster. Iheten attav varor

har iAnsträngningamapolitikområde ökat.kulturenför inatt ta som
samarbete ochinternationelltökatfrämjahandlatförsta hand ettattom

nationella insatser. Storamedlemsländemaskulturutbyte, inte styraatt
ochdär film- TV-området har gjorts,audiovisuelladetsatsningar på

stöd sedan 1988.fåttproduktion i Europa
utfärdades innehöll1983. Deneuropeisk unionDeklarationen enom

medlemsländernavilket innebarkulturellt samarbeteavsnitt attett om
föruppgiftsamarbetetdet kulturellaförsta gångenför tog som enupp

17-12177
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och läs-omnämndes bokengemenskapen. slutet 1980-taletMot av
prioriteras kul-borde 1989ningen de områden antogett somsom av

bokområdet frågorresolution på Detunninistrarna somen
olika ekono-bokpriser ochböcker, fastabehandlades påvar moms

förpilotprojektockså radinleddesmiska Under 1980-taletinsatser. en
främjastöd förTyngdpunkten låg iböcker och läsning. översätt-attett

europeisk litteratur.ningar samtidaav
Romför-artikel iMaastricht fåttefterKulturpolitiken har en egen

förstadenfem punkter. Ikulturartikel hars.k.draget 128. Denna
blomstringtill kulturensskall bidragemenskapenpunkten framhålls att

ochnationelladenrespekteraskallmedlemsstaterna, varvid deni re-
skallkulturarvetdetmångfalden, samtidigtgionala gemensammasom

framhävas.
syfta tillskallgemenskapens insatserframhålls attpunkt tvål att

stödja ochbehovoch vidmedlemsstaternafrämja samarbetet mellan
gällerverksamhet detderaskomplettera när

europeiska fol-spridningen deochförbättra kunskapernaatt avom-
och historia,kens kultur

betydelse,europeiskharkulturarvoch skydda detbevaraatt som-
ochkulturutbyteicke-kommersiellt-

audio-deninomskapande, inte minstkonstnärligt och litterärt-
visuella sektorn.

medsamarbetetskall främjagemenskapenPunkt stadgar atttre
internationella organisationer.och behörigatredje land

kulturelladeskall beaktagemenskapenfyra betonaspunktI att
fördraget.bestämmelser i Detandra ärenligtden handlaraspekterna då
Kommissionensförtill grundliggerartikelframför allt denna som

bokpriser.fastafrågandet gälleröverväganden när om
forminnebär någonBeslutPunkt fem beslutsprocessen.rör avsom
får inteförfattningarlagar ochmedlemsländernasharmonisering av

enhäl-kulturfrågor måsteRådet ibeslut fattasfattas. antasDe avsom
artikeldenArtikel 189artikel l89b.enligtförfarandet ärligt under hela

beslutsprocessen.inflytandeparlamentetsreglerar översom
närhetsprincipen.den s.k.exempel påtydligtKulturartikeln är ett

för medlemsstaternasdär respektenpunktslås fast redan i 1Detta

rådetframlagda och de ministrarSlutsatser197, 27.7.1988,EGT C somav
framtida prio-rådet 1988den 27 majkulturärenden vid ifor möte omansvarar

kulturornrådet.riterade aktiviteter
2 rådet de ministrarframlagda ochSlutsatser183, 20.7.1989,EGT C somavs

ochböckerrådet den maj 1989vid i 18kulturärendenför möte omansvarar
marknadenden 1992.på fullbordandet inremed sikteläsning av
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nationella och regionala mångfald betonas. punkt två kommer ocksåI
närhetsprincipen till uttryck ordvalet stödjai och komplettera. Skriv-
ningen i punkt rådet skall besluta enhälligt hela5 under förfarandetatt
enligt artikel 189b enskilda medlemsländer effektivtett attger vapen

förslag de upplever stridande fördraget. Till bildenstoppa motsom som
kan läggas Europaparlamentet har enligt artikel 189b. Enligtvetorättatt
artikel 189b gäller sambeslutsforfarande mellan parlamentet ochett
rådet. fjärdeDet området punkt "konstnärligt ochiomnämnssom
litterärt skapande innefattar litteraturområdet. har olikaDet inom EU i
sammanhang för fortbildninggjorts insatser utbildning och konst-av
närligt verksamma.

beslut får omfattaAtt stimulansåtgärder inte någon harrnonise-om
ring medlemsstaternas lagar och författningar fast punkt femslås iav
vilket helt i linje med gemenskapens syfte och mål det gällerär när
kulturfrågor.

viktigtEtt stadgande punkt 4 gemenskapen skall beakta deär att
kulturella aspekterna då den bestämmelserhandlar enligt andra i detta
fördrag". lyft fram därSom exempel på områden Kommissionensom

kulturell dimension beaktats miljö, forsknings- och utveckling,ären
social och fortbildningregionalpolitik, turism, och kontakt med andra-
länder.

Handeln böckermed för den marknadeninom inreramen

Handeln med böcker omfattas de bestämmelser förupprättasav som
den inre marknaden. Lite förenklat kan försäljningsäga attman av
böcker mellan länderna måste i överensstämmelse med Romför-vara
draget, medan medlemsländerna har frihet interna regle-upprättaatt
ringar för bokförsäljningen förutsatt dessa inte medför diskrimine-att
ring mellan olika företag. rad rättsfall har under tillEn åren varit uppe
behandling EG-domstolen.i

Avgörande för kulturens ställning inom inte bara hur kultur-EU är
aspekten avspeglas fördragstextemai också vilka krav denutan som
inre marknaden ställer. Försäljningen böcker lyder under de reglerav

syftar till främja konkurrensen och den inre markna-att garanterasom
dens funktion. Frågan fasta bokpriser hänger med konkur-om samman
rensreglerna. Enligt artikel råder generellt85 förbud avtalett mot som
fastställer inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor som
kan påverka handeln och har till syfte hindra, begränsa ellerattsom
snedvrida konkurrensen.
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beviljas undantag förenlighet med artikelI 85.3

avtal mellan företag,avtal eller grupper av-
företagssammanslutningar,beslutbeslut eller av avgrupper-

förfaran-samordnadeförfaranden ellersamordnade grupper av-
den,

distributionenellerproduktionenförbättrabidrar till att av varorsom
samtidigtframåtskridande,ekonomiskttekniskt ellereller till främjaatt

däri-den vinstskälig andeltillförsäkraskonsumenterna somavensom
företa-får åläggaåtgärderna intestadgasuppnås. Dessutom attgenom

mål ellerdessauppnånödvändiga förintebegränsningar attärsomgen
väsentligförspelkonkurrensenmöjlighetföretagen sättaatt enurge

fråga.del ivarornaav
nationella ordningamadehuruvida tillämpningenFrågan avom

konkurrensreg-medöverensstämmelsehar varit imed fastprissystem
flera tillfällen.vidlerna har prövats

Överenskommelse Irland NetochStorbritannienkarteller imellan
slu-iKommissionenifrågasattesfasta priserAgreementsBook avom

holländskaochfranskafall från de1980-talet ocksåfinnsDettet av
1980-taletbörjanunderkände i ettKommissionenspråkornrådena. av

och bok-förläggar-flamländskaholländska ochdeprisavtal mellan
beslut.KommissionensbekräftadeDomstolenhandlarföreningamañ

År undantagsregelntillhänvisningmeddomstolenfattade1995
fastprisöverenskommelsenbrittiskadentillätbeslutenligt 85.3 ett som

Underinställning.tidigareändrat sindomstolenindikerarBeslutet att
fastprissystemet.brittiskadetdettaupphördehösten 1995 trots

medlemsländerblandböcker E UssPrissättning av

fast bokpris. IformnågontillämparmedlemsstaterSju EU:s avav
lagstiftning,fasta prisernade utannågra fall regleras inte genomgenom

konkurrensmyn-landetsgodkäntsbranschöverenskommelser avsom
regleratPortugal harochSpanienNederländerna,dighet. Frankrike,

Österrike, Danmarkmedanlagstiftning,böckerfastpriser för genom
förläggare,avtal mellanmarknadenTyskland har regleratoch genom
Grekland,Luxemburg,Italien,bokhandlare. Belgien,författare och

decemberden 123 89/44/EEGbeslutKommissionens26.1.1989,EGT 22,L av
EG-fördraget.artikel ienligt 85förfarandeavseende1988 ett
82/123/EEG den 25l beslutKommissionens25.2.1982,EGT L 54, novem-av

EG-fördraget.artikel 85 iförfarande enligtavseendeber 1981 ett
5 1995 ECR 23.CommissionAssociationPublishersMål C-360/92 v.
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Bel-saknar regleringar. Ioch FinlandSverigeIrland, Storbritannien,
lagstiftad fastprisord-förslag tillGrekland föreliggerochItaliengien,

ning.
s.k.det Netfastprissystem,fram till 1995hadeStorbritannien ett

beroende påbl.a.under hösten 1995,upphördeBook DettaAgreement.
uppgift från denavtalet. Enligttillämpaförlag slutadeantalett storaatt

konsekvensblevFörläggarefederationen systemetsEuropeiska aven
väntadeungefär %. Demed 6-7totaltupphävande priserna stegatt

populära titlarna. Mar-depåendastkundeprissänkningama uppmätas
försämradessituationBibliotekenssjönk.bokhandelnförginalema

böckerdistributionensubventionerattidigarehadeockså. Förlagen av
avtalet försvann.upphördetill biblioteken. Detta när

konsu-utläsa1997kunde våren attengelska forskareEnligt man
traditionell bokhan-inköpsställen frånbyttutsträckninghögimenterna

billigare.böckerköpaliknande förochdel till varuhus att

branschenseuropeiskaDen syn

författarorganisationemaochbransch-flertalövervägandeEnligt ett av
utgiv-förbokpriserbehövs fastamedlemsländer garanteraatti EU:s

samarbetsorganisa-europeiskagod litteratur. Despridningochning av
fastpris-alltsåstöderförfattareochbokhandel, förlag ettförtionerna

medlems-införas allaskall ifasta bokpriseroch har krävt attsystem
efter nationsgrän-och intespråkgränsereftereventuellt ocksåländer -

för fastaFörläggarefederationensEuropeiska argumentdenEtt avser.
kvalificeradenätverk ut-därmed bevarar stortpriser ettär att avman

grundar sigutgivning. Resonemangetvarieradbred ochmedgivare en
lågpris-dåöverlevaförmågabokhandlamasökarfasta attpå priseratt

alltså,Slutsatsenpriset.medkonkurrera ärkankanalerna inte anser
varierad utgivning.ochbevararbokpriserfastaatt engagnarman,

ofFederation Euro-TheFörläggarefederationenEuropeiskaDen
inomutvecklingenpåverkaförsökerochföljerPublishers, FEPpean

EditeursdesGroupeunder1967bildades årFöreningen namnetEU.
målsättningFederationensGELC. ärCommunautédede Livres

böcker.tilltillgångenfrämjabesluten förpolitiskapåverka de attatt
för:syfte verkarMed detta man

böckerförnoll moms
copyrightförskyddsnivåhög

/utbildningfrämjande stödav
publicerafrihet att

fasta priser
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starktmedlemskap i FEPFörläggareföreningen sittSvenska är trots
med fasta priser.emot ett system

sekretariat iEBF, medBokhandlareföreningenEuropeiska
kvalificerade bokhandeln inomför denutvecklingenBryssel, bevakar

däribland:rad områden,en

villkorkonkurrens på lika
bokmomsenfria marknaden ochden

för böckerförsäljningsställenicke-traditionellaantaletdet växande
direktförsäljningbokklubbar ochförlagens försäljning annangenom

affárslägenhyreskostnader i bra
mediernya

på fasta bokpriserKommissionens syn

utanföralltsåliggerregleringarMedlemsländemas interna gemen-
främstfastprisfrågan hariKommissionensskapsrätten. engagemang
mellanhandelnomfattatbokpriser harfastagällt de fall avtalendå om
mellanbedrivssamarbetedetifrågasatttvå länder. harMan t.ex. som

Österrike påprissättningenendast påverkardå detta inteTyskland och
mellanhandelnbetydelse förfårmarknadenden inhemska ävenutan

medlemsländer.två
på fastpris. Detbakom kravetställt sigalltså inteharKommissionen

ochbokenstödjabästadetför dettasaknas belägg sättet attäratt
Kommissio-språkområden,länder ocholikautvecklingen inom menar

fast-tillämparmedlemsländernadock har attaccepteratnen, som
påverkar handelnförfarandet övernationellt.prissystem Det närär

har ingripit.Kommissionengränserna som
Diskussionen holländskaalltjämt inom EU. Detpågårfastprisom

Syf-iseminarium1997höll under vintern ämnet.ordförandeskapet ett
inomfasta bokpriserför införalösningförsöka hitta atttet attvar en

mellaninformellt rådsmöteapril ägdespråkområde. 1997I ettsamma
fastprisiMaastricht. Fråganmedlemsländernas kulturministrar omrum

ordförandeskapetsfrånSlutsatsemadagordningspunktema.var en av
0rd-memorandum frånmedtillsammansseminarium/expertmöte ett

Inställningen EUför diskussionen.utgjorde underlagförandeskapet att
språkom-i vissafastbokpriser länkasnationellabör tillåta att samman

råden fick stöd rådet.av
juni 1997Luxemburg den 30rådsmötekulturrninistramas iVid

språkom-inom homogenafasta priserenhälligt resolutionantogs omen
kulturartikelnbetydelsenstuderaråden. Rådet bad Kommissionen av

fråganberörfördragsartiklardeför tillämpningen128.4 omsomav
Kommis-flera medlemsstater.ellerfasta vid handeln mellan tvåpriser
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sionen ombads lämpliga lösningar för tillämpning fastaange en av
bokpriser enhetligainom språkområden.

I resolutionen betonas böckernas dubbla egenskaper bäraresom av
kulturvärden och handelsvara. Vidare framhålls den betydelse ettsom
antal medlemsstater fäster vid fasta bokpriser konsu-isättett att,som

intresse, upprätthålla och stödja böckernas tillgänglighet.menternas
Det de nationella myndigheterna dessa länder harinoteras att accepte-

den konkurrensbegränsning följa fasta bokpriser medrat som anses
hänvisning till den kulturella betydelsen.

Statligt stöd

Kulturen olika beroende statligtpå stöd. Statligt stöd bådeär sätt av ges
till institutioner och till verksamheter bedrivs den kommersiellapåsom
marknaden. Enligt sådan kulturverksamhetEU:s synsätt anses som
bedrivs för och liknandeinom institutioner inte påverka konkur-ramen

och ligger därför utanför Romfördragetreglerna i artikel 92 irensen
Statligt eller regionalt stöd till musik eller museiverksamhetteater,

brukar därför ifrågasättas konkurrensskäl.inte av
förekommer också stöd olika former till kulturDet i utövassom

eller erbjuds på kommersiell marknad för tillräcklig standardatt enen
skall kunna upprätthållas. gäller film och månDet i viss ävent.ex.
böcker, tidskrifter och skivor. Kommissionen granskar löpande den här

stöd för för företagundanröja risken vissa missgynnastypen att attav
eller gränshandeln påverkas. de rättsfall tillAv Varit pröv-att som uppe
ning framgår Kommissionen har intagit mjuk linje det gällernäratt en
bedömning statligt stöd till kulturen.av

I Maastrichtfördraget beslutades till artikel infoga punkt 3d92att en
med innebörd stöd till kultur och kulturarv kan förenligtatt anses vara
med den marknaden påverkardet inte han-gemensamma om
delsvillkoren och konkurrensen inom gemenskapen i omfattningen

strider intresset".7det följd denna skriv-Enmotsom gemensamma av
ning den nationella kulturpolitiken får ökat skydd och mediär att ett att
kulturpolitiken prioriterat område.satts ettupp som

6 dennaI artikel framhålls statligt stöd snedvrider konkurrensenatt som genom
vissa företag eller viss produktion oförenligt med denatt ärgynna gemen-

marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlerns-samma
staterna.
7Källa: Publica tillEU Kommentar EG-rätten.
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Upphovsrätten

upphovs-för litteraturutgivningenbetydelseområde ärEtt storannat av
allmänheten kanochsatsningarFörfattare får betalt för sina tarätten.

Enligtupphovsrätt.bestämmelsernamed stöddel verken ettomavav
verk ochskyddadeupphovsrättsligtEG-domstolenflertal fall i är pres-

inom EUAmbitionenoch tjänster. ärbetraktatationer att varorsom
fören-område blirdettanationella lagarna inomdedärför till attatt se
uthyr-handlardirektivviktigtmarknaden.med den Ettliga inre om

verk tillhyra litterärautlåningsrättigheter,nings- och rätten att utt.ex.
hannoniseringbehandlardetallmänheten direktivEtt ärannat avsom

tillupphovsrättsliga har bidragitverk direktivDessaförskyddstidema
vilket imedlemsstaternaregelverket mellanharmoniseringviss aven

förEffektenpunkt 5.kulturartikelnsmedstridtänkas stå isin kantur
uppskatta då desvåroch författaremedlemsländernas konstnärer är att

upphovsrättsskyddet.nationellaursprungligamed dethänger samman
försärlösningar inomnationellaförfinns visstDet ett utrymme ramen
dekanförenklatLiteriktlinjerna. sägasfastslagna attde i direktiven

Iför upphovsmännen.skyddökatinneburitdirektiven harnämnda ett
litteräramedfört deuthymingskyddinförandetSverige har attettav

derasanvändningbokhandelnsförfår ersättningupphovsmännen av
bokcirkelverksamheten.verk den s.k.i

Moms

förenligaintemomsnivåerkulturområdet ärländer har påVissa som
intamomsnivåerifrågaKulturornrådet fårmed direktiv.EU:s ansesom

beslöt 1989finansministrarochekonomi- attgynnad ställning. EU:sen
nödvändigaskulle gällamomsnivåemaplanerade reduceradede varor

reduce-kulturpolitiska mål. Enellersocialaoch tjänster motsvararsom
kompositörersförfattares,påfår tillämpaslägstrad skattesats 5 %om
bilaga H ipunkt ienligt 8prestationer ettoch utövande konstnärers

reduceradpunkt fårEnligt 6mervärdesskattedirektivet.tillägg till
tidskrif-ochtidningarböcker,försäljningtillämpas föräven avmoms

ter.

8 novemberden92/100/EEG 19Rådets direktivEGT 346, 27.11.1992,L av
skyd-upphovsrättsligtavseendeutlåningsrättigheterochuthymings-1992 om

närstående rättigheter.dade verk och upphovsrättenom
9 oktober 199393/98/EEG den 29Rådets direktivEGT 290, 24.11.1993,L av

fotografi-för upphovsrätten,skyddstider gällerharmonisering de somom av
närstående rättigheterna.och derätten
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medlemsstaterna handlingsutrymme i sinpraktiken har visstI
skillnader mellan deutformning mervärdeskatten. uppvisasStoraav

böcker. Frågan iolika medlemsländerna det gäller på ärnär momsen
eftersträvar direktiven efterlevs,politisk.viss mån Kommissionen att

behålla nollmomsfortsättningsvis villmedan medlemsländervissa även
böcker.på t.ex.

Kulturpro9.4.2 gram

År ökadeUnder årför kultur. 15infördes första budgetposten1977 den
omkring 100miljoneruppgå till 12budgeten långsamt för 1992att ecu,

År miljonerkulturbudget till 25miljoner uppgår EU:skronor. 1997 ca
kronor.drygt miljonervilket 200ECU, motsvarar

formellgemenskapen någonhade inteMaastrichtfördragetFöre
formgjordes dock idel satsningarkompetens kulturområdet.på En av

pilot-startadesuttalande 1989kulturministrarnaspilotprojekt. Efter ett
stöd förtyngdpunkt ihade sinprojekt för böcker och läsning attettsom

europeisk litteratur.samtidafrämja översättningar av
kul-utarbetats, inomkulturartikeln harUtifrån 128 etttre program

kulturellakonstnärliga ochgällerochRAPHAEL ettturarvet som
och läsningför böckerochKALEIDOSCOPEaktiviteter ett

bevaraRAPHAELSyftet med kulturarvsprogrammetARIANE. är att
byggnader,kulturarvet såsomdet europeiskaoch sprida kunskap om

Även julibeviljas medel.bibliotek kan Iochplatser och föremål. arkiv
fyraårigtförlikningoch parlamentetnådde ministerrådet1997 ettom

tillfrån 1997 2000.program
ochkonstnärligtSyftet med KALEIDOSCOPE är uppmuntraatt

plastisk eller visuell konstscenisk konst,kulturellt skapande inom samt
parlamentetministerrådet ochfattademultimediakonst. 1996I mars

1996-1998.beslut treårigtett programom
översättningpilotprojekthar sedan 1989Kommissionen stöttgenom

förslagKommissionenjuli lämnadesamtida litteratur. 1994I ettomav
underböcker och läsningomfattande förEU-program namnetmer

och i påbedrivits under 1995 1996Pilotprojekt harARIANE. väntan ett
uppnåddes förlikningmajbeslut införandet I 1997ARIANE. enom av

för ochtvåårigt 1997mellan parlamentet och rådet ett programom
1998.

för yrkesut-Utbildningsprogrammet LEONARDO är ett program
kvaliteten ochbildning kompetensutveckling med syfte höjaoch att

Grekland, Storbritan-projektsamarbete mellannytänkande. I ettgynna
Biblioteks-Förläggareföreningen,och deltar Svenskanien Sverige

samordnare.kulturrådhögskolan Borås och Förlagshuset. Statensi är
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kronor. Slutför-omfattar miljonstödandel projektet 1Sveriges i ca
klara.exakt fördelning intehandlingarna är ännuom

strukturfonderE Uss

kulturprogrammenfrånkulturen kommer intefrämsta stöden tillDe
från strukturfondema.utan

sysselsättningspolitik. EU:sdelviktig i EUstrukturfonder är :sen
ekonomiska skillnader,sociala ochsyftar till jämnastrukturpolitik att ut

sysselsätt-och ökaolika regioner i Europamellanöka samhörigheten
ningen.

högaktuell. vinterIsysselsättningochkulturfråganEUI är om
och sysselsätt-kulturEU-kommissionenfrångrönbokväntas omen

mycketharföreträdareregionalpolitiskaEuropaparlamentetsning. en
föroch instrumentarbetsskaparepå kulturenpositiv samman-somsyn

hållningen unionen.inom
del EU:sfonderegentliganågraStrukturfondema inte utanär aven

Regionalutvecklings-Socialfonden,fyra fonder:budget och består av
Fiskerifonden.Jordbruksfonden ochfonden,

följerprogramperioderolikafördelas imedelfyra fondernasDe som
mellan 1994-period gällerNuvarande6-årsbudgetar.medEU:s system

Förövergripande målsättningar.finnsprogramperiodvarje1999. För
iökad sysselsättninghar1994-1999 centrum.perioden sattsen

harbudget. Detredjedel EU:sstrukturfonderEU:s utgör enaven
Därav1994-1999.periodenförmiljardertotal budget på drygt 141 ecu

skall alltsåsekelskiftettilltill Sverige. Frammiljardergår 1,42 ecuca
fördelas i Sverige.miljarder kronor13

horisontella måls.k.ochMål 4 5målornråden.finns ärsjuDet a
stödet riktasochgeografiskamålenövrigagäller hela EU. De ärsom

SverigeMål berör intemål 12-6.berörsSverigetill vissa regioner. av
Portugal,med låg BNP,utvecklade regioner t.ex.gällerutan svagt
följande:alltsåberör Sverigemål äroch före detta DDR. DeIrland som

tillbakagångpåindustriregionermål 2-
arbetslöshetlångvarigmål bekämpa3-

strukturomvandlingeffektermål mildra4 av-
jordbruk,stöd tillutvecklinglandsbygdensfrämjamål 5 genoma-

fiskeskogsbruk och
utvecklingsnivåekonomiskmed låglandsbygdmål b5-

glesbygdområden medmål 6 extrem-
nationellafårfondmedlen integäller ersättastrukturfondemaFör att

jämfört med tidi-får minskastödet intenationelladetochsatsningar att
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perioder. fondmedel skall utbetalas till projekt krävsFör att ettgare
nationell medfinansiering, dvs. Sverige själv täcker del, oftaatt en
minst hälften, den kostnaden för projekt.totala svenskaDenettav
medfinansieringen nationella offentliga ellerkan bestå privataav
medel, får strukturfondsmedel. Offentlig med-inte andramen vara
finansiär landsting.kan kommun, ellerstatvara

fram samlandeFör varje målområde har Sverige tagit program-
analys regionen, utveck-dokument, s.k. innehållerSPD:er en avsom

finansieringsplaner kriterierlingsstrategier, förslag till satsningar, samt
rad olikaharför projekturval och regler för utvärdering. Varje SPD en

kompetensutveck-näringslivsutveckling,åtgärdsornråden, vanligen för
ling och lokal utveckling.

beslutsgruppereller regionalaRegeringen har länsvisautsett som
länsstyrelser och läns-består företrädare för landsting,kommuner,av
skall få medel.vilka projektarbetsnämnder. beslutarDe somom

övervakningskom-Genomförandet övervakasvarje avav program
åtgärdernareglerna följs ochmittéer skall till överens-attattsom se

för myndig-består företrädaremed målen. Kommittéemastämmer av
ochheter regional och lokal nivå, regeringen EU-och organisationer på

kommissionen.
förstrukturfonder kommer utformasHur EU:s nästaatt program-

föreslagithar dockperiod år oklart. Kommissionen2000-2006 är ännu
från till deantalet mål stmkturfonderna minskas sju Avinom tre.att

horisontelltföreslagna geografiska 1,2 och 3.målen tvåär ettnya
ochsamarbete mellan Europarådet EU:sPå bokområdet bedrivs ett

harstrukturfonder. Book initieratsProjektet New Economy av--
med och medsamarbeteEuroparådets kulturkommitté och drivs i

samord-finansiering Europarådetgemenskapsinitiativet ADAPT. ärav
projektetnande för projektet. Bakgrunden till över över-att envar oron

demokratiska ochgång till elektronisk skall hota väsentligautgivning
kulturella tryckta boken och de inter-värden förknippade med den att

får förstärktnationella konglomeraten inforrnationssektominom en
gemenskapsinitiativetställning den tekniken. ADAPTinom Inomnya

syfta till hitta och utvecklabidrag till projekt skall attger man som
ställning påmetoder för stärka de anställdasoch angreppssätt att

och bidra tillarbetsmarknaden inför framtida strukturomvandling
både hos företag ochutveckling förnyelsefönnåga och kompetensav

individer.
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innefattar:Projektet BookNew Economy

boksektorn,den traditionellakompetens iutveckla och införaatt ny-
inblandade yrkesgrupper,innefattande alla

yrkeskvalifi-ochfortbildningsutbudförnyelseavseendeinitiativ av-
multimedieprodukterseminarier,genomföraskationer skall genom

infonnationsaktiviteter,och
förför projektetstrukturer inomskapande attpermanenta ramenav-

och stimu-elektroniska publiceringendenfölja utvecklingen inom
hög kva-publiceringerfarenheterlera till innovativa avgynnarsom

litet.

andra organisatio-radsamarbete medbiblioteket har iKungliga en
medel.ansökanlämnat in omner en
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skolanförskolan ochiLitteraturen10

Förskolan10. 1

Bakgrundl10.

forskningskolan. Senarede börjarläsasigbarn lär närMånga atttror
danskeEnligtså.mycket tidigarebörjar änläsinlämingendockvisar att
ochfödelseögonblicketvid ärredandenforskaren Sten Larsen startar

stimulerandedelaktigt ioch blirbemötshur barnet ettberoende av
under derasÄven livi barnenskommer införskolanintesamspel. om

lära sigtillgrundentillbidra attbarnomsorgenkan vi inomförsta år, att
bliråldertidigfrånbarnenläggsräknaskriva ochläsa, attgenom

räknar",därsammanhangskriftspråkskultur och iinvolverade i manen
deförforskningsöversikt Barnomsorgi sinPramlingIngridskriver

förmågaförutompåpekar ärhon också mat,minsta, där att, mammans
för barnsförutsättningamade viktigasteskrivakunna läsa ochatt aven

utvecklingsländerna.utveckling iöverlevnad och
95/96Bambarometemstatistikvisaravsnitt 2.1iredovisatsSom ur
sedankraftigtminskatmed böckerkontaktochläsning3-8-åringarsatt

till lågut-bland barngäller dettaFramför allt1980-talet.början av
bildade

skolakommitténoch10. 1 Barnomsorg

manuellainomgrundförutsättning ävenLäsförmåga är numera en
Språkbehärskar språket.dator krävsanvändayrken. För attatt manen

stimulansfårbarninlärningen. För attvitalt förläsningoch är som
läs-denunderlättasförskoleårenspråk underriktutveckla ett senare

vadkompenserasvårtskrivutvecklingen. Detoch är att somsenare
fast tilläggs-det ibarnaåren", slåsviktigaförstaunder debrustit

l996:04.skolakommittén, BOSKochdirektiven till Barnomsorg

95/96.Källa: Bambarometem
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fåttBOSK har regeringens uppdrag utarbeta förslag till mål-att nytt
dokument for den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom i
förskolans s.k. sexårsverksamhet, grundskolan och skolbarnomsorgen.

måldokument läroplanen för obligatoriska skol-Detta skall detersätta
direktiven arbetetväsendet, dvs. årskurs framhålls särskilt il-9. Det att

första integrera för-med måldokumentet skall ett steg mot attsomses
fick tilläggs-skolan, skolan och skolbarnomsorgen. Kommittén genom

måldokument fördirektiv utarbeta förslag tilli uppdragäven nyttatt
den förskolan l-5 årpedagogiska verksamheten i övervägasamt om

offent-skolform detoch föreslå förskolan kan bilda inomhur en egen
liga skolväsendet för barn och ungdom.

Utbildnings-arbetsgrupp inomParallellt med arbete harBOSK:s en
skallför sexåringardepartementet föreslagit förskolan utgöraatt en
bestämmelsernaskolväsendet ochoffentligaskolform inom det attegen

syfte underlättakapitel skollagen.detta förs särskilt i Iin i attettom
och fri-förskollärareföreslås vidareden eftersträvade integrationen att

skolan.tidspedagoger få undervisa iskall

Regelverk10.1

förskoleverksamhet l-6 årdvs.närvarande regleras barnomsorgen,För
framgår bl.a.socialtjänstlagen.och skolbamomsorg år, i Där7-12 att

syftefyllt år medtill barnkommunerna skall erbjuda förskola ettsom
omvårdnad.fostran ochverksamhet erbjuda barnpedagogiskatt genom

förutom social-statliga barnomsorgenDen styrningen utgörs avav
med andrahartjänstlagen främst rekommendationer. Kommunernaav

innehåll.ord frihet besluta bamomsorgensälva överstor att
verksamhetall pedagogiskEnligt uppfattning börregeringens som

förskole-helhet. integrationbarn och ungdom Enrör avses som en
kunna leda tilloch skolbamomsorgverksamhet, skola väntas en

verksam-kvalitet samtligatill höjd iutveckling aktivt bidrarsom en
för bamom-fördesheter. första led integrationen,Som i ansvaretett

Utbildningsdepartementet den lfrån Socialstyrelsen tillöversorgen
individuella kunskapsmål och detjuli finns1996. barnomsorgen ingaI

pedagogiskt materialheller omdömen. Behoveninga betyg eller avges
centralt.och läromedel regleras inte

riktlinjer för utformandetpedagogiskaDe avprogrammen anger
pedagogiska kommunerna. kommunenmål, innehåll och arbetssätt i I

pedagogiska målenskall det finnas måldokument konkretiserar desom
verksamheten.verksamhetsplaner beskriver den pedagogiskasamt som

beskrivning och verksamhetsplaner, liksom denmåldokumentEn avav
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ochuppföljningaringå i kommunernaspedagogiska verksamheten bör
utvärderingar

och litteraturspråkMål10.1.4 -

pedagogiskafastslås i detSammanfattningsvis programmet:

alla barnsstödjaförskolanuppgift förcentraldet attäratt en-
språkutveckling,

utveckla detanvända ochtillfällenrikligabarnen skall attatt ges-
talade ordet,

språket,skrivnakontakt med detstiftaskall fåtidigtbarnenatt-
och lära sigbiblioteketmedkontakt tatidigt börbarnen varaatt-

möjligheter,desspå
för de minsta,inslagdagligabörochrimatt vararamsor-

stimule-börvarierandeochmedvetet sättpåde äldre barnen ettatt-
språk,användaoch sittvidareutvecklaattras

ochkropps-utveckling,motoriskabarnenssambandet mellanatt-
skrivutvecklingochför läs-förutsättningarrumsuppfattning som

uppmärksammas,måste
de fåskalloch skrivaläsabörjaförintressebarnen visar attnäratt-

förskolan.detta ihjälp förstöd och

frånrådAllmännaförskolan,förpedagogiskadetI programmet
och litteratur:språkläsafölj andestårSocialstyrelsen 1987:3 att om

Språ-utveckling.fortbestånd ochkultur, dessvarjeSpråket centralt förär
begreppsbildningen,utvecklingen,tankemässigadenförket redskapär ett

delviktigSpråketkommunikation.och ärbearbetningkänslan, för aven
i övrigt.personlighetsutvecklingenmedförbundetoch intimtidentiteten

språket.utvecklingenperioden förviktigasteFörskoleåldem denär av
människorandramedsamspel ochspråkutvecklar isittBarn samvaro

allastödjaförskolanuppgift förcentral attspråkgrupp. Detinom sin är en
till derasmed hänsynverksamhetenoch utformaspråkutvecklingbarns

olika förutsätt-derasoch tillspråkliga bakgrundkulturella ochsociala,
andra detområdet liksomspråk. På detta ärtillägna signingar ange-att

stimulans.ochfår stödså behöverläget barn extraatt som
skall bidraFörskolansvenska.modersmålharMånga barn änett annat

delstvåspråkighetgod grund för attdessa barn läggatill hosatt genomen
svenskamedarbetamodersmål, dels aktivtstödja derasstärka och som

tvåspråkigtillgång tillbehöverandra kulturerfrånandraspråk. Barn per-
moders-både sittsånger, ochrimböcker,sonal och ramsor m.m.sagor,

svenska.mål och
för sinsärskildastöd och insatserskäl behövakan olikaBarn extraav

möjlighetskall habarnhörselskadadeoch attspråkutveckling. Döva gravt

socialtjänstlagen2 iråd,Allmänna BarnomsorgenSocialstyrelsensKälla:
1995:2.
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tillägna teckenspråket. barn kansig och kommunicera med inteDe som
språk fåutveckla talat behöver utveckla alternativa formerett av

kommunikation symbolspråk för icke talande.t.ex.som
uttrycka 0rd och samtala medPersonalen skall stimulera barnen sig iatt

skall rikliga tillfällendem lek vardagliga sysslor.i och Barnen attges
beskriva ochsamtalanvända och utveckla det talade språket i attgenom

sång- ochpå och poesi,berätta och lyssna andra. Rim nonsensvers,ramsor,
språkutvecklingen under helafördanslekar, rollekar och drama viktigaär

ocksåskall stimulerasoch berättelserförskoletiden. fantasierBarnens egna
iförskolan.

också skrivna språketmed detstifta bekantskapskall tidigtBarnen
samtala be-lyssna ochi böcker. Attoch den rikedom finns omsom

ocherfarenheterspråket.rättelser och utvecklar Det ger nyasagor
språket.det skrivnaskapar nyfikenhet införstimulans fantasin ochför

dessbiblioteket och lära sigkontakt medbör tidigtBarnen ta vara
möjligheter.

symboliskavårt kulturarv.omistlig del SagomasvärldSagans är en av
ochförstå känslor, upplevelseroch bearbetainnebörd kan hjälpa barnen att

och felochinnebörder vadintryck. Moraliska rättär gott ont,som -- också kunskaper detförstår. Sagomaframställs barnsättett omgersom
annorlunda människorna.och Detavlägsna, ovanliga och de uddadet om

också skrämmande ochkanbör emellertid uppmärksammas att sagor vara
olika slag.kan förmedla fördomar av

huvudsakligenuttrycker sigbarnen förskolaniDe yngsta genom
tillfällen tillutomordentligakroppsspråket. Alla omsorgssituationer ger

personalen och barnen. Genommellankontakt och kommunikation attnära
barnenspersonalenlustbetonade ochdessa situationer görs att svarar

händer och knyterdetmed barnenkroppssignaler och joller, pratar somom
får ochord-kommunicera. Destimuleras barnenord direkt till handling att

ochanvända ord. Rimsjälva börjaspråkförståelse och stimuleras att
ochtal,Kombinationendagliga inslag för de minsta.bör rytmramsor vara

föremålBilderenkla rörelselekar.och stimulerasrörelse viktig kan iär av
knyta ord tillhjälpmedel föroch händelser barnen känner igen är attsom

verklighet.konkret
ökabetydelse förfår hand alltoch högläsning efterBerättande större att

Samtal ting,vidgade erfarenheter.ordförråd dembarnens och omge
skallviktigare och barnenhändelser bilder blir alltoch uppmuntras att

gestalta ochde möjlighetoch mim börberätta och beskriva. dramaI att
omvärlden.bearbeta upplevelser av

varierande stimulerasochbarnen bör på medvetetäldre sättDe attett
problemfå lösaspråk. bör träning ividareutveckla och använda sitt De att

planering ochockså få delta iböroch bearbeta konflikter verbalt. Barnen
användning i vardagenoch derasmed och beslut. Enklafatta textervara

förskolaniinslag verksamheten. Genomblir allt viktigare i attett man
enklakorta meddelanden,naturliga sammanhanganvänder i recepttexter - tillberättelser ochskriver barnensför matlagning och bakning, texterner

språketsmedvetnahjälp blideras teckningar barnen att omges- motiverade lära sigoch de kan bliuppbyggnad ord och bokstäver attav
skrivutvecklingen.läs- ochläsa och skriva. fruktbar grund förDetta är en

kropps- ochmotoriska utveckling,Sambandet mellan barnens
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måsteskrivutvecklingochför läs-förutsättningarrumsuppfattning som
deutveckling visarnått så långt i sinbarnenuppmärksammas. När att

dettaoch hjälp för ide få stödoch läsa skallskrivabörjaintresse for att
3förskolan."

viktenmedvetenhetstarkvisar pågamlatio årDenna text avomen
harkompetensformellapersonalensgällerDå dettidig språkinlärning.

social-skolan.på Ibarnomsorgenkrav pådock ställt lägre änstaten
utbild-sådanpersonal medskall finnas"detb stårtjänstlagen §13 att

pedagogiskgodochbehovbarnseller erfarenhetning att enomsorgav
heter3 §kap.skollagen,medan det itillgodoses",verksamhet kan

harlärareanvändaför undervisningskyldig"kommunen är att somatt
skall bedriva. "huvudsakdeundervisningavsedd för den iutbildning

påverkat1990-talet harpräglatkommunala åtstramningamaDe som
bamgmp-ochpersonalresurserMinskade störreverksamhet.förskolans

rekommendationersåväl statligauppfyllasvårarehar detgjort attper
språk ochmedarbetetminstgäller intemål.kommunala Dettasom

litteratur.

Skolan10.2

för skolandirektivCentralalO.2.l

bestämmelsernagrundläggandede1985:1100 finnsSkollagenI om
skall utfonnas.ungdombarn ochskolväsendet föroffentligahur det

och, inomutbildningtilltillgångskall ha likaoch ungdomarAlla barn
framgårskollagenutbildning. Av attlikvärdigfåskolform,varje en

medsamarbeteochkunskaper iförmedlahuvuduppgiftskolans är att
människoransvarskännandetillutvecklingfrämja elevernashemmen

§kap.samhällsmedlemmar. 1 2och

grundskolaniLitteraturen10.2.2

utbildningfastslårskollagenbygger påLp094 attLäroplanen som
traditioner,värden,överföra kulturarvethandlaroch fostran attom -

nästaftillgenerationkunskaper frånspråk, en-
och tim-för allakursplanermedkompletteras ämnenLäroplanen

skolformema.de olikaplaner för

Socialstyrelsenråd från3 förskolan, AllmännaförKälla: Pedagogiskt program
1987:3.
4Källa: Lpo94.
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10.2.3 Mål i litteraturämnet

svenskämnet uppdelat i två delar, språk och litteratur. Målen litte-är i
eleven dels kan läsa och förståraturämnet olika slag,är att texter av

såsom skönlitteratur, faktatexter och dagstidningamas artiklar i all-
och dels kan lässättet tillmänna karaktär och tillämnen textensanpassa

syftet med läsningen. harDessutom skolan mål elevernaattsom
utvecklar fantasisin och lust lära läsa litteratur och skapaatt attgenom
med hjälp språket, så de läser på hand för stilla singärnaatt attav egen
nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse. Skolan skall även

eleverna samtal kan uttrycka dei känslor och tankar litte-sträva mot att
väcker, de lär känna svensk skönlitteratur, får kunskaperraturen att om

centrala författarskap och därigenom blir förtrogna med kultur.svensk
elevernaAtt lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från

andra delar världen och får förståelse för kulturens mångfald är ettav
målskolansannat av

Vid sidan de allmänna målen finns de konkreta elevernaav mer som
skall ha uppnått. slutet femte klass skall således eleverna kunnaI av
läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter med god förståelse och
med flyt i läsningen. Efter nionde klass skall kunna läsaeleverna till
åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningsartiklar i
allmänna med god förståelse så innehållet kan återgesämnen att sam-
manhängande. skallDessutom niondeklassarna känna till några deav

skönlitterära verken och författarskapen ingår i vårt kultur-stora som
arvF

Skönlitteraturen världar och fönnedlar upplevelseröppnar nya av
spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteraturen hjälper eleverna att
förstå världen och själva. ocksåsig Litteraturläsning viktig förär att
utveckla språkbehandlingenden och språkriktigheten.egna
Skönlitteraturen kunskaper barns, kvinnors och livsvillkormänsger om
under olika tider och i olika länder. också perspektivLitteraturen detger

och vardagliga. från skolåretDet viktigt eleverna det första tillnära är att
det sista får litteraturen och dikter,i i pjäser ochmöta sägner,myter, sagor
prosaberättelser, såväli barn- och ungdomslitteratur vuxenlitteratur.som
Arbetet kring litteraturen samtal, skrivande eller dramatiseringgenom
hjälper eleverna få de livsfrågoma. Skönlitteraturen bäratt storasvar en
del vårt kulturella och förmedlar kunskaper och värderingar.av arv
Litteratur fungerar kitt kulturgemenskapi och skolan harett ettsom en

7lyfta fram den aspekten.attansvar

5Källa: Kursplan i svenska för grundskolan.
6Källa: Kursplan i svenska för grundskolan.
7Källa: Kursplan i svenska för grundskolan.
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grundskolan undervis-Riksdagen har fastställt timplan for meden
ningstid fördelad och iLpo 94på Trotsämnen ämnesgrupper. att man

grundskolan viktminskat svenskämnet med totalt, lägger8 timmar stor
under-svenskämnet omfattar timmarsvid svenskundervisning. 1 490
grund-det totala antalet timmarivisning totalt 6 dvs. 22 %665, avav

jämförelseSomnågotskoleutbildningen, vilket än ämne.är annatmer
eller %.matematik omfattar 900 timmar 13,5kan nämnas att

i gymnasietLitteraturen10.3

delarfår god insikt i centralaelevgymnasieskolan målet varjeFör är att
västerländskaochdet samiska,nordiska, inklusivedet svenska,av

efter genomgångenvarje elevkulturarvet. skolansDet är attansvar
skönlitteraturtill saklitteratur,gymnasieutbildning skall kunna söka sig

glädjesjälvinsikt ochtill kunskap,kulturutbud källaoch övrigt som en

Svenska för gymnasietlO.3.1

båda kursernakurser.uppdelat i två Isvenskämnet på gymnasietär
förmålbeskrivningen Kurs A,roll.läggs vikt vid litteraturens Istor

litteraturläsning ochbådeSpråket och människan, framgår att egen
skalloch litteraturläsningoch skrift ingåranvändning språket i tal attav

bilda utgångs-personlig utveckling ochkunskap ochkälla tillenvara
formuleraskall kunnaskrivande. Elevernapunkt for samtal och egna

lit-saklitteratur ochvid läsningoch jämförelsertankar, iakttagelser av
för B,Målbeslcrivningen Kursfrån olika tider och kulturer.terära texter
tillägnaskall sigfastslår bl.a. elevernaSpråk -litteratur -samhälle att

samhället ochavspeglarspråket och litteraturenkunskaper hurom
medochfördjupatockså få möjlighet påkulturen. skallDe sättatt ett

språkstudiema ilitteraturläsningen ocholika arbetsformer sätta
centrala litteräracentrum och behandlatEleverna skall bl.a. ha läst

och idéströmningar iförfattarskap, epokerverk, ha kunskap om
litteratur ochtonvikt 1900-taletskulturer förr och med särskild pånu,

från olikasamband mellanidéutveckling, jämföra ochkunna texterse
intryck ochskrift kunna formuleratider och kulturer tal ochisamt

tillockså kännaEleverna skalliakttagelser samband med läsningen.i
har betydelselitteraturvetenskapliga begreppviktiga och somgenrer

olika medier.för tolkning, granskning och analys itexterav

8 gymnasieskolan.Källa: Kursplan i svenska för
9 gymnasieskolan.Källa: Kursplan svenska föri
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skolan/LärandemiljöKultur i10.4

skallSkolankulturinstitution.samhälletsSkolan också störstaär
infly-och tilluttrycka sigerfarenheter,respektera elevernas rättsätt att

och visa påföreställningarelevernasSkolan skall ocksåtande. utmana
Elevernakulturrnöten.konstnärliga språk ochkulturerfarenheter,andra
skapandeoch derasuttrycksformertidstill sinskall också få tillgång

roll iavgörandemedier.mångfald Enskall utvecklas iförmåga aven
skolbiblioteks-förskolbiblioteken. Intressetkulturarbete harskolans

för elever-rollviktigBiblioteken harkraftigt.också ökatfrågor har en
uppgift måsteSkolbiblioteketsundersökande arbete.aktiva ochnas

nyfiken-väcka deraskunskapssökande,elevernasatt uppmuntravara
ochdembådeochutvecklande läroprocesserdemhet, erbjuda att roa

intellekt.derasutmana
uppgiftmedtillsattes 1995skolanKultur i attArbetsgruppen

skolan.iuttrycksformernakulturelladekulturinnehållet ochstärka
arbetsgruppenkommer1998och i börjanårArbetet skall pågå i tre av

idéskrift.med en
1996:03skrivsvårigheter Uläs- ochförebyggaUtredningen Att

förebyggakanåtgärderförslag tillframhar i uppdrag att ta som
septemberiKommittén,skrivsvårigheter.läs- ochuppkomsten somav

med rakskolanlämnabetänkande Attlämnat sitt1997 omrygg -
möjligheterskolansförskolans och attochtill skriftspråketrätten om

108,SOU 1997:skrivsvårigheterochläs-förebygga och möta menar
allaerbjuderskolaförskola ochhem,lärandemiljöbl.a. denatt som

skrivande,läsande,derasbetydelse för huravgörandebarn är av
det skettpåKommittén pekartänkande utvecklas.och atttalande en

ochområdenspeciellt ibibliotek,skolornasnedrustning utsatta serav
ochspännandeengagerande,ochTillgängligaallvarligt.detta som

lyckaspedagogerochgrad hur lärarehögpåverkar ivarierande texter
ochgod läs-utvecklaochbarnmed hjälpa attatt unga

°slcrivkompetens."
den1997:07,Ulärarutbildningen senastTill Kommittén somom
harlärarutbildningarnaförnyelsetillförslagskall lämna2 juni 1998 av

arbetetroll ioch pedagogemaslärarnassynpunkter överlämnats om
skrivsvårigheter.läs- ochmot

skriftspråket° tillmed raklämna skolan rätten1997:108,SOU Att rygg om-
ochläs-ochförebyggamöjligheteroch skolans mötaoch förskolans attom

skrivsvårigheter.
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kommentarAvslutande10.5

denändåbland Skolungdomarocksåhar minskat, ärLäsningen som
introdu-förhand bärförstaläser iDe attansvaretmest. somgrupp som

och skolansFörskolansföräldrarna.världbarnen böckernasi ärcera
och kursplanerna iLäroplanenfördjupa detta intresse.uppgift är att

skolformemade frivilligagrundskolan isåvälsvenska ivisar att som
tillämpascentrala direktivendeHurvikt vid litteraturämnet.läggs stor

debeslut pålokalaberoende pådock mycketskiftarkonkret i skolorna
enskildadendet givetvisoch sistTill syvendeenskilda skolorna. är

litteraturdelenhuroch kompetenslärarens intresse avgör avsom
bedrivs.svenskundervisningen
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Kulturtidskriiterna1 1

Inledning1 l

upplaganågonregelkulturtidskriften harenskilda inteDen storsom
allmänkultutäcker detillsammansspridning,eller imponerande men

Vad gällerområde.ochändock kvalitativtrella tidskrifterna stortett
Tidspektrum.människolivetsde helainnehåll täckerallsidighet och
förbetydelseproportionell med derasskrifternas litenhet är omvänt

förnyelsevilkenden källa frånKulturtidskrifternakulturbild. ärsamma
livlina till denvårkulturtidskrifternahämtas;och tankar kan ärnya

utvecklingen.kulturella
BorumPoul

tid-de förstabörjadeSverigerelativt ITidskriftemas historia är ung.
År tidskrifter- årutkom 18l600-talet. 1785skrifterna underutges

tidskrifterexakt hur mångatidskrifter. dag inteI1900 500 vet manca
mångaöverskrider Hur10.000.antaletSverige,iut avmensom ges

precisera. Menkulturtidskrift svårtdefinierasdessa kan är attsomsom
beräkningar 700.rimliga anger ca

kulturtidskrift kantidskriftutmärkerVad exakt är enom ensom
tillstödetdet statligareglerarförordningensvårt Iavgöra.att somvara

medtidskriftkulturtidskriftkulturtidskrifter Medstår: somavses en
publik medallmänvänder tillhuvudsakliga innehåll sigsitt sam-en

ellerkulturell debattsocial ellerekonomisk,hällsinfonnation eller med
deinomanalys och presentationforhuvudsakligen utrymmegersom

områden.skilda konstarternas
dagspressendelartill skillnad frånLiksom boken ärstora avmen

landet. Riksspridningenhelakulturtidskriften avsedd spridas i äratt
kulturtidskriftsstöd.för få statligtockså förutsättning atten

tid-med boken.besläktad MenmediumTidskriften är närasom
inträngandeöversikt ochkombinera bokensskriftens förmåga att ana-

den tillperiodiska bevakningochmed aktualitetlys gör ettpressens
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aldrigforum för kunskap och reflektion. Tidskriften bokenunikt är som
slut.tar
Även viktig skillnad mellan bok-ekonomiskt hänseende finnsi en

betydandeförutsätteroch tidskriftsproduktion. Bokutgivning ett ut-
sättning,initialkostnader för bl.a.gångskapital för täckaatt manus,

istället möjlig-Tidskriftsutgivningmarknadsföring.tryckning och ger
sedanförväg kanfå intäkter ihet prenumerationsförsäljningviaatt som

produktionen.bekosta delvissen av
tidskriften förenklafrån deninnehåll kan varieraUtseende och en

tidskriften medden etableradespecialintresserade tillliten grupp av
alltkaninnehåll. Utgivamaformgivning och brettavancerad ett vara
tillföreningarorganisationer,tidskriftsförlag,från väl etableratett

fritid.tidskriften på sinarbetar medoch enskilda somgrupper
kulturtidskrifter frånutgårFlertalet utgivare gemensamtettav

ellerungdomarinvandrare,intresseområde. kanDet gruppvara en
ocherfarenhetderasförmedlar justforskare forumsaknar ett somsom

bli del-med läselcretsen,drivkraftenkunskap. främsta attDen är mötet
storlekvissuppnådebatten,aktig den offentligai än att ensnarare

publicistiskatidskriften och demedblir arbetetupplagan. Samtidigt
till praktiskväcksdärigenominformationstekniska frågoroch ensom

och betydelse.innehålllektion yttrandefrihetensi
dubbel.på så vis Utöversyfte och funktionKulturtidskriftens attär

väsentligocksåreflektion denkunskap ochredskap för ärett envara
kulturtid-offentligheten.icke-institutionella Attdel den värna omav

yttrandefri-ochdemokratinvärnandeskriften innebär ytterst ett om
heten.

effekterdessutom kreativakulturtidskrifterArbetet med genererar
avläsas upplagan. När-kan iräckvidd vadmed betydligt änstörre som

bidrar tilloch publikdess läsaremedarbetare,heten mellan tidskriftens
ständigtskapandetkonstnärligadär detskapa olika kretsloppssystematt

kulturtid-pågående dialog. Mångautifrånoch omformasomsätts en
regionalt.lokalt ochkulturlivet,skrifter viktig roll inomspelar en

för bådeforumviktigtKulturtidslqiften fungerar även ett nyasom
fotografer ochförfattare, illustratörer,och etablerade skribenter, gra-

dessakulturtidskriften mångafiska formgivare. iDet är gesavsom
fördjupa inomoch sigutveckla sin förmågamöjlighet debutera, ettatt

villkor.påämne egna
internationellautvecklatdessutomkulturtidskrifter harEnstaka

kulturutbyte. Utöverömsesidigtkontaktnät vilket resulterat i attett
tid-har dessai Sverigeutländska kulturströmningarkunna introducera

ambassadörer förkunskapsspridare ochskrifter kunnatäven agera som
utomlands.svenskt kulturliv
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bib-viktig skol- ochfyller särskilt funktion inomTidskrifterna en
bevakning de flestalioteksområdet. Utifrån periodiska inomsin ämnes-

kunskapskälla inte minstovärderligområden fungerar de som en
Tidskriften harsamtidsorientering.täcka det behovetstoraatt avgenom

för utförliga presentationerdagspressenallmänheti änutrymmemer
kritiskoch analys.

och lätthanterligmed datorertekniska områdetUtvecklingen på det
produ-årtiondet det lättareunder det gjorthar attsenasteprogramvara

begränsade dataresur-relativtmedtidskrifter. Möjligheten ävenattcera
tidskrifts-har medförtoriginalsidorframställa tryckfärdiga attser

hela fram-kontrollkonstnärligteknisk ochredaktörerna fått över
framhar det också vuxitdenna periodUnderställningsprocessen.

har tillgångdär tidskriftemalandet,flera itidskriftsverkstäder på orter
och grafiskteknikutbildning iteknik tillbara tillinte ävenutan nyny

tidskriftsredaktö-med andratill kontakteroch minstformgivning inte
ofta obetaltarbetehjälp datorermedGenom göra egetatt meravrer.

tagitdå redaktionernablivit billigare överhar framställningsprocessen
ocksåhartryckerierna. Mansköttesdet arbete tidigaredel aven somav

kvalitet.grafiskatidskriftensfått möjlighet förbättraatt
kommu-möjlighetenupptäcktkulturtidslqifter har ocksåAlltfler att

kulturtidskrif-tidskrift Någravia Internet.och informera sinnicera om
fördjupa debatten,möjlighetharhemsidor därhar dagi attter manegna

kontakt medhållainformera ochmaterial,kompletterandelägga upp
tillgängliga ifinnasvalt enbarttidskrifter harAndraläsekretsen. att
elektroniskadetnystartade eller valtdeelektronisk form antingen är-

tryck,kostnader förökadeklararlängremediet för de intet.ex.att av
och minstinte porto.papper

tidskriftsverkstä-kulturtidskriftema harde därPå orter gemensamma
främstutvecklingsprojekt,olikafallder har det i flera typerstartats av

data-ochgrafisk formgivninginformationsteknologi,inom områdena
med föreningar,samarbeteutifrånregel skettteknik. harDetta ettsom

harverkstädernaViaoch andra institutioner. ävennäringsliv, bibliotek
kompetensutvecklingochför utbildningolika former av program

arbetsmarknadspolitiskhaft direktdel fallgenomförts vilka i enen
koppling.

bibliotekochlitteraturdetalj:Kulturbarømetern TemaEnligt i
be-ökat.Itidskriftsläsningenkulturråd har199731 Statensutgiven av

kulturtidskrifterbaratidskrifter inte ävenutangreppet menar man
kultur-följande skriver vifacktidskrifter. denspecial- och I uttexten

tidskrifter endast dessanär avses.
vidkäntskulturtidskrifter under årharMånga ett stort pre-senare

försämrade ekonomi. Engrund bibliotekensnumerationsbortfall på av
kan möjligenbiblioteksprenumerationemaminskadeförklaring till de
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framför allt medelstora bibliotekmindre och ersätterattvara prenu-
artikelkopior från de biblioteken.merationer med beställning störreav

livs-kulturtidskrifter bibliotekens prenumerationerFör många är
avgörande. bibliotekens deras möjlig-Indirekt främjar prenumerationer
het till läsekrets. Attkultur-till marknadsföring och nå störreutatt en

medtidskriften finns hyllor innebär kontakt presumtivapå bibliotekens
prenumeranter.

tidskriftema utnyttjashar uppståttDen paradoxala situationen att
samtidigtoch informationsarbetealltmer bibliotekens upplysnings-i

Enligt Kultur-allt färre tidskrifter.biblioteken påprenumererarsom
syfte läsauppsöka biblioteket ibarometem se ovan har attattvanan

så mångaeller tidskrifter allt utbredd- gångerlåna blivit görtremer
det nujämfört med 1988/89.

SkolungdomarinnehålltidskriftemasutnyttjarEn ärstor grupp som
ochspecialarbeten på högstadiet iuppgifter förletar sina gymna-som

ökar, kommer demängden artikelkopiorsieskolan. takt medI att upp-
brännande. Enligt undantags-bli allthovsrättsliga frågorna att enmer

tillstånd ochtillåtetupphovsrättslagstiftningen detregel i är att utan
förtidskrifter, böcker och tidningarersättning kopiera innehållet i

enskilt bruk.
kulturtidskrifter de minskade prenumerationema,harFör många

ond cirkel; färreframför inneburitallt bibliotekens, prenume-en
ekonomiska marginaler, ingenmindrerationer, minskade inkomster,

innehållet, minskademöjlighet arvodera medarbetare, försämringatt av
med färre prenumerationermöjligheter till marknadsföring och ännu

spiralen.den nedåtgåendeföljd. tidskrifter överlever knappastSmåsom
tidskrifter skulleideellt och fåTidskriftsarbetet till delarär stora

människor läggerfanns skarakomma i dag det inte storut somom en
tidskriften skall kommaned både för Itid och ut.attegna pengar

förmår förnyalängden ohållbar. dessutom inteblir situationen Om man
dåtidskrifter risken döoch föryngra redaktionen löper många att en

utsliten längre.generation inte orkar
specielltkostnaderna ökat. gällerUnder år har Det portotsenare

andel tid-procentuellt alltutgift tagit störreär tung avsom en som en
skriftens har portohöjningama varitkostnader. många tidskrifterFör en

eller till och medorsak till minska ambitionsnivåntvingatsatt man
lägga tidskriften. del tidskrifter helt och hållet gåned En överväger att

till distribution via Internet.över
förtid-Enligt statistik Tidskrifter tagit fram harSveriges portotsom

skall jämförasskrifter under 1992-1995 ökat medår 33,5 %. Dettatre
ökade medmed konsumentprisindex under period 11,2 %.som samma

försvann liggertillbaka till då trycksaksportotGår i tiden år 1981man
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ökningen Konsumentprisindex ökadepå fram tilll 300 % 1997.över
med 230 % enligt beräkningar Progek gjort.som

Kulturtidskriftemas delen prenumererade.upplagor tillär största
kulturtidskrifter. företagDet svårt få på lösnummer Deär att tag somav

till återförsäljarehuvudsak distribuerar vecko- och månadstidningari
förhållandevis dyra för kul-kiosker och tobakshandlare ärsom

komplice-för ochturtidskrifterna. Själva distributionsapparaten är stor
Ofta intäkternaför kulturtidsktriftemas små upplagor.rad äts upp av

företagsnedlägg-turbulens medkostnaderna för distributionen. Den
distribu-blandoch ändrad inriktningningar, ägarbyten ägtsom rum

kulturtid-har heller intetionsföretagen under de åren gynnatsenaste
övergripandeBokhandeln har i dag ingetskrifternas intressen. ansvar

finns byggerkulturtidskrifter. försäljningtillhandahålla Denatt som
kulturtidskriftema själva.införsäljning frånofta på lokala ochinitiativ

tidskriftsstödetstatliga11.2 Det

dagspresstödetmedkulturtidskrifter inrättades år 1966Stödet till som
kulturtidskriftemasdag;förebild och med motivering isamma som

sociala och poli-allmänna debatten i kulturella,betydelse för denstora
landet.demokratiska i Sta-tiska frågor därmed för denoch processen

mångfald tid-kulturellt värdefull istöd skall ocksåtens garantera en
kulturtidskriften spridd iskriftsutbudet. för få stödKravet ärär attatt

hela landet.
produktionsstöd ochanslagsposter;Stödet uppdelat på tvåär

kulturtidskrifter 1997 19,5Anslaget för stöd tillutvecklingsstöd. är
miljoner kronor.

bru-ansöka stöd, 150Mellan och tidskrifter brukar300 350 caom
kar kulturråd.stöd Källa: Statens

kulturtidskrifter 1993/94-1995/96Tabell Bidrag tillll:l.

1994/95 1995/96Utbet. bidrag 1993/94
mån.l 8

Totalt 174 29 694 92918 798 530 19 764
Därav för:
Produktionsstöd 22 129 42516 268 860 16 216 180
Tidskriñsverkstäder 622 650576 l 125 000 2452
Utvecklingsstöd 3 553 0102 077 094 2 383 716
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denundersjunkit någotfår stöd hartidskrifterAntalet senastesom
Även förkla-färre. Enblivit någotharansökningarnatioårsperioden.

föreningstidskrifterochfrån organisations-ansökningarnaring är att
tillstödetminskauppdragriksdagensenlighet medminskat kraftigt i att

tidskrifter.denna kategori
tidskriftermångaförlustbidrag. För ärStödet är ettavsett att vara

Bortfallet stödetskall kommaförförutsättningstödet ut.att avmanen
Genomsnittligtantal prenumerationer.ökatkan sällan kompenseras av

tidskriftensKulturrådet, 35 %enligtstödet,statligadetutgör avca
omsättning.

utvecklingStatsbidragets

stödtidskrifternafördetinfördes 1966stödetNär att sammagevar
detyttrandefrihetenharstödenfick. Bådadagspressen somsom

tidskriftsstöd.fördåkronor200 000främsta incitamentet. avsattes
och proposi-utredningarradföremål förstödet varitSedan dess har en

tioner.
också utredauppdraghade iL 68litteraturutredning att1968 års

kulturtidskriftema ochfannUtredningenkulturtidskrifter.stödet till att
ekonomisktbekymmersamtitidskrifter befann sigideellamånga ett

öka detsamhällsintressedärfördet attläge. ansågMan ett sam-vara
tidskrifts-förriskernaminskaförhandförstahälleliga stödet, i att

nedläggningar.
uppdelat istödettill ettsmåningomledde såDetta att som var
till miljo-höjdes 1,3stödköpoch förprojektbidraggrundbidrag, ettett

Tidskriftsnämnd på sjusärskildinrättadesSamtidigtlcronor. enner
1971/72.budgetåretoch medstödet frånskulle fördelaledamöter som

kul-nyinrättade Statenstill det dåuppgiftenöverfördesOktober 1974
tillkronormed 800 000grundbidragutgick1971/72turråd. Budgetåret

tidskrifter ochprojektstöd till 27kronor itidskrifter, 19000038
fördelade på 103prenumerationer5stödköp 934kronor i182 000

miljoner kronor.tilluppgick stödet 2,5tidskrifter. årFem senare
År kulturtid-utredningtillsättaregeringenbeslöt1976 att omen

utred-Bakgrunden tillutfonnning.stödetsskrifternas ochsituation
svårigheter påställs införtidskrifter"utgivarnaningen storaatt avvar
distributions-produktions-såväl igrund kostnadsökningar somav

kulturtidskriftertillbetänkandet Stödresulterade iledet. Utredningen
propositiongrund för regeringenstill1976:16 lågDsU som

kulturtidskrifter.till1976/77:82 stödom
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Under 1980-talet urholkades stödet i mån b1.a.viss kost-genom
nadsökningar inom den grafiska branschen högre prisindex.änsom var
Kulturrådet konstaterade kulturtidskrifternas situation blivit ochatt mer

upplagorna stagnerade eller sjönk. Från Kulturrådets sidautsatt,mer
prövade del marknadsföringstekniska medinsatser begrän-man en som
sade resultat.insatser ett gottgav

Som följd detta fick Kulturrådet 1985 regeringensen av sommaren
uppdrag redovisa vilka villkoren för kulturtidskriftema"närmare äratt

vilka effekter den nuvarande utfominingen stödet har haft".samt av
Uppdraget resulterade Kulturtidskrifter skrifter tideni irapporten -

Rapport från Kulturrådet forslag låg till grund1986:5, i sin turvars
för 1986/871100, bil.regeringens uppdrag i proposition 10, tre-om en

försöksverksamhet.årig Samtidigt fick Kulturrådet också i uppdrag att
lägga fram förslag stödets framtida utformning. Förslagensom presen-
terades Statligt till kulturtidskrifter. Förslag. fråni stöd Rapport Statens
kulturråd 1989:6.

sitt missivbrev till Utbildningsdepartementet skrev KulturrådetI
b1.a.:

"Kulturtidskriftemas problem har med spridning bådestora geogra-
fiskt och socialt och distribution tidskrifter okändaMångagöra. äratt
utanför Distributionskostnadema högamycket begränsade cirklar. är
och kulturtidskriftema hårt.måttliga portohöjningar drabbar Deäven

distributionsformersmå upplagorna andra viagör även änatt posten
blir förslag syftar till förbättraoproportionerligt dyra. Kulturrådets att
kvalitetstidslcriftemas möjligheter nå publik och, intestörreatt en
minst, få geografisk spridning. dessaI ansträngningarstörreatt en spe-
lar folkbiblioteken roll.avgörandeen

Kulturrådets förslag b1.a. stödet skulle delas påatt ettvar upp pro-
duktionsstöd och utvecklingsstöd för marknadsföring, teknikutveck-ett
ling och utbildningsinsatser. stödet föreslogs uppgå tillDet 20 %senare

det sammanlagda stödbeloppet.av
Vidare berörde Kulturrådet vikten frågan kultur-att ettav om

porto/bokporto belyses arbetandeden då kommittén utreddeav som
postens och televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar".

Utredningens förslag resulterade förordningeni SFS 1993:567 se
bilaga b1.a. stadgar viss del det statliga stödet kan20 %attsom en av
användas till utvecklingsbidrag, dvs. enskild tidskrift för-kan fåatt en
höjt stöd under förperiod i samråd med Kulturrådetatt upprättaen en
utvecklingsplan syftei nå ekonomisk stabilitet. kan b1.a.Dettaatt göras

satsningar på marknadsföring, distributionenöverattgenom man ser
och arbetet på redaktionen. utvecklingsstödDetta används föräven att
finansiera verksamheten vid landets tidskriftsverkstäder, vilket innebär
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och andrateknikkringsamverkartidskrifteratt gemensamen grupp
villkor.tidskrifternasförbättratillsyftaråtgärder attsom

kultur-inläsningenfinansieraKulturrådetåtog sigDessutom att av
stödtidskrifter30-talfårdagsynskadade.för Itidskrifter kassettpå ett

tiotal tid-kronor. Ettsammanlagt 600 000påverksamhetför denna
medjämförasskalltalsyntes. Dettaformockså iskrifter kommer ut av

75stöd förfår idagspressen utattkronormiljonerde 150 gesom
synskadade.förlämpadeformeller ikassettdagstidningar på annan

utredningstatligföremål förkulturtidskriftemaSenast varenvar
slutbetän-i sittKulturutredningenstatligaför deninom somramen
kulturtid-fastslog1995:84SOUinriktningKulturpolitikenskande

invidaresamhälletdemokratiska attroll i det utanviktigaskrifternas
summariskaKulturutredningensframtiden.ellerstödfonnerpå

flera remissinstanser,kritiseradeskultuttidskriftemabehandling avav
efterlysteKulturtidskrifter sär-för Sverigesbl.a. Föreningen ensomav

medoch kommasituationtidskriftemasför belysautredningskild att
statliga insatser.framtidaförslag till

administrerastidskrifter,tillstödetdet statligaFörutom avsom
dettidskrifter inomforskningsrådenolikadestöderKulturrådet, även

området.samhällsvetenskapligaochhumanistiska
kulturtidslqiftermångahurstatistiksammanrälmad överNågon som

fickvilkade söktstödbidrag, hur samtansöktårligen stort somom
informationkulturråd. Denpå Statensintemycket finnsoch hurstöd

fåtttidskriftervilkaförteckningarårliga övertillgåfinns är somattsom
mycket.stöd och hur

Tidskriftsverkstäderna1 1.3

utvecklasdatorergenerationbörjade den1980-taletUnder mitten av
tidskriftermångarevolutionerande förskulle blismåningomsåsom
olikaochdatorerMed hjälptop-tekniken.deskden s.k. pro-avgenom

självatidskriftsredaktionemaförmöjligt attdetblev nugramvaror
tryckerikostna-minska sinadärmedochoriginalproduktionenförsvara

med årenTekniken haroavlönade insatser.oftader egnagenom
blivitdenharavancerad. Dessutomförfinad ochbli alltkommit att mer

tekni-glädjerusfler.för Dettillgängligare överdärmedbilligare och
medhartop-alstrendeskde förstapräglakommöjligheterkens attsom

grafisk form-kunskap imognad ochökadförtill förmånåren mildrats
kunskaptidslcriftsredaktörensochtakt medgivning i att programvaran

förbättrats.utvecklats och
tid-idén tillutvecklingenden häriDet gemensammasomvar

kul-förändradedetmedkombinationfram iskriftsverkstäder attväxte
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turtidskriftsstödet möjligheter till söka bidrag för kollektivaattgav
satsningar. På hösten 1988 invigdes Lunds Tidskriftsverkstad och den
skulle följas fler verkstäder i Stockholm,snart Luleå, Göteborg ochav

i Norrtälje. Planer på inrätta tidskriftsverkstädersenast har ocksåattnu
från Uppsala, Karlstad och Gävle.rapporterats

Under de tio år förlupit sedan verkstäderna börjadesnart etab-som
leras har tekniken inte bara blivit billigare, den har också blivit allt mer
komplex och utrymmeskrävande både vad gäller minneskapacitet och
prestanda. Den explosionsartade utveckling informationsteknikensom
med Internet haft under de åren har också inneburit verkstä-senaste att
derna fått ytterligare viktig uppgift; tidskriftema utbildning iatten ge
multimediateknik och skapa for tidskriftema och derasatt utrymme
innehåll på Internet.

Verkstäderna också viktiga mötesplatser för tidskriftemasär redak-
tionsmedlemmar, inte bara för produktion och utbildning förävenutan

kultursatsningar med seminarier och kanMangemensamma program.
med fog påstå verkstäderna har kommit bli viktiga inspirations-att att
källor i det regionala och lokala kulturlivet.

Det kollektiva stödet till verkstäderna har också haft till syfte påatt
längre sikt minska det direkta beroendet produktionsstöd tillav en-
skilda tidskrifter. Dessutom verkstäderna viktiga ochär mentorer re-

tidskrifter baraInte de kursersurscentra när startas.nya genom som
verkstäderna i samarbetet med andra tidskrifts-ävenutanarrangerar

Överredaktörer arbetar på verkstaden. huvud har den kom-tagetsom
petenshöjning tidskriftema genomgått skett mycket tack attsom vare

hjälper och varandra i arbetet på verkstäderna.stöttarman

Billigare och snabbare produktion

I dag 140 tidskrifter anslutna tillär verkstäderna, vilket har inneburitca
de enligt Kulturrådet kunnatatt minska sina produktionskostnader med

25-30 % använda den teknik ställs till förfogande vidattgenom som
verkstäderna. Till effektivitetsvinsten skall också läggas produk-att
tionstiden med den tekniken ofta blir kortare, vilket för många tid-nya
skrifter ökar möjligheten till snabbare kommunikation med läsarna.
Den utbildning verkstäderna förmedlar i grafisk formgivning harsom
också bidragit till tidskriftema har blivit professionellaatt ochmer
därmed ökat sina möjligheter deti samlade medieutbudet.att synas

Verkstäderna drivs ideella föreningar medlemstidskriftema,som av
ekonomisk förening Luleå aktiebolag Stockholm.samtsom som

Den årliga medlemsavgiften frånvarierar verkstad till verkstad
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förbruk-medlemmarnabetalardennakronor. Förutomca 500-1000
älvkostnadspris.tillningsvaror

kontakterInternationella

kulturtid-medkontakteretableratsocksåharverkstädernaGenom
länder.europeiskaandraochländernanordiskadeskriftsföreningar i

och Före-verkstädernahar viatidskriftskonferenserInternationella
1995,bildadesdensedanKulturtidskrifter,för Sveriges arran-ningen

Kulturhuvud-UnderKöpenhamn.ochGöteborgMadrid,igerats
tidskriftsverkstadStockholms attStockholm kommer1998 istadsåret

Stockholm.maj itidskriftsbiennal 7-10för enansvara

TidskriftsverkstadLunds

tid-härkommun;tidslcriftstätLundUniversitetsstaden samsasär en
politiskamedinstitutionernavetenskapligadefötts påskrifter som

kulturtidskrifter.allmännaochbulletinerdebattidslcrifter,
hös-källarlokalprovisoriskaförstasinöppnade iverkstadenSedan

ekonomiskt.teknisktsåvälhändahunnitmyckethar1988 somten
dispo-därtryckerihosinhystverkstaden ettperiod manUnder varen

utrustningen.utnyttjafickiblandtryckerietnerade attmotett utrymme
på Mår-lokalercentralatillverkstadenflyttade1993Våren mer

finnstorghandel. DärlivligochKonsthallenmedtenstorget, engranne
1993höstensedandriverföreningentidslcriftsbutik somockså somen

hjälpmeddrivsButikentidskrifterna.marknadsföra avförsök attett
kulturråd.från Statensbidrag

indåperiod, externapå toghar så gra-Verkstaden när manensom
beroendeheltvaritverksamhet,affärsdrivandeuppdrag i avfiska en

Lunds kommunfrån attKulturrådet. Intressetfrånstödekonomiskt
bl.a.harVerkstadensvalt.varitekonomiskt harverksamheten avstötta

därkommunMalmötillflytta1997höstenbeslutatden anledningen att
verksta-både förlokalertilltillgångochstöderbjudandefått omman

med-19daghar iVerkstadenstadskärna.Malmösbutiken iochden
lemmar.

StockholmiTidskriftsVerkstaden

Kultur-Bamhuset,lokaler ihafthaEfterbildades 1988.Verkstaden att
det nyin-till1996verkstaden höstenflyttadeGamlahuset och stan

vidStadsbibliotekettillTidskriftsbiblioteket är etträttade annexsom
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Odenplan. Här disponerar verkstaden halvt våningsplan; medett granne
det IT-biblioteket.nya

långsiktigt stärka föreningens ekonomi har verkstaden bildatFör att
serviceaktiebolag, TidskriftsVerkstaden Stockholm föri ABett att

enligt företagsekonomiska principer förvalta Verkstadens anslag och
tillgångar. Anslagen kommer från Kulturrådet och från Stockholms
stad. har också samarbete med Telia Verkstaden harMan Research.ett

dagi 53 medlemmar.

LuleåNorra Bok Tidskriftsverkstan i

Luleå har vidgat verksamheten omfatta bokproduktion.I ävenattman
Villkoren annorlunda Luleå jämfört med storstäderna. kani Iär norr
det tidskriftema. Västerbotten40-50 mil mellan Norrbotten ochIvara

ungefär landets kulturtidskrifter. Luleå har förutom10 % Igörs av man
verka författarnas bokmaskin" velat rikta specielltsigatt ävensom en

till ungdomar.
Verkstan, ligger centralt Luleå, har femtiotal medlemmar ii ettsom

form tidskrifter, kulturföreningar, amatörförfattare, teatergrupperav
och konstnärskollektiv.

Göteborgs tidskriftsverkstad

Verkstaden i Göteborg startade och har hittills delvis1992sommaren
Älvs-finansierats Statens kulturråd, Bohuslandstinget, Landstinget iav

borg, Landstinget i Halland och Göteborgs kommun. Verkstaden ligger
centralt Göteborg och hari i samarbete med Antikvariat Lemming
också försäljning tidskrifter angränsande hus.i ettav

Med hjälp bidrag från och harEU AMS verkstaden tillsammansav
med redaktionen för Ord Bild utbildning i multimedia ochstartat
Intemet-användning för arbetslösa akademiker. Arbetetm.m. genom-
förs inom för projekt i det västsvenska kultumätverket.störreettramen
Verkstaden har tidskrifter41 medlemmar.som

Norrtälje tidskriftsverkstad

NorrtäljeI har nyligen etablerats den femte verkstaden i landet. Den är
knuten till Dialogseminariet och Sommarakademin där vetenskap,nära

teknik och kultur skall utveckla och inspirera varandra. Bidrag utgår
från Kulturrådet.

8 17-1217
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BildverkstanDigitala Bok- och

antalFramtidens kultur hållerStiftelsenMed hjälp medel från ettav
tidskriftsverkstädema påtillbildverkstäder koppladeBok- och växaatt

fotografer och illustratörererbjudafram. bakom dessaTanken är att
för olikabildteknikenden digitalautnyttjamöjlighet kollektivtatt pro-

kompetensutnyttja denbildverkstädema kanochjekt. digitala bok-De
bildverkstädemaBok- ochtidskriftsverkstädema.redan finns påsom

digi-bilder och denkunskap i hanteringbättrekan å sida tillförasin av
tala bildtekniken.

i SverigeTidskriftsutgivningen1 1.4

statistikensig iKulturtidskrifter döljerbesvara.Frågan inte lättär att
uppskattatidskrifter. brukarMantitelnunder den allmänna attmer

dessaidag.tidskrifter Avlöpandeoch 000mellan 8 000 10 utges
uppgiftertillförlitliga dessahurkulturtidskrifter. Men700antas varaca

statistiska källorfrån deutgångspunktmedgår inte avgöraär att som
finns tillgå.att

PeriodicaiörteckningSvensk

Periodica-Svenskantalet titlar itioårsperioden harUnder den senaste
publicerasförteckningenfördubblats. Denförteckning senastenästan

antalethittills harpågårmed dennaArbetetförst december 1997.i men
troligtvisantalet liggerökatendenstidskrifter haft någoninte utanatt

for Pe-harbiblioteket,Kungligaenligttitlar ansvaret4 300runt som
riodicaförteclmingen.

titlar,registrerades 894 år2Periodicaförteckning 1987SvenskI
titlarhade antaletfrån 1993dentitlar och ifanns1990 3 681 senaste

skettökningen ha iord tycks denandratill Med störstaökat 4 272.
tid-utkommandeskall lokaltsiffra läggasTill denna90-talet.början av

okatalogiserade.delLibriskatalogiserade iskrifter samtär ensom
ekonomitid-och 1993mellan 1987tidskrifter ökat ärDe mestsom

medhar ökatstill, humanioratekniktidskriftema ståttskrifter medan
har sjunkit.undervisninguppfostran ochmedancaT30 %
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Patent- och registreringsverket

Hos Patent- och registreringsverket finns registrerade tidnings-21 952
tillstånd. ochMen del dessa icke utkommande tidningarärstoren av
tidskrifter. för inspektionNär justitiekanslem år sedan gjorde påsex en

visade det mellan då regist-PRV sig 000 och 10 000 de 17 0005att av
rerade tidningstitlama längre bruk.inte ivar

utgivningsbevis forRegeringen har föreslagit fr.0.m. 1999 skallatt
allaperiodiska skrifter gälla innebär år måstebara i tio år. Det 2009att

förnyat utgivningsbevistidningar och tidskrifter ansökautsom ger om
Någotförlorar de tidningen Ds 1997:30.rätten att utannars ge om

skrif-utgivningsbevis för periodiska skrifter och till sådanaägareom
ter. Lagändringarna föreslås träda kraft den januari 1999.i 1

krävs finnsfå behålla utgivningbevis det ansvarigFör att ett att en
fyra under deutgivare och tidningen kommit med minstatt ut nummer

två åren.senaste
skall förnyas.får avgift gång utgivningsbevisetPRV varjeta ut en

Sveriges kulturtidskrifter

katalogen kulturtidskrifter kulturtid-I Sveriges 1997 261presenteras
skrifter. katalogen fullständig eftersom den bygger på fri-Men inteär
villigt deltagande, för tidskrifter får statligt stöd. for-de Denäven som
teckning tidskrifter vilken deltagandet katalogen byggerpå iöver
omfattar drygt tidskrifter. Deltagandet katalogen för400 i gratisär stat-
ligt stödda tidskrifter, betalar kronor vardera.övriga 500

påTidskrifter Internet

dagI utkommer mellan tidskrifter150-200 i Sverige på Internet. De
flesta, komplement till tryckta medan60-70 % utgåvorär restenca
utkommer enbart i elektronisk form.

kriterierDe för tidskrift skall få betecknasKB satt attsom enupp
elektronisk de bör innehålla redaktionellt material, deär att attsom

skall ha titel och de uppdateras kontinuerligt eller ha numreringattegen
i någon form. Många de elektroniska tidskriftema tilldelas ocksåav
ISSN och katalogiseras i Libris.
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Periodisk litteraturSvensk

referensverkdettidskrifternabibliografiföregångare till överEn varen
biblioteket,KungligavidverksamLundstedt,Bernhard samman-som

1645-1899.Periodisk litteraturSvenskband;och iställde ut tregav
utkommit itidskrifterochtidningarallafinns beskrivningarDär somav

tidskrif-2 430titlarnaperiod. de 3 330Avunder dennaSverige var ca
ter.

medverkLundstedtsversionmodernpåbörjades1995 enaven
under 1900-Sverigeutkommit idagstidningardebeskrivning somav
skallklardenfärdigt år 2002. När ärberäknastalet. Det sammavara

1900-talet.underutkommittidskriftermed de 000sak 15göras som
förfo-tillkronormiljonerställt 9Jubileumsfond harRiksbankens

bibliografiskadefyllakunnaskallBiblioteketKungligagande för att
1900-1950.periodicabeståndetsvenskadetfinns iluckor som

Tidskriftsläsning1 1.5

kul-oftadöljer sigsammanhangstatistiskatidskrifter. IAllt fler läser
facktid-ochspecial-begreppetallmännadetturtidskrifter bland mer

kom-tidskrifter större,hittar utdärskrifter, även meravgessomman
bildexaktfåsvårtdetDärför kan attforlag.mersiellt inriktade envara

kulturtidslciifternas läsare.av
1997:1bibliotekochlitteraturdetalj: TemaKulturbarometern iI

böckerläserbefolkningenökande delKulturrådetkonstaterar att aven
tidskriftÅr befolkningenläste 44 %1988/89tidskrifter.och enav

åldernibefolkningenhälften1994/95vecka,genomsnittligunder aven
förratidskrift vid den58 %månad lästegenomsnittligår.9-72 En en

antal läsarehartidskrifter störstmätperioden, 71 %. Den typ somavnu
Även bib-besökerbefolkningenandelenföreningstidskrifter. somär av

Undersökningen1988/89.mätperiodenförradensedanliotek har ökat
allt fler.läsestidskrifterochtidningarbibliotekensvisar att av

mellanskillnader mäntydligarefinnsbokläsningendet gällerNär
Tidskriftsläsningenhögutbildade. ärochmellan låg-och kvinnor, mer

skillnadernagällerDet ävende olikamellanfördelatjämt grupperna.
docktidskrifter över-alls läserinte äroch land. Destadmellan som

och pensionärer.ungdomarbland bam,representerade
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Kulturtidskrifter

fritidsintressen.Kulturtidslcriftema lästa tidskrifter andraär änmer om
tidskrifter bildkonst/film/foto- möjligenuppmärksammadeMest är om

musiktidskrifter har mångadominerade fototidskrifter ävenmenav -
tidskrifter åtskilligt fler läsare under slutetläsare. harDessa än av

l980-talet.
Övriga dekulturtidslcrifter har lika många läsare,inte sommen

ändå likarespektive hembygd harbehandlar frågor litteratur nästanom
eller bil/båt/jakttidskrifter teknik/vetenskapmånga läsare t.ex. omsom

nivå medteater/dans har färre läsare i/fiske Tidskrifter ännu menom
hem/fritid/trädgård. Mångaellertidskrifter träning/hälsa/idrottt.ex. om

skiftande ämnesområden.kulturtidskrifter medläsare del flertar av
tidskrifter andraföljer också inomSärskilt läsare teatertidskrifterav

mindre intressehembygdstidskrifter dockområden. visarLäsare ettav
för kulturtidskrifter.övriga

kulturtidskrifterandraKulturtidslcriftsläsares valTabell 11:2. av
valda tidskrifter1994/95. läsareProcent av av

Littera- Hem-Läser Musik Konstvalt: TeaterLäsare som
bygdäven tur

tidskrift-

er om:
38 1115 15Musiktidskrift

1836 55Teatertidskrift 41
1955Litteraturtidskrift 23 20
18Konsttidskrift 26 14 25

37Hembygdstidskrift 9 l 815

tidskriftereller påHalva befolkningen köper prenumererar

påtill tidskriftvanligaste få tillgångDet ärsättet attatt prenumereraen
hälften befolkningen köper ellerden eller köpa lösnummer. Knappt av

köp sker ungefärtidskrift. Prenumeration och ipå någonprenumererar
bibliotek syfteutsträckning tidigare. uppsöka iVanan attsamma som

utbredd- gångerläsa eller låna tidskrifter blir däremot alltatt tremer
1988/89. Ungefär lika vanligt detså många under året jämfört med är

låna tidskrifter släkt och vänner.att av
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Skillnader och kvinnormellan män

visartidskrifter vad kvinnor DetutsträckningläserMän i gör.änstörre
vidoch analys från Nordicom Göte-StatistikMedieSverige 1997.även

eller facktid-läser special-svenskar någonborgs tiouniversitet. Tre av
skrift genomsnittlig dag.en

och andelenutbredd blandtidskrifterLäsningen är mest vuxnaav
högutbildade läserhälften allautbildning. Nästanläsare ökar med av

endastmedangenomsnittlig dag,facktidskriftellernågon special- enen
tid-facktidskrifterMedlågutbildade läsare.femtedel de är avsesav

läsaren.hosSpecialintressennågrapå ellerskrifter inriktadeär ettsom
slutetkunde skönjas iläsandettrendennedåtgående iDen svagt avsom

stabil nivå.påAndelen liggergäller längre.1980-talet inte nu en
tidskrifteroch kvinnorbådeläserEnligt Kulturbarometem män mer

läserocksåblandutbrettläsandettidigare, mänärän sommermen
tidskrifterpå sinaellerköperoftare. Hälften männen prenumererarav

femtedelar kvinnorna.tvåmot av
andrayrkesverksamma iblandAndelen läsare änstörreär grupper.

special-läserföretagareochsärskiltgäller tjänstemänDetta somegna
finnsandelenhögstagenomsnittet. Denfacktidskrifteroch änmer

special-Stockholm%.akademiker 55 Iochbland ärhögre tjänstemän
landet.övrigaräckvidd klart högre ioch fackpressens än

handlartidskrifterläsaintresseradeKvinnor mänän attär sommer
föredraroch trädgård. Mänhemteater/dans och litteratur samt omom

tek-inriktning påtidskrifter medfototidskriftermusik-, film- och samt
läserkvinnorvetenskap. Flerochfiske, jakt, bil, båtnik, män ännatur,

böcker.enbart tidskrifter och inte
och fackpressspecial-svensk läsertredjeNästan envuxenvar

utbildningSåvälundersökning.Nordicomsenligtgenomsnittlig dag
benägenheteninverkar påsociala faktoreroch ålder kön och attsom

facktidskrifter.läsa ochspecial-

En halvtimme dagenom

genomsnitt 30facktidslcrifterspecial- och Ilänge läserHur man
marginellt mellan olikaendastdag. Lästiden varierarminuter grup-per

tid tid-normalt något längre åtemellertidäldsta läsarnaDe ägnarper.
tidskrifter vaddessalängre tidskrifter andra liksom änmän ägnarän

kvinnor gör.
ungefärvaritmed något undantag,de åren,Lästiden har tiosenaste
ålders-och degenomsnittlig dag. Bland30 minuter männen yngreen

och defluktuerat, medan kvinnornashar läsningen vuxnasgrupperna
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läsning har varit stabil. Nästan tio läser någon special- ochmer sex av
facktidskrift genomsnittlig vecka. I samtliga med undantagen grupper,
för de och de äldsta, majoritet veckoläsare.yngsta är Två treen av
läsare 30 minuter eller mindre åt special- och facktidslcrifterägnar en
genomsnittlig dag. äldreDe utmärker sig ha andelatt storgenom en

läser tidskrifter 30 minuter.änsom mer
flestaDe läsare endast del tidskrift under genomsnittligtar av en en

dag. Olika skiljer sig inte detta avseende.i An-nämnvärtgrupper
delen läser tidskrift under månad 75 %. Variatio-än ärsom mer en en

medan olika från 35 % bland de tillär stor näs-yngstanema grupper -
95 bland% de högutbildade.tan

1.61 Intresseföreningar inom tidskrifts-

området

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter

Föreningen bildades våren dag1995. har föreningen drygt med-I 80
lemmar. Syftet med föreningen olikapå tillvarata kulturtid-är sättatt
slcriftemas intressen det gäller det statliga stödet,när t.ex.gemensamma

och distributionsfrågor och olikapå bevaka och främja kul-porto- sätt
turtidskriftemas spridning. bl.a.Föreningen remissinstans frågoriär

kulturtidslcrifterna.rörsom
Föreningen har internationellt samarbete. Tillsammans medäven ett

kulturtidslcriftsföreningama i Danmark och diskuterar före-Spanien
ningen ansökan till EU medel till europeiskt projekt företten om
marknadsföring kulturtidskrifter på har ocksåInternet. Föreningenav
deltagit i olika internationella konferenser tillsammans med övriga
kulturtidslcriftsföreningar. planerarFöreningen tvådagars konferensen
med föreningarövriga i Europa i samband med Tidskriftsbiennalen
1998.

På Bok Biblioteksmässan 1996 ansvarade föreningen för en
där medlemstidskrifterna de tidskrifter produceras påmonter samt som

landets tidskriftsverkstäder presenterades. anslutning tillI montern
arrangerades seminarium "Vad har kulturtidskriftemaäven påett nätet

göra".att
ÅretsPå delade föreningen sitt nyinstiftade tillmässan prisäven ut

kulturtidskrift, 1996 blev Dialoger. Pristagaren röstades framsom av en
särskild jury.

Våren fick föreningen1996 Kulturrådets uppdrag tillsammansatt
med Progek i Göteborg för utformningen, tryckningen och distri-svara
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svarade Kul-finansieringenKulturtidskriftskatalogen.butionen Förav
turrådet.

före-tryckerier harförlag ochantalsamarbete medGenom ettett
Stock-Gamla i26 ibutik på Nygatantillgång till Storaningen stanen

säljamöjlighet sinabaraintehar föreningenholm. MediarummetI att
förtill lokalenockså tillgånghartidskrifternamedlemstidskrifter utan

olika arrangemang.
medlemsavgifter, delsdelsfinansierasVerksamheten genomgenom

kulturråd.bidrag från Statens

TidskrifterSverigesFöreningen

sammanslagningTidskrifterSverigesbildades1997I genom enmars
SvenskaochFackpressenFaclcpressSvenskmellan Föreningen --

iFöreningenutgivareförening Vectu. representerarVeckopressens -
kulturtidslcrifter.ochserie-special-, konsument-,fack-,dag 325över

tillhörTidningsstatistikregistrerade ände tidningarAv är meravsom
utgivningstillfállesamlade upplaganTidskrifter. Den80 % Sveriges per

exemplar.miljoner18är över
ändamål: "Föreningenföljandestadgarhar enligt sinaFöreningen

utveckling inomuppgift främjahar tillTidskrifterSveriges att en
bred ellerochseriöstidskrifter medmassmedierna där utgivning enav

ocholika intressenmedborgarnastillgodoserspecialiserad inriktning
yrkesbehov.

medlem-tillvaratadessa stadgarförskall inomFöreningen ramen
medlem-mellansamarbeteföroch verkasärskilda intressenmarnas

ekonomiskatekniska ochredaktionella,och imarknadsföringimarna
anställda.branschensblandvidareutbildningförfrågor verkasamt

andra utgivare-förhållande tillfrämjaföreningenDärtill skall ett gott
och branschorganisationer.

mediesam-ställning imedlemmarnashävdaskall vidareFöreningen
branschen. Föreningenutveckling inompositivoch verka förhället en

och organi-myndigheterbeslutsfattare,införföreträder medlemmarna
upphovsrättsligamedlemmarnasskall bevakasationer. Föreningen

medlem-företrädakunnaför dessa stadgarintressen och inom ramen
sådana frågor."imarna

katalogårligen imedlemstidskriftermarknadsför sinaFöreningen en
annonsfor-mediarådgivare,till reklambyråer,skickas gratisutsom

avgiftexemplar. Ingenmedlare m.fl. upplaga på 9 000i tas utextraen
medlemmarnaför denna service. Förfrån medlemstidskriftema arran-

handbokhar bl.a.ocholika utbildningar gett uttyper enmangeras av
mindre redaktionerhandbok förFackpressensför tidskriftsredaktörer;
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Thelma beskrivsKimsjö. denna hela tidningsprocessen frånIav
affärsidé till utvärdering läsarens upplevelser. all utbildningNästanav

förlagd till Stockholmsområdet eftersom medlemmarnaår merparten av
finns dennai region.

Tidskrifter medlem föreningen Bild OrdSveriges i NotBonusär
Upphovsrättslig och företräder medlemmar desamorganisation sina i
återkommande upphovsrättsliga förhandlingar med Svenska Kommun-

foto-förbundet och villkoren för och vid denersättningarstaten om
får ske enligt avtalslicens-kopiering undervisningsverksamheti som

bestämmelser upphovsrättslagen.i
1995/96 fick Tidskrifter dåva-Under verksamhetsåret Sveriges

fotokopieringsersättningarrande ochFackpressen Vectu via Bonus om
miljoner kronor.2,5närmare

skallmedlemstidskriftemahar tidigare krävtFöreningen att vara
förkommersiella harTS-kontrollerade Dettaintar annonser.om man

för medlemskap eftersomtidskrifter hindermånga små varit ett av-
för dyra mångagiften för Tidningsstatistiks kontroller har ansetts av

Tidskrifter det möjligt för småmindre tidskrifter. Sveriges har gjortnu
tidskrifter mindre exemplar ochmed upplaga på 1 500än annons-en

avgiftmedlemmar påintäkter under kronor få100 000 motatt vara en
stigande förhållande tillkronor Avgiften därutöver i500 år. är upp-per

avgiften titellaga annonsintäkter. maximala åroch Den ärper per
12 500 kronor exkl. moms.

finansie-frånmedel föreningen får in ersättning BonusDe somsom
medlemmarna indi-del föreningens verksamhet och kommerrar en av

stipendierrekt fördelas till medlemmarna formtill godo, iresten av
Årets Åretsfotografkan sökas till de årliga ochprisernasamtsom

medlemstidskriftema.journalist blandutsessom

Tidskrifternas referensdatabaser1 1.7

skolbibliotekdatabas landets folk- ochDen utnyttjas på ärmestsom
Artikelsök Bibliotekstjänst BTJ Lund.och drivs AB iägs avsom

sammanlagt tid-Artikelsök omfattar referenser fr.o.m. 1979 till 700
skrifter däribland antal kulturtidskrifter, årsböcker och 50100ett stort
dagstidningar. dag finns miljon och ökningen ligger påI poster caca en
60 Artikelsök har referenser utkommande000 varj år. såväl tille nu
tidskrifter till tidskrifter har upphört efter 1979.som som

Under de två åren har antalet tidskrifter utökats med 150.senaste
beror tillDetta på Artikelsöks ekonomiska framgång vilket bl.a. lett att

kunnat UrvaletBTJ anställa personal för indexering artiklar. avmer av
tidskrifter baseras på önskemål från biblioteken intern bedömning.samt



234 Kulturtidskrifterna SOU 1997:141

Sedan infördei Kulturtidskriftskatalogen uppgifter vilkaman om
tidskrifter Artikelsök har det också kommit önskemål fråningår isom
tidskrifterna själva få med.att vara

Artikelsök finns olika cd-rom uppdateras fyrai versioner: som
gånger online där den har www-gränssnittår, i två versioner ettenaper

anpassadtryckt skolbruk finns särskilt versionutgåva. Församt en en
skolmiljö.referenser tidskrifter ofta förekommer imed till 120 som

tillhanda-själv har tidskriften i sina samlingarbibliotek inteOm ett
upphovsrättstill-för existerandehåller artikelkopior inomBTJ ramen

stånd.
länka vidare till deArtikelsöks web-versiondag kan viaI storaman

del tidskriftersinnehållerdagstidningamas textarkiv, även ensom
dock särskiltdessa textarkiv krävsartiklar fulltext. komma in ii För att

tidskrifterlänka vidare tillabonnemang. finns möjlighetDet även att
fulltextsjälva lagt material i på Internet.sittsom upp

vartendapraktisktfinns online- eller cd-version påArtikelsök i taget
samtligaoch gymnasiebibliotek, på såfolkbibliotek, på skol- gott som

delspecialbibliotek påhögskolebibliotek,universitets- och samt en
förvaltningar m.fl.företag, myndigheter,

påverkar tidskriftsprenumerationerArtikelsök bibliotekens

tidskriftsprenumera-kommande årsbibliotek diskuterarNär påman
då ekonomin stäl-ofta regulator. tidertioner fungerar Artikelsök Isom

utnyttjandegrad det för bib-effektivitet ochler allt högre krav på är
tidskrifter pålioteket valet mellan tvålönsamt iatt prenumereramer

materialetArtikelsök.innehåll indexeras i Dåden tidskrift görsvars
refe-bättre i biblioteketslättåtkomligt tidskriften kan utnyttjasochmer

och inforrnationsverksamhet.rens-

Andra referensverktyg

referensdata-de vetenskapliga biblioteken används rad andraInom en
internationella vetenskapliga tid-baser med hänvisningar främst till

fulltext.skrifter. Några innehåller artiklar iäven
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1 1.8 Portofrågan

Postens portohöjningar har påverkat många tidskrifters ekonomi nega-
tivt. Eftersom kulturtidskriftema till delen prenumererade blirstörsta är
varje höjning genomför kännbar. Kostnaderna förposten ytterst attsom
skicka tidskriften till allt procentuellprenumerantema tar störreen
andel tidskrifternas kostnadsbudget i anspråk. För del tidskrifterav en
har portoökningen inneburit lägga ned tidskriftenövervägeratt attman
eller enbart den tillgänglig via heltInternet. Man har enkeltgöra svårt

kompensera portohöjningen med högre prenumerationspris.att Porto-
höjningen har gjort många tidslqifter nått för vad deatt smärtgränsen
förmår åstadkomma kombination och medarbetarnasegetgenom en av
ideella arbete och försök hitta intäktskällor. budge-Juatt stramarenya

blir desto blir handlingsutrymmet. framgårten trängre Detta denav
enkätundersökning utredningen gjort för få så aktuell bildattsom en

möjligt kulturtidskriftemas situation främst det gällernär portosom av
och distribution kulturtidskriftsstödet bilaga.se Enkäten gjordessamt

utredningen i samarbete med Föreningen för kulturtid-Sverigesav
skrifter FSK och skickades dels till föreningens drygt medlem-80ut

till övriga kulturtidskrifter finns förtecknade iProgekssamtmar som
adressregister, dvs. de tidskrifter ingår iKulturtidskriftskatalogen.som
Sammanlagt skickades 415 enkäter Svarsprocenten eller41 %ut. var
169 Fem bortföll på grund tidskriftema upphört ellerattsvar. svar av

de ändrat adress. På grund tidsbrist skickades ingen påminnelseatt av
ut.

Av de tidskrifter136 fråganpå i enkäten tidskriftenssvaratsom om
ekonomi har påverkats portohöjningama den73 % påver-attav uppger
kats, några så kraftigt de försig tidskriftens överlevnad.att oroar
Många uttrycker det dyrtså skicka tidningaröver äratt att utoro
mellan ordinarie utskick till till presumtivaprenumeranter, prenume-

och andra intresserade. Tidskrifter harranter, prenumeranterpress som
i Norden har dessutom drabbats det höj da Nordenportot.av

Kraftig dåhöjning trycksaksportot försvann

Hur andel tidskriftens budgetstor portot Man alltutgörav uppger
mellan 3 och% till hälften skallOm försöka hitta medel-ettupp man
värde ligger det 18-20 siffra%, också bekräftas Sve-runt en som av
riges Tidskrifter uppskattar distributionskostnadema till 20-25 %som

den totala budgeten.av
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tryck-Sedanårundermedhar häntVad det portotär senaresom
portokostna-tidskriftemasmed haroch 1981försvann frånsaksportot

kanportotabell från 1980tittar idrastiskt. Omder ökat semanenman
kostadeDetbrev på 20skickakostade kronordet 1,50 ettattatt gram.

trycksaksportot.medpå 200tidningskickalika mycket att gramen
konsumentprisindexmednormalbrevförportoökningenJämför man

Konsument-med 233 %.ökatnorrnalportotharoch 1997mellan 1980
tidskriftEnökat med 255 %.periodunderprisindexet har somsamma

kronor.dag 27skicka, i1,90 kronorkostade 1980400 attväger gram
med %1 321ökningDet är en

ökat medtidskrifterförhar1992-1995periodenUnder portot
ökade medperiodunderkonsumentprisindexmedan33,5 % samma

Tidskrifter gjort.Sverigesberäkningarenligt11,2 % som
kronortill1996 27kronorfrån 19höjdes500för brev påPortot gram

detidskriftemadrabbar när%. Dettamed drygt 40ökning1997, en
utgivningar.ordinariemellantidskrifterskickaskall

medförtordandramedharhar gjortförändring PostenVarje som
tidskriftema.förförsämringar

visserligenfinnsutskickuddaförportokostnademaminskaFör att
500för 250valörerolikafrankoetiketter is.k.köpamöjlighet gram,att

betalas förväg.ibeställas ochdockmåsteoch 000 Dessa1 gram.gram
utnyttjamöjlighethar portotföreningar attTidskrifter utges avsom

kostnadsökninghaft likahar inteföreningsbrev. storDettaför porto
juli 1997denskedde 1höjningenordinarie Dendet senasteportot.som

kronorfrån 3,.20höjdestill 100föreningsbrevfördå portot gramupp
höjdestill 250 portotbreveller 9 %. Förkronortill 3,50 gramuppca

medeller 22 %.till kronor14från kronor11,50
föreningsbrevsportotochfrankoetikettemalängedock hurFrågan är

erfaritutredningenvadkangarantierNågrafinns kvar.kommer att
intePosten ge.

krä-Vilketposttidning,distribuerastidskriftemaMajoriteten somav
tidskrifterdeexemplar. Av000överstiger 1upplaga somsomver en

tidskrif-skickardepå 65 %majoritetsvarade på enkäten attuppger en
skickarochföreningsbrevutnyttjar restenposttidning, 22 %ten som

brevporto.tidskriften med vanligt
skäl uppla-naturligasvenskan begränsarspråkområdetlillaDet av

underliggerupplagorharkulturtidskrifterflestaoch de somgoma
exemplar.1 000

ochNordeninommed normalportotidskrifterskickadessutomAtt
tidskriftdrabbadexempel på ärdyrt.utlandet också Ettövriga är en

Norden.itredjedel sinaharCafé Existens prenumeranteravsom en



Kulturtidskriftema 237SOU 1997: 141

Svårt få överblick

tidskriftenenskildasvår för densnårskog attPostens ärärtaxor somen
fådethur svårtexempel illustrerarFöljande är attsig igenom.ta en

skicka brev påtidskriftförvad det kan kostaöverblick ettutattöver en
har rådellerväljervilken lösningberoende på500 snararemangram -

investeraatt
kro-kostar 24,60frankeringsmaskiniinvesterar portotOm enman

förväg,betalar i 23,12inkreditlock, dvs.särskiltmed ett mannor,
till lcro-ned 23,40kommaexemplar kanSkickar 100kronor. manman

skall betalasfrankoetikettersomrespektive kronor. Köper22 mannor
kommerexemplarSkickar 1 000kronor.det 16förväg kostarin i man

posttidningtidskriftenSkickartill lqonor.ned 12,75 sommanman
ochexemplar500hadå måstekronordet 8,51 överkostar manmen

kronor.det 7,30kostarmed 1 000över ex
få skickakanupplaga. Manikommaandra 0rd måsteMed uppman

måstemindre,upplaganexemplar-portot, ärmed l 000 även menom
kronordet 000kostar 5exemplar. Dessutom attändå betala för 1 000

kro-årlig avgift på 2,371posttidning plustidskriftenregistrera ensom
tid-lönsamtdockkanposttidning ävenskickaAtt omvarasomnor.

exemplar.upplaga 1 000skriften mindrehar än
registreradreglerandra post-finns ärdet närMen även somman

detsamma,måstetill; formatethålla sigtidning måste varamansom
olikaikommerFilmkonsttidskrifter utdrabbarvilket bl.a. somsom

tillfrånoch storlekarskepnader nummer.nummer
omfång eftersomformat ochtidskriftersregler mångaPostens styr

före-därför mångaföreningsbrev 100för vägerärmaxgränsen gram -
inkl. kuvert.ningstidslcrifter 100 grammax

portofrågaocksåMarknadsföring är en

distributionsfråga. ManochocksåAtt porto-ärvärva prenumeranter en
Alltsåfem år.prenumerationlivslängd förmed normal ärräknar att en

med 20 %prenumerationsstocken prenumerantermåste ersättas pernya
normal-tidskrift medintakt.vill hålla upplagan Förår enenom man

för 200mycket arbetekrävs värvaupplaga på 1.000 attprenumeranter
ytterligare.öka upplaganvillnaturligtvisår ochvarje om mannya -

utskick, bl.a.olikaoftanårNya prenumeranter av prov-genomman
nummer.

genomgåendeminskarprenumerationernaProgek märkerPå attman
bibliotek och privatpersoner.tidskrifter både blandför alla
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finns. Tidskriftema mark-tidskriften måsteFå kanske attvet om
arbete därvilket kräver ihärdigtnadsföra och hitta sin målgrupp,sig ett

formiutskick till presumtivaberoende prenumeranterär avman av
tidskrifter väljerpåseendeexemplar tidskriften. Mångabrev och attav

prenumerationserbjudande imedskicka med foldrar och kuponger
avgift beroende påandra tidskrifter. dåMen även posten ut extratar en

förhål-inhäftat, storlek, vikt iibladad,foldem beskaffad;hur etc.är
medföljer.tidskrift foldemlande till den

Kulturporto

Från Postenssärskilt kulturporto.krav påUnder år har rests ettsenare
till det intemed hänvisningsådantsida har sig attportomotsatt ettman

Istället skulle detför detta.inom Postenfinns ekonomiskt utrymme
inkomstbortfallet.täckaförfrånkrävas bidrag staten attett extra

till detmed hänvisningkulturportohar också sigPosten attmotsatt ett
specialfall.sådantskulle hanterasvårt ettattvara

förbidragKommunikationsdepartementet Postendag attI manger
för dettalböckerblindskrift och inomkostnadsfritt distribuerar ramen

samhällsåtaganden.får för särskildatelestyrelsenochanslag Post-
kassettidslçrifter.finnsBland dessa även

lösnummerförsäljningDistribution och11.9

enstakakulturtidslcrifter Kanske i någonlösnummerhittarVar man av
framför alltutbudtillhandahåller Visstbokhandelvälsorterad ett avsom

fall i någon"rikstidskrifter". bästaeller Ilitterära tidskrifter- lokala av
de för-städer. Eller ilandetsfinns ide stop-butikertio Press störresom

tidskriftsverkstäderna itidskrifter drivssäljningsställen för avsom
Kulturtidskrifter iförFöreningen SverigesLund och Göteborg eller av

ideellabokcafé drivsochStockholm.Mediarummet i Ett annat avsom
befinnaRåkarkulturtidskrifter i sitt sortiment.krafter kan också ha man

berättarcafépoesidagar ellermusikfestival,sig på ett evenemang som
försäljare.ambuleradebokbord ellerhänder det tidskrifter säljs viaatt

specialintresserade läsare viatidskrifter försöker hitta sinNågra t.ex.
världen-butikersportbutiker, Tredjemusikaffárer, skivhandeln, etc.

distribu-lämpligatidskrift och hittarmarknadsför sinHur man
orkuppfinningsrikedom, ochmycket redaktionenstionsvägar beror

villiga litemänniskorinte minst tillgång på utöverär extraatt satsasom
förmåganhartidskriften tryckt. Ochmödan redigera och få attatt som

distributionsföretagensetableradedehitta kringvägarna storarunt
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kulturtidskrifter med små upplagor, dåligmotorvägar utestängersom
ekonomi och ibland något oregelbunden utgivning.

Biblioteken kulturtidskriftemas viktigaste fönsterär ett ut motav
världen och läsare. folk-gäller såväl skolbibliotek.Det Vianya som
biblioteken distribueras också Kulturtidskriftskatalogen. Se vidare

Biblioteken tidskriftema.avsnittet och När biblioteken minskar sina
tidskriftsprenumerationer försvinner inte bara viktig inkomstkällaen
för tidskrifterna också viktig för läsareexponering nåutan atten nya
och förhoppningsvis även prenumeranter.nya

bekräftas också från de tid-Ovanstående beskrivning av svaren
skrifter tid-svarade på enkäten. Många 56 143 attsom av uppger- -
skriften finns bokhandeln, då det enstaka lokali sig någonrörmen om

bokhandlarna.bokhandel eller några de bättre sorterade Någonav
ifrån litet antalrikstäckande spridning det långt tal Ettär ytterstom.

finns Pressbyrån 6 143.i av
till prenumererad.Kulturtidskrifternas upplagor 90 %är

Ändrade distributionsvillkor

tidskiftenas denbidragande orsak till svårighet nåEn äratt utannan
idagtidvis kaotiska utveckling skett inom distributionen,som som

domineras tidskriftema.de och väletableradestoraav
omfattande ochUnder lång tid hade Svenska Pressbyrån ett

tidskrifter.rikstäckande distributionsnät för all däribland Press-press,
byrån och uteslöt från distribu-vinnlade sig neutralitet inte utgivareom

tidskriftema.tionen, vilket gynnade de mindre
skötasPressbyrån ombildades år Distributionen kom1985. att av
hundratalSamdistributionPressens AB, Presam, ägt ettav

tidskriftsförlag distribuerade. delades sin 1989Presam iPresam tursom
fyra delar: kvällspress, bastidskrifter ochiupp morgonpress,

specialtidslcrifter. förändring hela strukturen ägde och1991 iEn av rum
med dagspressen den distributionen.lämnade Deatt storagemensamma
tidskriftsförlagen bilda distributionsföretagbeslöt 1992 att ett eget
Tidsam fick ställning marknaden meddominerande på 85 %som en av
den lösnummerförsålda tidskriftsupplagan och återförsäljare.12 000ca
År upplöstes Presamkoncemen.1994

del det gamla stod utanför Tidsam ombildadesDen Presamav som
till bolag; Predab. gick konkurs Efterträdare till dettai 1993.Dettanytt
bolag blev privatägtSM-distribution heltInterpress, ärsomnumera

här RådetDet utveckling också följts för mångfald inomär en som av
massmedia.
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Två distributörerdominerande

ochdominerande distributörer: Tidsam Interpressdag finns tvåI stora
SM-distribution.tidigare

dag distribuerarGöteborg iProgek idistributörerAndra ettär som
försöker skapaochtidskrifter tillantal ettprenumeranterstort som

bokhandel.till Entidskrifterfördistributionssystemutbyggt annan
Lundbergs Eftr.Stop-kedj Brorområdetaktör på Press ägsär avan som

Stop-butiker.och driver tio Presssom
bokhandeln. Biblioteks-tilltidskrifter allsdistribuerar ingaSeelig

framför allttillprenumerationerTidningsCentralenförmedlar viatjänst
prenumerationsförmedlare Wenner-skolbibliotek. Andra ärfolk- och

Williams.gren

Tidsam

Övrigatill 40 %.Bonniers äroch ägarestartade 1992Tidsam ägs av
distribu-Tidsam dominerarSjöberg.och AlbinssonAllers, Egmont

huvudsakligendistribuerar ägar-tionsmarknaden med 85 %. Företaget
Konkurrensverkethosefter beslut70 %. Menförlagens tidningar

tidskrifter.förlagsandradistribueratvingas ävenman
distribue-hela landetåterförsäljareTidsam har 12 000 över somca

förtitlar. Kraveteller 200tidskriftsexemplar år attmiljoner70 perrar
minst 10 000den hartidskriftdistribueraTidsam skall är atten

med minstoch utkommerlösnummerupplagaexemplar i nummersex
kronor.Inträdesavgift 180 000år. ärper

Interpress

media-och distribuerarWehtjeMichaelSvenska ABInterpress ägs av
närliggandecd ochböcker, video,dagstidningar,tidskrifter,produkter;

och 000svenska titlar 2200levererarprodukter. ut-Interpress över
och dagstidningar.ländska tidskrifter

DistributionMedia ABSvenskunderstartadeInterpress namnet
från Predab ilokaler och utrustningdåvåren 1994 övertogman

december 1993.Eskilstuna gick i konkurs isom
distribuerar tillochmiljoner kronor280Företaget omsätter caca

fackhandeln i Sve-ochdetalj-, service-handlare inom8 000 runt om
Enligtmarknadsandel på 15 %.företaget harrige. Man att enuppger

vid-1996Konkurrensverkets beslut i januarihar efterInterpress man
distributions-sineftersom Tidsam måstekännts bortfall öppnaett stort
inneburitägarförlaget. harutanför Dettaför titlar attävenapparat
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till Tidsamtidskrifter kunderförlorat fleraInterpress stora somsom
kostnader.väsentligt lägretillbredare distributionsnätkan erbjuda

prissänkningarmedstrategihittahar tvingat InterpressDetta att en ny
mindreföravgiftshöjningarochtidskrifter med volymerför stora spe-

kulturtidskrifter.cial- och
förlag hosinregistreradet kronordag kostar l 800 nyttI ettatt

avgift påtillkommerSedanengångssumma.vilketInterpress, är enen
titelavgift år.kronor ioch år 20,00förlagkronor0005 samt perper

tidskrift kommerkronor. För500kostar dessutomVarje utgåva somen
kronor.kostnad på 9 000årligdettainnebärfyra årmed enpernummer

exemplarÅterförsäljarens såldapå 22,5 %liggerprovision per
exemplar ellerpå kronorminimum 7 ettochmomsexklusive ett per

diverseTill detta kommerkronor.totalt 000utgåva på 5minimum per
tisda-skall levererasTidskriftemamerarbeteavgifter för olika typer av

handeln.isäljasskall börjadeveckan innan utegar

Eftr. ABStop LundbergsPress Bror

köpteBuskGunnarEftr.Lundbergs ABStop Bror ägsPress ensomav
1980-Lundberg påStockholm Broritidningsaffär på Odengatan av

engelskspråkigakriget börjat importerahade efterLundbergtalet. Bror
utveckla.fortsatteBuskverksamhet Gunnartidskrifter, attsomen

företagetdriverIdagverksamheten.tillBuskGunnar ensamägareär
Malmö,Göteborg,butiker,fyraStockholmbutiker iStoptio Press
nyligenbutik harelfteUmeå.Uppsala och EnVästerås,Linköping,

Lund.iöppnats
Någonenkla.ochtämligen smidigatidskrifternaVillkoren för är

prisettidskriften 55 %fårförsäljningeninträdesavgift krävs inte. Av av
makulerasEventuellaprovision.i45 %och Stop returerPress tar av

försälj-varjebestämmasjälvaTidskriftema kanbutiken. nummers
avräkningbutiken innanskall finnas ilängeningstid, dvs. hur numret

sker.
centraladettillmodemregelbundet viabutikVarje rapporterar

exemplaroch hur mångasåltstidskriftervilkadatorsystemet somsom
finns kvar.

försäljnings-titelsammanställningförlag närFör varje görs peren
förlagetspåindagaroch tioperioden inom sättsär över pengarna
kontrol-fördagar på sigytterligare tioDärefter har förlagetkonto. att

butiken.makuleras dedärefterlera returema, av
utländskaalltframförtitlar-2 000Totalt omfattar sortimentet ca

försäljning.kulturtidskrifter finns tillsvenskafacktidslqifter. Ca 30
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Progek

Progek i Göteborg servicebyrå erbjuder tidskrifter hjälp medär en som
prenumerationsregister, distribution, fakturering och marknads-vissa
föringsinsatser. sköter Progek bokföring och andra ekono-Dessutom
mitjänster förvaltar kundernas medel, det Progekinomsamt senare
progressiv sparkassa ekonomisk förening.

Progek bildades arbetskooperativ med åtta delägare, i1979 ettsom
Per-Åkedag officiellaWilhelmsson Det ärär ägare. namnetensam

Progek ekonomisk förening. Bland kundernaprogressiv ekonomitjänst
finns föreningar, friaförutom kulturtidskrifter ideellaäven teater-

förlag del statlig förvaltninginstitutioner inomsamtgrupper, en som
Kulturrådet och Sida.

för innehållet Kulturtid-Progek tillhandahåller underlaget iäven
skriftskatalogen.

tidskrifter bokhandel och bokcafeer.dag distribuerar Progek tillI
ProgekTotalt det tidskrifter utnyttjar denna tjänst.sig 45rör somom

tillsjälv kontakt med försäljningsställena det varjeinte ärutantar upp
Därefter Progektidskrift själva leta intresserade försäljare. taratt upp

hand uppföljning och fakturering. Distributionen till för-register,om
säljningställena Progek eller tidskriftema själva. detsköter antingen I

försäljningsställena ochfallet tillhandahåller Progek etiketter påsenare
tidskriftema distribueras samtidigt de skickas tillut prenumeran-som
tema.

försälj-Progeks betalar tidskriftema kronorFör tjänster 7,50 per
ningsställe och utgåva.

Progek beställnings- och inventeringslistaTre gånger året görom en
försäljnings-skickas till samtliga bokhandlare och andraruntsom

ställen. denna erbjuds indirekt andra tidskrifter deGenom lista än som
kanske ursprungligen kontakt med handeln. Idag distribuerar Pro-tog
gek till hundratal försäljningsställen inkl. bokcafeer.ett

Försäljningsställena inventeringslistan hur exemplarpå mångaanger
varje tidskrift makuleras Progek skickaråterstår. ochDessaav som

sedan faktura till respektive försäljningsställe och så småningomen
fördelas intäkterna till respektive tidskrift.

har förtsDet diskussioner mellan Kulturrådet och Progek sär-ettom
skilt distributionssystem för kulturtidskrifter där Kulturrådet skulle stå
för kostnaderna för katalog och presentationer. Kulturrådet skulle täcka
de administrativa kostnaderna och huvudansvarig för systemet.vara

diskussionernaMen har resulterat konkret avvaktaninte i något iännu
på Progek behöver datasystem för kunna sköta såatt ett nytt en pass
omfattande distribution det skulle fråganblisom om.
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Bokhandeln

bokhandlare kulturtidskrifterFå tillhandahåller i sitt ordinarie sorti-
tidskrifterbästa fall finns några och liknandeI BLM, Artesment. som

och kanske någon lokal tidskrift lämnas in redaktionen direkt.som av
bokhandeln kulturtidsldifter oftaOm säljer beror det på det iatt perso-

finnsnalen någon särskilt intresserad driva sådanär attav ensom
avdelning. Ofta behövs någon införstådd med tidskrifternasärsom
ibland oregelbundna liv och på gångnär ärvetsom om nya nummer
eller tillfälliga svacka.redaktionen inne iärom en

Akademibokhandeln eller Julbocken harVarken inom Bokia, AB
bygga distributions-centralt diskuterat möjligheten attman upp en

Seelig har fråganför tidskrifter till bokhandeln. heller inomInteapparat
tidskriftsdistribution till bokhandeln på dagordningen.varitom uppe

istället till enskild bokhandel själv inDet varjeär taattupp
flera detkulturtidskrifter till försäljning. finns bokhandlareDet görsom

tids-i dag. Någon kartläggning detta har utredningen avnoggrann av
skäl inte kunnat göra.

kulturtidskrifterprofilerat på försäljningbokhandel sigEn ärsom av
exempelStockholm. Följande kan tjänaHedengrens bokhandel i som

finnstidskrifter bokhandeln till idag. dagpå hur hanteringen i går Iav
eftersom redak-tidskrifter Några på80-tal i sortimentet. är vägett ut

kom-ekonomiska eller personella svårigheter. Nyationerna har råkat i
exemplar till kanske 50. Detin. säljer frånMan 5 ettmer ca av nummer

Blirkvalitetstidslcrifter alltid säljer bra.finns kärna nästansomen av
massmedia märkstidskrift uppmärksammad inågot ellernummer en ny

märker redaktionen hardet omedelbart försäljningen. ocksåpå Man om
för tidskrift. allmänhetmedlemmar verkligen brinner sin De iärsom

tidskriften.uppfinningsrika gäller marknadsföraockså detnär att
dettidskriftshanteringen bli effektiv intesvårt fåDet är attatt om

intresserad tidskrifterfinns bokhandeln älvnågon anställd i är avsom
velatfungerar. På Hedengrens haroch till avdelningenatt mansom ser

bl.a. säljer kulturtidskrifter.profilera bokhandelsig somsom en
tidslcriftsavdelningenTidskrifterna finns enbart hyllorna påinte i utan

vid kassan där kunderna i på sinlockvaror på disken väntanäven som
flesta tid-tidskriften. Hedengrens får dekan titta och bläddra itur

skrifterna kommission Progek.i via
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Kulturpunkter

försökmed ProgekKulturrådet samarbetePå 1980-talet gjorde i ett
antal s.k. Kultur-kulturtidskrifter Vialösnummerförsäljningmed ettav

försöket.engagerades ioch tobakshandlareantal kioskerpunkter. Ett
efter dagar.avhämtastidskrifter beställas ochdessa kundeVia ett par

tidskriftsverkstädernaviaFörsök med försäljning

tidskrifter, allt frånförsäljningocksåTidskriftsverkstädema bedriver av
tidskrifter.heltäckande sortimentmedlemstidskrifter till ett avmer

betraktaverksamhetlukrativGenomgående detta ingen attutanär mer
tidskrifterna.förmarknadsföringsåtgärderformsom en av

i LundTidskriftsbutiken

tillanslutning sinatidskriftsverkstad butik iLundsLund öppnadeI
VerksamhetenLund hösten 1993.centralalokaler 3 ipå Mårtenstorget

Kulturrådet.stöd frånårlihar kunnat drivas tack vare
tidskrifteridentiskt med dedelbutiken tilliSortimentet är stor som

tidskrifterbutiken drygt 200Idag harKulturtidskriftskatalogen.finns i
medlemstidskriftersäljs verkstadensi sitt sortiment. samtDessutom en

tidskriftsförlagen.del böcker utgivna av
fråntidskrifter viabeställa Internetmöjlighetfinns ocksåDet att

nyinkomnakontinuerligtbutiken presenterar nummer.som
mark-formbesökdelsKundunderlaget består spontana en avav -

Även tid-alltid köperkanske intetidskrifter.nadsföring enmanomav
möjlighetutbudet ochfått kunskapharskrift med hem, såsig omman

regelbundetkundkretsfinns fasttillbaka. Delskommaatt somen
tillbidrag ocksåtorghandeln på Mårtenstorgetkommer Närheten tillin.

fler spontanbesök.
därtill Malmö,tidskriftsverkstadflyttar Lunds1997Hösten man

med skylt-butiksanpassad lokalfå ochbl.a. kommer störreatt mer
saknats på Mårtenstorget.fönster i gatuplanet. Något tyvärrsom

Göteborgs tidskriftsverkstad

därPusterviksteatemtid tidskriftskiosk påVerkstaden hade under en en
föreställningar och andratillsålde tidskrifter anslutningi evene-man

mang.
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såltsmedlemstidslcrifterverkstadenshar1993septemberSedan
frånredanbiblioteket,frånkombibliotek. InitiativetFrölunda som

tidskrifter,verkstadensoch säljavisaengagerade ibörjan varit att upp
kulturtidskrifter.informationsprida allmänsamt om

tid-urvaltidskriftsverkstadenfoajé säljer ettStadsteatemsI nya
Tankenbaren.personalen i ärmed attsamarbeteskrifter ettgenom

icke-medlemstid-omfattautvecklasskallefterhandverksamheten att
tillanknytningdirektmed teater.sådanaframför alltskrifter,

LemmingAntikvariatmedsamarbeteinleddes1996Hösten ett som
huma-ochsamhällsvetenskapikurslitteratursig påspecialiseratbl.a.

kommerbas.bildar Dessutommedlemstidskrifterna41niora. De man
förocksåharmedlemstidskrifter. Manverkstädersövrigasäljaatt

kulturtidskrifter.utländskadelsäljaavsikt att en

tidskriftsverkstadStockholms

tidskrifter,försäljningdag ingenStockholm har iVerkstaden i menav
Tidskriftsbiblio-imedlemstidskriftemasäljapågårdiskussioner attom

inforrnationsdisk.tekets

StockholmiGamlaiMediarummet stan

samverkaniStockholm drivsi26på NygatanStoraMediarummet
Bokmed Entillsammanstryckerierochmindre förlagantalmellan ett

Kulturtidskrifterför SverigesFöreningendisponerarAlla.för Här
kommis-medlemstidskrifter påföreningenssäljsbutikenkanslilokal. I

disponeraskanButikslokalenstycken. ävendag 80sionsbasis i avca-
olikaförtidskrifterna arrangemang.

Upphovsrätt1.101

bild-joumalisters,författares,skyddaändamålUpphovsrättens är att
Rättig-olaglig kopiering.bl.a.verkm.fl.konstnärers, mottonsättares

och konst-till litteräraupphovsrättlagenreglerasheterna omgenom
fotogra-reglerasupphävdes 1994 ävenfotolagenverk. Sedannärliga

URL.upphovsrättslagenrättigheter ifernas
förfoga överupphovsmannen ensamrätt attUpphovsrättslagen ger
mångfaldigaallmänheten,förtillgängligtdetverksitt göraattgenom

verket.sprida exemplardet och av
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ideell s.k. droit moral.Upphovsrätten omfattar också Deträtten -
innebär har bli namngiven exemplarupphovsmannen rätt näratt att av

framställs skyddad verket ändras påverket och sättär ettmot att som
kränker konstnärliga anseende.hans litterära eller

under upphovsmannens livstidupphovsrättsliga skyddet bestårDet
fotografier räk-dödsåret. inteoch år efter utgången Försjuttio somav

bilden framställdes.efter det år dåverk skyddstiden 50 årärnas som
gäller bl.a.finns upphovsrättslageniinskränkningar rättenDe som

dvs. för fram-datorprogram,för bruk dock intekopiera enskiltatt
familj- ellereller hennesställarens behov eller hans vän-närmasteeget

personligaför sittenskilt bruk någonocksåkrets. Det omvaraanses
yrkesverksamhet.för arbete isittbruk kopierar inom eget enramen

myndighet ko-organisation ellerföretag,kan inteDäremot ett enen
för de anställdas behov.piera

artikelandra ord kopierabiblioteksbesökare kan medEn enen ur
förbjudet sedandetför enskilt bruk,tidskrift biblioteketpå är attmen

skolklassför spridning inomantal kopiorkopiera t.ex.störreett enupp
eller på arbetsplats.en

Bonus

och fördelarinkasserar, förvaltarföreningideellBonus är somen
verkoch konstnärligamångfaldigande litteräraförersättningar samtav

förhandlarmedlemmarna Bonusfotografiska uppdragbilder. På omav
undervis-förtill fotokopieringupplåter visskopieringsavtal rättsom

kommunal, landstings-utbildningssektorn;helaningsändamål inom
medlemsorganisa-harprivat. Idag Bonus 17kommunal, statlig samt

upphovsmannaorganisationer.ochtioner utgivar--
blirs.k. avtalslicensbestämmelserupphovsrättlagensEnligt om

Avtals-för utomstående upphovsmän.bindandeBonus-avtalen även
utanför organi-stårsvenska upphovsmänlicenserna omfattar både som

avtal skallkollektivtupphovsmän.sationerna och utländska För att ett
avtalet har ingåttsavtalslicens fordrasgrund förkunna åberopas attsom

företräder flertal svenskaorganisation eller organisationer ettsomav en
avtaletförutsätts det kollektivaområdet. Vidareupphovsmän på röratt

bedrivs i organiseradeundervisningsverksamhetkopiering inom som
förbjudadock alltidformer. utomstående upphovsman harEn rätt att att

hans verkeller hennes kopieras.
verksamheten:förhar följande målsättningBonus

deträttigheter för fotokopiering,upplåterBonus medlemmar när
böcker,sker komplement till inköpmotiverat kopieringär att avsom

bildmaterial.läromedel, tidningar, ochnoter
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Med detta utgångspunkt skall tillvarata rättsinnehavar-Bonussom
ekonomiska och ideella enligt följande:intressennas

Förhandla kopieringsavtal på uppdrag.organisationemasom-
Sprida information upphovsrätten rörande kopiering.om-
På förekommande avtalsornråden bevaka upphovsrättens efter--
levnad.
Följa kopieringsornrådet, fråga både teknikutvecklingen på i om-
och användning, såväl nationellt internationellt.som

kopieringsavtalen. avtalen kan ille-i verksamheten GenomBasen är
gal kopiering kopiering begränsas rättsinnehavamaminskas, övrig samt

för Därmed främjas tillkomsten verk.nyttjandet. Sam-ersättas av nya
tidigt kopieringsbehov tillgodoses och nyttjarnahärmed kan legitima

denna skyddar."bli medvetna upphovsrätten och de intressen somom
upphovsrättsliga verk-kasserar de ersättningamaBonus in som

till miljoner kronor. användssamhetsåret 1995/96 uppgick 61,4 Ca 5 %
Återståendekostnader. medelför täcka administrativaBonus attav

fördelas fem s.k. förvaltningsgrupperstyrelsen på representerarsomav
bok-, och bildområdena, där läromedel domine-läromedel-, not-press,

bild ochmed följt 19,2 %, 15,1 %, 12,6 %41,1 % noterrar av press
bok 12,0 %.

Fördelningen statistiska undersökningar ibaseras på görssom sam-
arbete med professionella undersökningsinstitut. informationDessa ger

hur material kopieras, dels hur kopieringenmycket skyddatom som
ochfördelar mellan skilda materialkategoriersig t.ex. notersom press,

bilder.
medlenMedlemsorganisationerna bestämmer själva hur de fördelar

för stipendier,vidare till Ofta används Bonus-medlenrättsinnehavama.
utbildning eller individuell fördelning.

bedriver särskild informations- och kontrollverksamhetBonus en
riktar och besökssig högskolor, gymnasier grundskolormotsom som

kopieringsombud. informerar reglerna och tillDessa rapporterarav om
reglerna efterföljs.Bonus inteom

Presskopia

Föreningen Presskopia bildades 1982 organisationer medav pressens
uppgift sluta avtal kopiering. Avtalet abonnentenatt rätt attom ger
kopiera redaktionell för inteminfonnation. detta nyttjandeFörtext
erhåller medlemsorganisationerna Föreningen Sveriges Tidskrifter,
Svenska Joumalistförbundet, Författarförbund ochSveriges Tidnings-
utgivama ersättning via Föreningen Presskopia.
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ALIS

Dramatikerförbundet, Författar-ALIS ideell förening bildadär en av
förening förförbundet, Joumalistförbundet och Läromedelsförfattamas

ideella och ekonomiskabevaka och tillgodose upphovsmännensatt
verk vidareanvänds.offentliggjorda och/eller utgivnaintressen när

upphovs-för de litteräraförvaltningsuppdrag åtar sig ALISGenom att
andrasamverka med rättig-del förhandla med nyttjare,männens

nyttjande och inkasseraträffa avtalhetshavare och organisationer, om
verksamhetdel ALISfördela för nyttjande. Storersättning rörsamt av

teknik.skerlitterära verkden vidareanvändning nysom genomav

Copyswede

bildades tioår 1982ekonomisk föreningCopyswede är avsomen
Nordisoch NCBmed STIMtillsammansorganisationer inom KLYS

framförnärvarande alltuppgift förCopyswedesCopyright Bureau. är
grannlandstittandet på TV-programmen.avtalsbelägga det s.k.att

digitala medierUpphovsrätten och

medier lägetför digitalatillämpningdet gäller upphovsrättens ärNär
tillde tilläggföranledddebatt pågårinte helt klart. intensivEn av

konferensdiplomatisk ibehandlades vidBemkonventionen ensom
hadeinför konferensenFörslagetdecember 1996.Geneve den 2-20

IntellectualWorld PropertyWIPOlagts fram FN-organisationenav
resultatensigbibliotekshåll harOrganisation. Från motsatt avman

konferensen.

biblioteksprenumerationerMinskade1 1.11 -

kopieringökad

märkt nedgång ide årenMånga kulturtidskrifter har under senaste en
inkomst-innebär baraantalet biblioteksprenumerationer. inteDet ett

försämrad marknadsföring.bortfall för tidskriften ocksåutan en
medbibliotekens tidskriftsprenumerationerUnder ökade1978-1988

böcker och dagstidningar på30 Samtidigt låg inköpen%. sammaav
märkas redan inedåtgående trend började docknivå eller minskade. En

l990-talet. Uppgifternahar fortsatt underslutet 1980-talet och dennaav
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Några nedslagtidskrifter.Folkbibliotek och ihar hämtats rapportenur
kulturråd.Statensär Britta-Lena Jansson,verkligheten 1996.

1990från 308titlarna; 145har minskatPrenumerationema änmer
hartidUnderpå 14 %.minskning1994 ellertill 007125 sammaen

minskning1994,till 73 872938 1990sjunkit från 82antalet titlar en
med 11 %.

minskatharprenumerationemaorsaker tillkan finnas mångaDet att
krympande ekonomibiblioteken iskälantalet titlar. Ett är attän enmer

antaletskältitelbredden. Ettha kvar ärförsöka attefter annatsträvar att
000från 2kraftigt,period sjunkit nästanunder dennabiblioteksenheter

1990-taletsundertidskriftemaskältredjeenheter.till 700 Ett ärl attca
deböcker. Pâpåprisutvecklingenmedjämförtdyrareblivitbörjan

totaladettillproportiontidskriftsanslaget iminskatdärbibliotek man
bibliotek harAndraminskat.prenumerationerantaletmediaanslaget har

Fåprenumerationer.bibehålla antalettidskriftemaprioriterat attgenom
prenumerationer.antaletökatbibliotek har

bildbekräftar denkulturtidskriftemaenkät tillutredningensSvaren i
JanssonBritta-Lenabiblioteksprenumerationer tarminskadeöver som

uppgifter påtidskrifter lämnatde 129undersökning. Avi sin somupp
bib-antaloförändratminskning, 36 %%frågor 45just dessa enanger

deBlandökning.vissmärktharoch 18 %lioteksprenumerationer en
skäl börnaturligatidskrifternystartadedelfinns avsomsenare en

slagitstidskrifterochprenumerationsökninguppleva sammansomen
med andra.

inte minstminskar ökarbiblioteksprenumerationemaSamtidigt som
innehåll.tidskriftemaskopieringenoregleradeden av

Artikelsök blivitdet viakopieringenökandeskäl till den är attEtt
artiklar.hittaoch enklarelättare att

finns 143indexerarArtikelsök 1997årtidskrifterde 512Av som
kulturtid-Kulturtidslcriftskatalog. Dessaårs1997stycken eller 27,9 % i

katalogen.kulturtidskrifter iantalettotaladetskrifter 54 %utgör av
kulturtid-artiklar iindexeradetillreferenserArtikelsök har dessutom

skrifter upphört.som
detidskrifterbibliotekens val ärbetydelse förharDet stor omav

ellerArtikelsök inte.indexerade i
olika bib-gjorde påJanssonBritta-LenaundersökningDen sexsom

kopie-bibliotek harsamtligapåstorlek visarvarierandeliotek attav
gjordesundersökningnågotökat. bildenringen Den motsägs somav en

kulturtidskrif-påpekasskall ocksåStockholm. DetGöteborg och i atti
tidskrifter.begreppetdel iingårtema som en

stadsbibliotekvid GöteborgslänsavdelningengjordeUnder 1996 en
tidskriftsartiklar. Förpåijärrlånebeställningar attundersökning seav

erfa-medstämdegöteborgsundersölmingenresultaten från överensom
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undersökning därrenheter från Stockholms län gjordes liknande aven
fjärrlånen från Materialet harunder två veckor 18 april 1997.lmars -

stadsbibliotek. Flera likheter framkom:sammanställts Göteborgsav

skolbibliotek förhållandevisAntalet beställningar från stort, cavar-
30 %.

dubbelt mångaoch bakåt såAntalet artiklar från 1993 nästanvar-
artikel-efterfrågan fanns på1994-1996.jämfört med åren Ingen

kopior från löpande årgång.
förbiblioteken ställetfinns tyder på iingetDet attatt prenume-som-

artikelbeställningar. Detkulturtidskrifter väljerpå ärgöraattrera
tidskrifter efterfrågas.andra typer somav

Skullekulturtidskriftema ställdes frågan: nitillutredningens enkätI
hälftenfördelar påsigönska för kopiering Svarenersättning nästan

klarför intarövervikt ja. Mångaoch hälften med vissnej, enen
deras artiklartidskrifterMångaställning för eller attvetmot. om

Någrakontroll och ersättning.formkopieras och efterlyser någon ärav
eller deadministrationfarhågor för ökadtveksamma grundpå attav

ogenomförbar.kontroll ärattanser en
Åtskilliga marknads-formtidskrifter kopieringen avsom enser

tidskriftens budskapskälideologiskaföring eller vill deså attrentav
tidskriftersärskilt politiskakrets. gällerskall spridas till vidare Deten

budskap.få sprida sitt Maneller angelägnatidskrifter är attomsom
upphovsrättokunskapkan bland tidskrifter vissvissa manomana en -

artikelför-på grundkunna hävda upphovsrättensig inte atttror av
för arbete.fattarna ekonomiskt sittinte ersätts

kollektivadelaktiga i dekulturtidskrifter i dag inteMånga är upp-
företrädare för tidningarsker mellanhovsrättsliga förhandlingar som

Presskopia ochoch tidskrifter organisationer Bonus,via som
olika nivåer.utbildningsväsendet påföreträdare för kommuner ochstat,

känner till möjligheternaAnledningen tidskrifterna antingen inteär att
medlemmar ieller för dyrt/krångligtde det attatt envaraanser vara

förhandlingarna.företräder tidskrifter iorganisation som

bibliotekTidskrifter pål 1.12

TackTidskrifter allt bibliotekens referensarbete.utnyttjas i varemer
kanreferensdatabaserna tidskriftemas innehåll lättåtkomligt ochär mer

tidskriftshantering både viktigarebibliotekensutnyttjas vilket görmer,
grund-och ekonomiskt försvarbar. läroplanerna för såvälDemer nya

vid självständig informations-gymnasieskolan lägger viktstorsom
fått roll,sökning, vilket har biblioteken har allt viktigaregjort att en
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både folk-, skol- och gymnasiebibliotek. allmänhetI erbjuder skol- och
gymnasiebiblioteken grundbestånd de utnyttjade tidskrif-ett mestav

För ytterligare fördjupning hänvisas eleverna ofta till folk-terna. ortens
bibliotek.

Tidskrifternas andel det totala mediaanslaget på folkbibliotekenav
brukar ligga på 12 %. länsbiblioteken har förhållandevisDe störreca
fler tidskrifter, Flest har Stockholm800. med drygt och1 750ca
Malmö med l 600. Sammantaget räknar med det finns 143 000attman
seriella publikationer inkl. tidningar de svenska folkbiblioteken.på
Enligt artikel Lidman Bokvännen.Tomas ien av

Detta skall jämföras med de vetenskapliga biblioteken läggersom
ned på hålla tidskriftsbeståndstora att ett stortresurser men som
naturligtvis har helt uppgift folkbiblioteken och däränen annan
tidskrifter spelar helt roll bl.a. på grund aktualitet.sin Etten annan av

allmänvetenskapligt forskningsbibliotek disponerar i snitt %40stort ca
budgeten tidskrifter.på Avancerade specialbibliotek i medicinav an-

vänder 90 % budgeten på tidskrifter.av
det totala tidskriftsbeståndet landet hållerAv i sig de vetenskapliga

biblioteken med 130 000 titlar på de allmänvetenskapliga bibliote-ca
ken, 50 000 på specialbiblioteken.ca

fåDet svårt heltäckande bild kulturtidslcriftemas situa-är överatt en
tion på landets folkbibliotek. slår i sin statistik ofta tid-SCB samman
skrifter och dagstidningar. Beställningar på prenumerationer via t.ex.
Bibliotekstjänst också vanskligtinte. Det jämförelserär göraattsparas
mellan olika bibliotek på grund föränderliga budgetnonner,av
kommunstrukturer tillfälligaändras, omprioriteringar ochsom upp-
gifter intesom sparas.

På frånuppdrag kulturråd har Britta-Lena undersöktStatens Jansson
hur fem folkbibliotek olika storlek arbetar tidskrifter;med Borg-av

Åsele.holm, Danderyd, Kalmar, Ljusdal, Malmö och

Borgholm

Borgholm blev på 1980-talet känt bibliotek satsade mycketettsom som
ambitiöst och medvetet kulturtidskrifter,på delvis med frånstöd Sta-

kulturråd. fortsattMan har prioritera tidskrifterna och hartens inteatt
skurit ned på antalet prenumerationer. dag harI tidskrifter,287man
lokalerna begränsar ytterligare Jämförtexpansion. med kommunerna av
liknande storlek har Borgholm dubbelt så många tidskriftsprenume-
rationer. detta har biblioteketsTrots fjärrlån tidskriftskopior ökat. Enav
orsak bl.a. tillväxten Komvux-utbildningar.är av
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skallbeståndetföraktivtarbetarBorgholmbiblioteket i attPå man
Satsningen påverksamheten.naturlig dellevande och ha avenvara

Tidskrif-skolan.ochreferensarbetetbåde förtidskrifter medveten,är
förersättningiblandtill ellerkomplementterna ett ensomses som

områden.speciellafackböcker inom
böckerna,lika längetidigareTidskrifterna lånas ut, numerasom

intelånasprincip numret ut.under 14 dagar. I senaste
statistikförttidskriftsprojektets överända sedanBorgholm har start

År exemplar,huvudbiblioteket 974lånade1980 uttidskrifter.utlånade
biblioteks-helafrånhuvudbiblioteket 585,7frånutlåningen1990 var

främstlånarockså ökat. ManharFjärrlånenexemplar.88413systemet
AntaletMalmö.lånecentralen ifrånellerlänetbibliotek iandrafrån

år.påfördubblatshartidskriftsartiklar ettänbeställningar på parmer

Danderyd

kommunexempel påinvånare28 000Danderyd med sina är ett en
tidskrifterfärreharDanderyd änstorstadsregionema.deinom treen av
fjärdedelharBiblioteketstorlek.kommuner iandra avca ensamma

användsmedieanslagettotaladetKulturtidskriftskatalogen. Avtitlarna i
1990-taletUndertidskriftsprenumerationer.ochtidnings-till15-20 %

tidskriftsornrådet.bl.a. påsamverkatlänetbiblioteken ihar
tid-profil valetspeciell inågonbibliotek har inteDanderyds av

Tid-tidskriftema.förkulturpolitisktskrifter, sig ta ett ansvaransermen
tillinteavdelning. Det ärsärskild numretsenastefinns påskrifterna en

utlåningenEftersomvecka.underlånastidigareutlån, ut ennummer
totala utlå-dendärmedochökatomsättningenharlängretidigare var

tidskriftema.populäradeframför alltningen, mestav
arbetssätt,skolansmycketsåDanderyd intemärker iMan nyaavav
kommun-gymnasiebibliotek iochgrundskole-bradet finnseftersom

ökathar intetidskrifterkopiorbeställningochKopieringdelen. urav
nämnvärt.

Kalmar

biblioteks-regionaladenförbassamlingarstadsbiblioteksKalmar är
inköpsinabibliotekssystemetenhet inom görverksamheten. Varje egna

bokanslagethuvudbiblioteketvarandra. Påmed ärsamråddock i-
områdesitttidskrifterna inomdiskuterararbetslagen. Dessauppdelat på

inköpenhjälpmedel förcentralt. Somsamordnasvarefter inköpen
Kulturtidskriftskatalogen.används



SOU 1997:141 Kulturtidskrifterna 253

Tidskrifter ingen plockas bort. gällerDet gratis-öppnat ävensom
tidskrifter. dublettköp UnderInga 1991-1993 gjorde biblioteketgörs.

genomgång tidskrifter och dem användes.inte Enen av sa upp som
bevarandeplan upprättades också.

Tidskriftsanslaget har relativt konstantvarit i förhållande till det
totala mediaanslaget, inom vissatrots ämnenatt t.ex.man numera som
data heller väljer tidskrifter böcker. Högre prenumerationspriser harän
emellertid medfört antalet prenumerationer har minskat.att

Kalmar jämförthar antal tidskrifter med kommuner iett stort samma
storlek. Medel för media dock från Kalmarkommer Länsäven
Bibliotek. Kulturtidskriftskatalogens titlar har Kalmar dagAv i ca
hälften. fanns biblioteket.1970 dessa vid70 % av

1992 infördes möjligheten låna hem tidskrifter, detatt utom senaste
utlåningenpå sjudagarslån. Följden har ökat och antaletärnumret, att

kopior har opponerademinskat. viss mån sig gymnasiebibliotekenI
löpande årgång lånades eftersom det få framinte gickmot att ut, att

artiklar från de utlånade tidskrifterna. få fram kopior vänderFör att
sig istället till andra bibliotek i länet eller till lånecentralen.man

Länsbiblioteket effektuerade 000 kopiebeställningar under3över
1995. Beställningama har ökat under 1990-talet.successivt

Ljusdal

Ljusdals bibliotek har Kulturrådet valts modellbibliotek,att ettav vara
nationellt och internationellt.

Urvalet tidskrifter diskuteras i huvudsak vid på hösten,möteettav
då de flerintresserade får med. Om önskemål på tidskrifterärsom vara
kommer underin året det på ordinarie bokmöten. Artikel-tar man upp
sök har inflytande urvalet, vilket dockpå inte gäller Kulturtid-stort
skriftskatalogen.

allmännaDe medieurvalsprinciperna gäller också tidskrifter. Man
efter ha brett beståndså möjligt täcker in allasträvar att ett som som

ämnesområden. Biblioteket känner också för de politiska tid-ett ansvar
skriftema liksom för kulturtidskriftema.

Tidskriftsinköpens andel mediaanslaget har ökat i takt med ökadeav
prenumerationspriser. har efter behållaMan ungefärsträvat att samma

Ävenantal tidskrifter, mediaanslaget oförändrat.itrots att ärstort sett
nolltillväxt inte uttalad princip stryks praktikeni tidskriftärom en en

tillkommer, ofta sådana behövs för skolan.om en ny som
Senaste lånas inte För övriga lånetiden den-numret ärut. nummer

Årför böcker. 1994 lånades det tidskrifts-8 000överutsamma som
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År hade19952 000.lånade drygthuvudbiblioteket utvaravnummer,
000.ytterligare 2medökatutlåningen

bib-frånbeställsLjusdalfinns i annatintematerialKopior somav
demycketökathargymnasiet trots attfrånBeställningarliotek länet.i

kraftigt-mycketökatharKopieringenartikelförsörjning.har en egen
pådetberorbl.a.1994 attunder000och l1993kopior över390 -

kommunen.ökat iharvidareutbildningama

Malmö

gällerdetaktivtmycket närvaritstadsbibliotek har engage-Malmö
stadsdels-deltartidskriftsmötet ävenårligadettidskrifter. Iimanget

bok-ordinariepåunder åretKompletteringsköp tasbiblioteken. upp
möten.

kulturtid-gällervadmöjligtbreddsåhaAmbitionen storär att som
försö-neddragningarVidfulltextdatabaserEU-tidskrifter, etc.skrifter,

behållaalltidförsöker ämnes-alternativbilligarefinnaker menman
neddrag-eventuellavidbådebetydelseharArtikelsökbredden. stor

nybeställningar.vidningar som
Malmö 205,harKulturtidskriftskatalog1996 årsititlarnade 249Av
tilltillgångharallmänhet ett stortochpersonalBådedrygt 82 %.dvs.

Tidskriftsförteckningenoch Internet.cd-rompå ävenantal databaser
ochHälso-Artikelsök,referensdatabasemakompletterasUlrichs av
ochEBSCOfulltextdatabasemaProquest,Sjukvård, Magazine samt

File.Facts on
Tid-oförändrat.ganskahar varitprenumerationerochtitlarAntalet

berorvilketdock Ökat,harmediaanslagettotaladetandelskriftemas av
förvarittidskrifter större änochtidningarförkostnadsökningenpå att

ned-medförtinteprisernahögrehar deordandraMedmedia.övriga
tidskriftsbeståndet.iskärningar

sker1996frånårgångar,äldrelånadeTidigare sommarenmenman
invandrartidskrifterochdubletterförutomallsutlåningingen somav

bib-förändringentillSkälet är attbiblioteksenhetema.cirkulerar inom
Funktioneninforrnationsroll.tidskrifternasvidviktläggerlioteket mer
tillgängligtfinnsmaterialbeställtocksåunderlättaslånecentral omsom

direkt.
finns ingenkopieringtidskrifterutlåninggäller samtdetNär av

låne-stadsbiblioteketsåvälpersonalen påstatistik, somseparat men
ökat.har Dessutomkopieringsåväl utlåningupplevercentralen att som
innefattarökat.lånecentralen Dessa ävenfrånkopiesändningamahar

beställ-beräknas1996böcker. Förandrareferensverk ochkopior ur
000.till 9-10uppgåningarna
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Åsele

Åseles bibliotek ligger i vidsträckt glesbygdskommun, dess-en som
landets befollmingsmässigtär allrautom minsta. Jämfört meden av

Åselekommuner i storlek har urval tidskrifter. Avett stortsamma av
Åselede titlar finns Kulturtidskriftskatalogeni har 14 %.som

År 1992 startade samarbete mellan inlandskommuner i Väs-ett tre
Åsele.terbotten; VilhelminaDorotea, och harMan byggt vidare på

detta samarbete det gäller tidskriftsprenumerationer.när Följden är att
iÅselemånga kulturtidslcrifter finnsinte däremot dei andra kom-men

varifrån de kan lånas eller artiklar faxas.munerna,
En gång året beslutar vilka tidskrifter skallom man om man prenu-

på. Biblioteken använder varken Kulturtidslcriftskatalogen ellermerera
Artikelsök hjälp vid urvalet.som

Tidskriftema lånas lika länge böckerna dock inteut senastesom- -
Kopieringen däremotgratis, får låntagama betala för fjärrbe-numret. är

ställda artiklar. Kopieringen har ökat, framför allt det elever påär gym-
ellernasiet högre utbildning står för den ökade artikelkopie-annan som

ringen.

Sammanfattning

Av sin undersökning drar Britta-Lena slutsatsenJansson bibliotekenatt
i första hand på tidskrifter bredainom med kommersiellasatsar ämnen
utgivare, tidskrifter får läsekrets istället pågaranterat storsom en
tidskrifter utgivning borde säkras i yttrandefrihetens och godvars en
kulturpolitiks namn.

Kopieringen tidslqifter har ökat. Det sällsynt bibliotekenär attav
registrerar kopieringen. Biblioteken har också kulturansvar. Tid-ett
skrifterna har dubbla roller bläddras i och låta sig överraskas ochatt-

söka information bibliotekenHur betraktar tidskriftemas rollatt
till viss del hur de och deavgör finns; på speciell tid-exponeras var en

skriftsavdelning eller i anslutning till de olika fackämnena.
Samarbetet mellan framför allt mindre bibliotek innebär att man

bättre kan utnyttja Antingen samverkar kringresurserna. man en
tidskriftsförteckning eller bevarandeplan. Dettagemensam gemensam

kan leda till kopiebeställningama underlättas, vilket leder tillatt att
länsbibliotekenäven avlastas. kommunerI inom storstadsregionen

innebär det också låntagaren kan hänvisas till bibliotek.att ett annat
"Avsikten med samarbete bör dock inte i första hand att ettvara

bibliotek frånavstår förprenumeration grannkommun har tid-atten en
skriften", skriver Britta-Lena Jansson. radikalareEtt samarbete finns i
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NärÅsele. inköpen.samråderBibliotekenochVilhelmina omDorotea,
medbibliotek avstårkansketidskrifter ettsmalaregäller någotdet

kopiorBådeden.harbibliotekende tremotiveringen annatettatt av
biblioteken.mellanskickastidskriftsnummeroch

Nack-rationalisering.ochbesparingnaturligtvishandlarDetta om
kulturtid-värdefulladeltillfällefår attinteinvånarnadelen enseär att

Lyrikvännen."ochBokvännenAriel,skrifter t.ex.som

stadsbibliotekStockholms

tid-stadsbiblioteksStockholmsöppnade nya1997vårenUnder
biblioteket. HärHumanistiskagamlas.k.deti annexet,skriftsavdelning

tidskriftsverkstad.StockholmsochIT-biblioteketocksåfinns
facksalarna,olikadefördelade påvarittidskrifternaharTidigare

tidskrifts-samladedettidskrifter. Mendelfortfarande har ensom
tidigareårgångarställe. Deochpå sombeståndet finns ett sammanu

fåkundeibland väntalåntagamaochmagasinolikaförvarades i som
itidentillbaka iårgångarfemfinnsfick,dedärpå innantill dagen nu

magasin iendaÄldre gemensamtiförvarasårgångar ettbiblioteket.
byggnad.samma

år-helaihyllorpåtillgängliga öppnafinnstidskrifterVissa
OrdmeddetSåtill i dag. är t.ex.framochbörjanfrångångssviter

och BLM.Bild
tidskrifternatillhänvisningMed atttidskrifterlånades ut.Tidigare

tid-lånakanDäremotlängre.dettaintereferens mangörsbehövs som
facksalarna.frånhemmed sigskrifter

tid-vissapåprenumerationertvåbiblioteketharslitagetgrundPå av
andradetmedanarbetetdagligadetanvänds iexemplarskrifter, ett

stöl-problemkomplett. Ett ärårgången ärinbindasför närattsparas
klippsartiklar ut.vissaellersidor rivsder, utatt

frånelevermycketbiblioteketutnyttjasskolterrninerna avUnder
sidabiblioteketFrånspecialarbeten.förgymnasieskolanochhögstadier

handstyrande änmes-överochpedagogiskaläraresoftasaknar enman
specialarbete.för elevernasmetodikval och

bibliotekandrafråntidskrifterinsällanlånarTidskriftsbiblioteket
efterfrå-denharkommunenbibliotek iandraOmkopior.beställereller

Handelshög-biblioteket,Kungligadit.hänvisartidskriftengade man -
m.fl.högskolanTekniskaskolan,
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överväganden12 och förslag

överväganden12. l

Ett förregeringens motiv låta utreda bokrnarknaden fråganatt ärav om
litteraturen når till medborgarna detpå önskvärt. Denut sätt ärsom
nuvarande statliga litteraturpolitiken etablerades i tid då bokmärk-en
naden såg annorlunda dag. uppdragi I mitt har det ingått bl.a.änut att
undersöka hur ändamålsenliga de statliga insatserna på bokens och
kulturtidskriftemas område Mina förslag innebär förändringar.vissaär.

Litteraturen bärare vårt kulturarv. Boken, deninte minstär en av
facklitterära, viktigt medium för förmedla kunskap och tankar.är ett att
Skönlitteraturen inblick i andra människors livsvillkor och kanger
bidra till förståelse den livssituationen. Grundskolans kursplanav egna
i framhållersvenska litteraturens betydelse: Skönlitteraturenämnet

världar förmedlaroch upplevelser humor,spänning,öppnar tra-nya av
gik och glädje.

dagI lever boken hård konkurrensi med andra media.en
Vi betydligt mindre del fritiden läsa tittaägnar änatt atten av

på och lyssna på radio.TV Läsarundersökningar visar glädjande attnog
andelen dagligen läser böcker har ökat under den senastevuxna som
tioårsperioden. det oroande läsandet minskat blandDäremot barnär att
och ungdom. åldernBarn i 9-14 år i genomsnitt 94 minuterägnar per
dag TV-tittande medan de läser knappt halvtimme. Ungdomaren
mellan ochl5 24 år tittar på minuter och läser böckerTV 90 i 40 mi-

dag.nuter per
Läsinläming börjar tidigt, långt innan barnen börjar skolan. Barn

behöver tidig stimulans för utveckla rikt språk. Kontakten medatt ett
böcker hemma och i förskolan därför mycket viktig. Menär
undersökningar visar såväl högläsning de små barnensatt egetsom
läsande minskat. Bland barn mellan och3 8 år har lästiden halverats
sedan 1980 Håller vi kanske på förlora generation läsarenästaatt

År infördes1997 stöd miljonerpå 25 kronor till inköpett nytt av
barn- och ungdomslitteratur till folk- och skolbiblioteken. Staten har
också miljoner kronor i särskilda medel5 till läsfrämjandeavsatt

17-12179
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mening,åtgärder måste, enligt minverksamhet under år 1997. Dessa
för de barnen.kompletteras med ytterligare insatser yngre

tillgång tillgäller barns ochSkolan nyckelroll dethar när ungasen
Även siffrornaskolbiblioteksstatistiken bristfällig visarböcker. ärom

gymnasieskolan har minskatgrundskolan ochbokbeståndet både iiatt
tillriksdagen anslogde medelsedan början på 1980-talet. Av som

till skol-del gåttungdomslitteratur harinköp barn- och storenav
biblioteken.

fördeladefinnas lämpligtdet skallslås fastbibliotekslagenI att
ochför läsningintressestimulera elevernasskolbibliotek för att

skall sökasjälvaelevernahögre krav pålitteratur". dag ställs alltI att
biblio-välutrustadeha tillde måsteinformation, vilket innebär näraatt

tek.
byggainformationsåvälerbjuda elevernaSkolbiblioteket skall att

lustfylld läsning".kunskap på som
bristande gårkommunernas överolyckligt utDet är resurserom

för-skildabokurval skapar vittochserviceskolbiblioteken och om
kommundelar. Regeringenocholika kommunerför elever iutsättningar

naturligtdetinfördes1596bibliotekslagen 1996: ärframhöll då attatt
skolbibliotekensfolk- ochutvärderarkontinuerligtkommunerna

såvälförsärskildaföreslagithar avsättsverksamhet. Jag att resurser
skolbibliotekenochundersökningar ärför andrastatistik attmenarsom

närvarandeundersökas. Förlöpande börområden vilkadeett av
skolbibliotek,landetsundersökningkulturrådgenomför Statens aven

och detbakgrunddennaunder år 1998. Motklarberäknas varasom
skolbiblioteken,föroch intekommunernafaktum statenatt ansvarar

förslagkonkretlägga någotmöjligtfinner det intejag att om
skolbiblioteken.

och utbild-kultur-roll iviktigspelarFolkbiblioteken, ensom
haFråntjugo åren.under deförändratsningspolitiken, har attsenaste

begränsadebokutlåningsställen medvittförgrenatutgjort nätett av
med längreenhetertillutvecklatsbibliotekenöppettider har större

fler funktioner.öppettider och
likaväldistributionstöderdet motiveratJag statenatt som pro-anser

bör rimligenlitteraturstödda titlarnakvalitetslitteratur. Deduktion av
distributions-föreslår därförbiblioteken. Jagtillgängliga påfinnas ett

erhållerlänsbibliotekeninnebärtitlar. Förslagetför dessa ettstöd att
litteraturstödd titel.varjeantal exemplarvisst av

högredenoch decentraliseringenutbildningsnivånhöjdaDen av
och behovförförutsättningarskapatutbildningen har av sam-nya

Övergången till alltmerbibliotek.olikamellanverkan typer av
folkbibliotekenspåställer ökade kravinlärningproblembaserad

mellan folk- ochsamarbetelåneförrnedling påochbokbestånd samt
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forskningsbibliotek. takt med förlängdI grundutbildning ochen en
ökad distansundervisning vid högskoleenhetema kan förvänta sigman

beröringspunktema ökar ytterligare framtiden.i Kulturrådetatt menar
bibliotekssystemetdet krävs för hela det allmänna Jagatt en samsyn

stöder denna uppfattning.
biblioteken finnsFör i dag två databaser: statliga LIBRIS in-som
praktiskt alla statliga biblioteks bok- och tidskriftsbeståndtagetrymmer

och den Bibliotekstjänst AB BTJ ägda BURK-databasen. Ca 190av
kommuner anslutna till köperoch bibliograñsk service från BURK.är

flestaDe kommunala bibliotek har avtal med för sökningBTJ i BURK.
I propositionen Forskning och samhälle 1996/97:5 framhöllprop.

regeringen biblioteksdatabasen bör utvecklas tillLIBRIS natio-att en
nell och allmän informationsresurs. Avsikten bibliotekssystemenär att
skall integreras så nationens biblioteks- och informationssystem kanatt
utnyttjas bättre medborgarna bostadsort och kostnad föroavsett utanav
den enskilde.

Bibliotekslagen innebär garanti för medborgarna avgiftsfrittatten
skall få låna litteratur folkbiblioteken. Informationssökningpå i
databaser regleras däremot inte i bibliotekslagen.

har vid olika tillfällen funnitsDet planer på samordna LIBRISatt
och problem därvidlag avgifts-BURK. Ett BURK:s tjänsterär äratt
belagda medan LIBRIS kan användas avgiftsfritt. Till detta kommer att
många bibliotek tecknat långa bindande avtal med begränsarBTJ som
förfoganderätten det beståndet.över egna

nationell kulturpolitisk synvinkel detUr angeläget LIBRIS blirär att
allmän informationsresurs tillgänglig på biblioteken. för-Jagären som

följ utvecklingen.regeringenutsätter att noga er
uppdrag har utreda bokhandelsmarknaden. Bokhan-I mitt ingått att

deln den viktigaste försäljningskanalen för kvalitetslitteratur. Antaletär
bokhandlar i Sverige uppgår till omkring 400, 330 allmänbok-varav
handlar och 70-tal specialbokhandlar med inriktning påett större
läromedel, religiös litteratur, barnböcker m.fl. områden. landetsI 77 av

kommuner288 saknas allmänbokhandel. till de allraLägger man
minsta specialbokhandlama kan antalet försäljningsställen i någonsom
mening kan betecknas bokhandlar till drygt Med500.som anges varu-
hus, stormarknader och detaljhandel uppgår antalet försäljnings-annan
ställen för allmänlitteratur till omkring 800.

Många mindre bokhandlar har situation. Den utred-utsatten av
ningen genomförda undersökningen Distribution böckerav genom
detaljhandeln visar många bokhandlar har förhållandevis lågatt en

Statens Kulturråd Enheten for litteratur och bibliotek Utvidgad samverkan
inom det allmänna biblioteksväsendet
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BFIABFinansieringsinstitutBokbranschensEnligtomsättning.
ikontorsvarorochböckerförförsäljningsvolymenminskade

1997underuppgångtydligNågon1996.årmed 4 %detaljhandeln ca
HUI visarutredningsinstitutetHandelnsskönjas.kunnatintehar ännu

förstaundersällanköpshandelns.k.för denförsäljningssiffrorpositiva
negativa. Dennadäremotdeochböcker är1997. Förhalvåret papper

bok-mindredenBFI. Jagbekräftas attutvecklingenbild anseravav
såvälhöjningardärförföreslårochstödytterligarebehöverhandeln av

teknikstöd.förstärktsortimentsstödkreditstöd samt ettsom
funge-förhar ettkommunernaunderstryka ettvillJag att ansvar

kommersiella delen.dengällerkulturutbud. Det ävenrande och brett
bib-ochläromedelupphandlingvidkommuninnebärDetta att aven

priset.kriterierandra äninanledninghar ävenlioteksböcker vägaatt
kanupphandlingoffentlig22§ lagenlkap.Enligt en upp-om

anbuddetanbudet,för det lägsta antaställetvälja ienhethandlande att,
samtligatillhänsynmedfördelaktigtekonomiskt om-mestärsom

miljöpåverkanfunktion,driftkostnader,pris,såsomständigheter
mm.

redovis-förfrågningsunderlag ärkommunernaspunkt icentralEn
läggasskallbedömningsgrunderellerurvalskriterierdeningen somav

anbudsprövning.grund förtill
för-sittikommunhindernågot attinte mötaDet ensynes

sortiment,närservice,kvalificeradpåkravställerfrågningsunderlag en
leveranstiderlagerhållning, m.m.

ansågupphandlingoffentliglageninförandetmedsambandI omav
förrisknågonfanns attintedetstatsrådet upp-föredragande att

endimensionella prispröv-skulle komma styrasatthandlingama av
förefaller deterfaritvad jagEnligt52.1992/93:88,prop.ningar s.

vidviktökadlagtbedömningari sinakommunernaemellertid omsom
konkurrensfaktor.priset som

samarbetarkommunervanligarealltblivittid atthar påDet senare
inköperkommunbl.a.sker attläromedel. Dettainköpvid engenomav

tillvidaredemsäljasedanförförläggamadirekt från attläromedel
fårvolymermycketläromedel i storaköpGenomandra kommuner. av

lokalvadförlagenhos änrabatterkommuneninköpande större enden
inköp. Kommunenför sinaåtnjutandeikommakanbokhandlare av

prisertillkommunersamarbetandetillvidareläromedel somsäljer
skall alstradenbokhandeln kanlokala uttavad denunderstiger om

vidkonkurreraintevanligtvisbokhandlarna kanlokalaDevinst.någon
uppdragenförlorar attkommuner,mellan utansamverkandenna typ av

skolorna.tillläromedelsälja
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Kommunernas inköpssamarbete kan hota fungerandeväl lokalen
detaljhandel. den lokala bokhandelnAtt upphör till skada förär
konsumenterna då det medför begränsning utbudet böcker.en av av

Bokhandeln specialiserad på tillhandahålla brettär sortimentatt ett
böcker och god ochservice viktig del i den lokalautgörav ge en ser-

vicen. Särskilt tydligt detta på mindre verksamhetDen sombe-är orter.
drivs bokhandlama därför viktig samhällsekonomiskär ävenav ur en
aspekt.

En genomtänkt samverkan mellan kommunernas olika ochorgan
den lokala bokhandeln har kulturpolitisk betydelse. harSåstor t.ex.
folkbibliotekens och bokhandelns personal intressen igemensamma
studiedagar, konferenser, kampanjer och lokalt läsfrämjande arbete.
Mot den bakgrunden det angeläget kommunerna strikt iakttarär att
konkurrenslagens bestämmelser, bl.a. förbudet otillåtenmot
inköpssamverkan. beklagligtDet kommunerna utnyttjar oklar-är om
heter konkurrenslagstiftningeni till skada för det lokala näringslivet.
Frågan tillåtligheten kommunal samverkan emellertid förärom av
närvarande under rättslig finnsprövning och det därför skäl avvaktaatt
resultatet denna eventuella lagändringarinnan diskuteras.av

informationsteknikNy har fått betydelse för olika led istor ett
litterärt verks från författare, via förlag, kritiker, bokhandel ochväg
bibliotek fram till läsaren. Sverige finns flera skönlitterära klassikerI
på Internet, Projekt Runeberg. komplettEn utgåva Carl Jonast.ex. av

AlmqvistsLove "Samlade verk med Vitterhetssamfundet som
huvudman under digital utgivning.är

kan publicera, beställa,Man sälja, köpa och läsa litteratur via nätet.
Flera författare, förlag och tidskrifter publicerar verk direkt Internet
eller lagrar dem där för publicering via Print-on-demand.

Genom kommer all världens litteraturInternet lättare bliatt
tillgänglig för både vetenskapsmannen och den enskilda medborgaren.
Teoretiskt finns fysiskainga tillgänglighetenDennästan gränser.
däremot, mellan boken läsaren,och kan tänkas minskamötet som en
följd ökad användning Internet.av en av

Redan i dag har det uppstått priskonkurrens mellan Inter-en
nethandel och vanlig bokhandel. svårt vad detta kan ledaDet är sägaatt
till. bokhandeln,Kommer synnerheti den mindre, hamna risk-iatt

och slås ut Kommer bokklubbarna försvinna Internet-närattzonen
bokhandlama både information och försäljning Och hurövertar stor

risken förlagen börjar sälja sina böcker direktär på Internetatt utan
mellanhänder

Den korta utredningstiden har tillåtit djupareinte analys denen av
växande användningen Internet. Jag vill dock peka behovetpåav av
såväl forskning statistik för belysa denna utveckling.attsom
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och på sittharsvenska sättBokbranschen och den staten envar
fria pris-följd denutveckling blivitdenförsökt avsom enparera

dis-verksamhet integrerathar sinböcker. Förlagen ipåsättningen
medBokhandlar harbokklubbar.tributionsledet svaratstartaattgenom

från förlagen.bokinköpförvillkor sinaför få bättrebilda kedjor attatt
Ändå minskat.totala försäljningenandel denbokhandelnshar av

ökad bety-fåttbästsäljama harganska få riktigttill antaletDe stora
marknadsföringochbokhandel. Distributionsåväl förlagdelse för som

förlagens,beroendehållethelt ochtitlarlitteraturstödda är avav
förhållandetbokhandelns insatser. Detochbokklubbarnasbibliotekens,

kvalitetslitteraturdistributionintestöder produktionatt staten avmen
för godoförenligt med principenochinkonsekventbådejag varaanser

dettalitteraturstödet ibedömningenhar alltså gjorthushållning. Jag att
distributionstöd förKompletterandeändamålsenligt.avseende inte är

mening.enligt minnödvändigainformationoch är
faktorerdetutgivningsstödetregler förnuvarande är treEnligt som

förlagen2kvalitet,litteraturstöd: l bokenskan få atttitelavgör om en
Statenss.k. F-prisförlagsnettopris,det högstaöverskriderinte som

3branschföreträdare,medefter överläggningar samtkulturråd bestämt
exemplar000mellan 750-2minimiupplaga,trycks i vissdenatt en

kategori.beroende på
mycket högautgivningsstöd nårfårtitlarfaktum vissaDet att som

de littera-Cirka 10 %stöd.besluteniupplagor, inte invägs avom
samtidigtexemplar10 000upplagortrycks iturstödda titlarna över som

ekonomiskaknappagrundfår stöd påkvalitetsböcker inteandra av
förför facklitteraturstödordningarnagällerdetNär vuxna,resurser.
förbildverkochbildböckerungdomslitteraturochbarn- samt vuxna

därförföreslårstöd. Jagansökningarnahälftenbifalls mindre än omav
upplagespärr.införandet av en

närvarandeförminoritetsspråk utgårochinvandrar-pålitteraturFör
frågaviktigt idetuppfattningförlagsstöd. Enligt min attärallmäntett
medminoritetsspråkochinvandrar-påjämställa litteraturkvalitetom

därförföreslårsvenska. över-på Jagkommer ettden litteratur utsom
kvalitetsbedöm-titelstöd förtillåtergångsättningsstöd attsamt enen

skall kunnadessa titlarning göras.av
fåtalEndast40-tal förlag.utgår tillför klassiker ettLagerstödet ett

förlagenomkring 20belopp.substantiella Fördessa får några avav
Enligt minår.kronormindre 10 000lagerstödet tilluppgår än per

ochutformningKulturrådetföranledningfinns övermening att se
detta stöd.administration av

kunskapenviktuppfattningenligt min största attDet är omav
följs.insatsereffektenochbokmarknaden fördjupas statensatt nogaav

förlagenbokhandeln,för såvälförändringpräglasMarknaden somav
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och läsarna. Bokhandelns bokslut för år 1996 visar handeln överlagatt
har gått Såväl enskilda konsumenters kommunernas inköpner. som
minskar. medierNya konkurrerar läsarens tid. har vidJagom
genomgången funnit brister i statistiken det svårt fågör attsom en
korrekt uppfattning den rådande situationen. lämnarJag därförom
förslag hur kunskapen marknaden skall kunna förbättras.om om

Den författarens verk utbytbartinte den andras. Bokenär ärmotena
på gång handelsvara och litterärt verk och har kulturpolitiskstoren
betydelse. Bokbranschen skiljer sig därigenom från andra branscher.

börDet enligt min mening för inom konkur-öppnas utrymme att
renslagstiftningen hänsyn till bokens och möjlighet tillsärartta ge
branschöverenskommelser, det gäller prissättning på böckernärt.ex.
eller karenstid. lämnarJag därför förslag med den innebörden.ett

Samtidigt den tekniken bättre möjligheter ochgett att startasom nya
kulturtidskrifter har deras överlevnadsmöjligheter försämrats påutge

grund färre och ökadeprenumerationer portokostnader. skerDettaav
samtidigt både kultur- och andra tidskrifters innehåll kopieras ochsom
utnyttjas i allt högre grad, inte minst inom utbildnings- och hög-
skoleväsendet. Kulturtidskrifterna viktiga den demokratiskaiär

forum för debatt och analys tider dåi massmediersprocessen som
information tenderar bli alltmer fragmentarisk. Tidskriften kanatt ge

olika intressen, åsiktsinriktningar och i samhälletröst närgrupper
ägarkoncentrationen ökar bland andra medier. kopieringFrågan om av
tidskrifter kräver analyser det tidsmässigt inte varit möjligt försom
denna utredning genomföra. Sakkunskap kan utnyttjas fram-att som

finns hos bl.a. Kulturrådet, Föreningen för Kultur-Sverigesöver
tidskrifter, BONUS Sveriges Tidskrifter.samt

Jag lämnar förslag till förändringar det statligai stödet till kultur-
tidskrifter och för förbättra informationen kulturtidskrifter.att om

Posten har under de åren kraftigt höjt och höj-senaste portot nya
ningar tidskrifteri januari 1998. För med upplaga under 1 000väntas
exemplar blir höjningen prenumerationsportot 20-40 %. De storaav
förlagen och bokklubbama har avtal med för bokklubbs-Postenegna
försändelser, medlemstidningar och böcker. Portohöjningama hart.ex.
framför allt drabbat kulturtidskrifter, mindre förlag, bokklubbar,
bokhandlar och antikvariaten, har möjligheterinte nå till deattsom upp
volymer krävs för avtal. för enstaka bokpaket,Portotsom egna
Intemetbeställningar och tidskriftsdistribution blir mycket dyrt. Posten
hänvisar till konkurrenslagstiftningen och tvingasatt ta utmenar man
sina faktiska kostnader varje enskild kund och kan subven-inteav
tionera s.k. olönsam Införandet s.k. kulturporto har disku-post. ettav
terats.
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myndigheter,däranalysmeningenligt minkräverfrågorDessa en
Sveri-Kulturtidskrifter,SverigesförFöreningenbokbranschens parter,

lagstiftnings-behandlatillfälleberedsAB attoch PostenTidskrifterges
fi-ochsubventionerstatligaeventuellaochbranschsamarbetefrågor,

nansieringsfrågor.
frågoruppdrag prövautredarens attdet iingårdirektivenEnligt

mervärdesskatt.om
mervärdesskattfråganmåstehänseendeidock ettJag att ommenar

brukförköptaböckerpå egetinförselmomsgäller avoch detbeaktas
frånskeromfattningökandevilket iutlandet,frånprivatpersoner
for-dagI äroch via Internet.grossisterförlag,bokhandlar,utländska

Privat-växande.EUochländer inomfrån utomSverigetillsäljningen
Tullverketenligtbrukför ärböcker egetimporterarsompersoner

Depå Posten.hämtasböckernainförselmomsbetala närskyldiga att
bland dessaochkundentillhemdirektdockkommerbokpaketflesta

stickprovskontroller.endastPostengör
omkring InternetproblematikenRiksskatteverket enärEnligt

Tullverketfråga.uppmärksammadtillräckligtoch intesvårmycket
Vidböcker.för importgällerinförselmomsdenhandhar avsom

svenskregelgällerutanför EU attland momsfrånprivatimport ett som
Vidvärdegränser.fastställdaunderimportvid visserläggas,skall utom

ursprungslandetsoftastdäremotgällerEU-länderfrånimport
ursprungslandetsReglerna säger atttill %.25alltifrån 0 %momsnivå,

helatillåromsättningsäljaresenskildlängesågäller permomsnivå en
motsvarandeOmkronor.svenskaOOO320understigerSverige

isigmomsregistrerasäljarenmåstebeloppdettaöverstigeromsättning
Sverige.

Riks-enligtinköp,dessakontrolleraomöjligtpraktikeni attDet är
verklitterärauppstårkomplikation närskatteverket. En störreän

datorprivatpåskrivasdärefter utförelektronisktned att enhämtas
Riksskatteverket,enligtPrint-on-demand. Detta är,tryckaseller ut som

dettahurframgåringenstansmomsbeläggasskalltjänst mensomen -
kontrolleras.kunnaskall

Internetför-ökandedeninnebärSverigeibokmarknadenFör
hot.utlandetfrånsäljningen ett

enbartfungerabokhandeln kommer attför somriskfinnsDet att
Internetviaköperkunderochböckerutländska attförutställningsplats

beträffanderåderdagiokunskaputlandet. Denfrån stora som
fåkandettakonsekvenserdeochböckeroch importmervärdesskatt av

utreder frågan.regeringenhemställerjag attgör att
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omfattande miljoner kronorlämnar förslag till reformer 30Jag en-
följande:ligt

miljlitteraturstödda titlarna till bibliotek 10,Distribution de 5av
bokhandel miljlitteraturstödda titlarna till 3,0Distribution deav

litteraturstödda titlarnaStöd till katalog deöver
mellanläsfrämj ande samverkanoch stöd till i

milj1,5och bokhandelbibliotek

Öppen miljverksamhet 2,0stödordning for litterär

miljbokhandeln 3,5Förstärkt stöd till
förLäsfrämj ande barn:

milj2,0Bambokskatalog
miljunder 3,0för barn 10 årLäsfrämjande åtgärder

milj1,5Kulturtidskriftskatalog

miljkulturtidslcrifter bibliotek 0,5påFörsöksverksamhet med

miljtidskriftsområdet 2,5ochFörbättrad statistik på litteratur-

milj30,0Summa
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paragrafkulturpolitiskInförandet12.2 enav

paragrafinförskonkurrenslagenföreslår detJag iatt en ny
viktigatillgodoserföretagavtal mellanundantar somsom

distribution ochtillkomst,främjarändamål, ochkulturella som
avtalSådanafrån förbudetböcker 6 iförsäljning i angesav

verkställighetsföreskrifter regeringen.av

ochtillgängligfinnas fysisktskallbokenutgångspunktMin är att vara
framstegalla tekniskaochviktigt äralla. Läsandetåtkomlig för är trots
den fysiskamediet.läsvänligaste Jagdetboken fortfarande attmenar

och förläsarnas intresseför fångaavgörandeböcker är attnärvaron av
framhåller denförslagerbjuds. Mittvadfå vetskapatt somom

och vitt-litteraturbred utgivningbetydelsen ettkulturpolitiska avenav
bokhandelsnät.förgrenat

År 1970avreglerad.bokbranschensvenskadenårSedan drygt 25 är
bruttoprisförbudet.frångenerella dispensbokbranschensupphörde

till kon-lägsta prisbokhandeln vidbindakunde längreFörlagen inte ett
medsambandupphörde ikommissionssystemetDå ävensument.

och Bok-Förläggareföreningenträffadefriprissystemetövergången till
fackbokhandelsavtalet.s.k.branschavtal, dethandlarföreningen ett

för-medanaktuella titlar,lagerhållningvissBokhandeln åtog sig aven
nyutgivningandel sinvissskickaförband siglagen i princip utatt aven

avskaffades årFackbokhandelsavtaletbokhandeln.tillabonnemangi
1992.

haft påfriprissättningeneffekt män-vilkenoenighetråderDet om
kommentarbokutgivning. Ibreddelmöjlighetniskors att ta enenav

tendenser,Kulturrådet påpekade1993årtill Kulturdepartementet
för-ochbokhandelnkedjebildningen inomtilltagandedensåsom en

mark-domineradeförlagsgruppermed femlagskoncentration stora som
förlagfaktumutgivningen. Detförsvarade 75 % att storanaden och av

innebarbokklubbarochdistributionsföretaghade tillgång till egnaegna
rådet.menadedistributionskedjan,kontrolllångtgående överen

bokhandelns in-inflytandestarkareockså fått överFörlagen hade ett
ochsmåantalpekade påocksåKulturrådet,köp, enligt att ettsom

problem.ekonomiskaökadeförlag fåttmedelstora
ståndpunkterför olikagrundenuppfattningfåFör att omen

fasta bokpriser.seminariumvårenutredningen underanordnade ett om
svenskaförhållandena på denförutomdiskuteradesVid seminariet
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bokmarknaden också situationen på marknaderna i Norge, Danmark
och Finland.Diskussionen i förmedladesEuropa genom en represen-

från den Europeiska Förläggarefederationen.tant
kanJag efter ha tagit del erfarenheterna från våra nordiskaatt av

grannländer konstatera den svenska bokmarknaden tillsammans medatt
den finska kännetecknas avsaknad regleringar. I Norge, harav av som
fasta bokpriser, har intill helt nyligen funnits branschöverenskom-en
melse reglerat förhållandena mellan förlag och bokhandlar. Den ärsom

uppsagd löper fortfarande avvaktani på förhandlingar mellannu men
Den norska litteraturstödsordningen har heltparterna. en annan

konstruktion den tillämpas i Sverige och innebär inte baraän ettsom
produktionsstöd också böckerna sprids till landets bibliotek.utan att ut
I Danmark har helt nyligen bokhandels- och förlagsbranschen fått
förlängd dispens från den nyligen konkurrenslagen. Dennaantagna
dispens innebär Danmark fortsättningsvis tillämpar fast-ävenatt en
prisordning. Bland de anfördes från den danska bok-argument som
branschen framhölls fastprisets betydelse för bokhandelns möjlighet att
bibehålla vittförgrenat bokhandelsnät i sin hanterar riktett tur ettsom
titelutbud.

Flera länder i harEuropa någon form fastprisordning. I någraav
länder Frankrike, Spanien och Portugal fastprissystemet regleratärsom
i lag. Vanligare branschöverenskommelser har godkänts lan-är som av
dets konkurrensmyndigheter. Den Europeiska Förläggarefederationen
förordar fastpris på böcker då fastpris säkrar mång-attman menar en
sidig tillgång till böcker och bevarar finmaskigt avkvalitetsbok-nätett
handlar.

Den pågående diskussionen i belyser på tydligtEU intresse-sättett
konflikten mellan kulturpolitik och konkurrenspolitik. denI genom
Maastrichtfördraget införda s.k. kulturparagrafen, artikel uttrycks128,
saken på så Gemenskapen skall beakta de kulturella aspekternasätt att

dendå handlar enligt andra bestämmelser Romfördraget.i Genom
denna bestämmelse har konflikten mellan och tjänsters fria rör-varors
lighet bl.a. regleras i fördragets konkurrensregler, artikel 85 och 86som
och behovet kulturella hänsynstaganden tydliggjorts.av

Under 1997 har artikel 128 åberopats diskussionenisommaren om
fastpris på böcker i och med det beslut gränsöverskridande fastaom
bokpriser rådet. Kulturrninistrama, har under åbero-antogssom av
pande denna paragraf kommissionen undersökauppmanat attav
tillämpligheten fasta bokpriser inom homogena språkområden, vil-av
ket kulturministrarna bör möjligt. Bland sina fram-motivanser vara
håller kulturministrarna bokens dubbla karaktär, dvs. både bäraresom

kulturella värden och ekonomisk handelsvara.av som
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konstaterahar jag kunnatsvenska marknadendet gäller denNär att
liknarkännetecknas situationförlagssidan närmastsomenavnumera
förantal förlag stårmindredenoligopol i meningen att ettett en
ökatkonkurrensmedel har iutbudet. Prisetövervägande del somav

konkurrensmedelökande fokuseringen på prisetbetydelse. Den som
bokhandeln inte kaneftersomallmänbokhandelns situationintegagnar

bokklubbar kanvissamed priset på görakonkurrera sättsamma som
vadutredningen gjortundersökningtitlar.beträffande urval Denett

bokhandelntitlarnalitteraturstödda visarspridning degäller trotsattav
tillhanda-brettför relativtkanal stårfortfarande denallt ettär som

kvalitetslitteraturen.smalaböcker, inkl. denhållande av
både vadbranschföreträdareolikamellanMeningarna går isär avser

bokmarkna-den svenskapåverkatfastprissystemetupphävandethur av
utgivningbredförerfordrasvilka åtgärderden och att trygga ensom

och distribution.
harsvenska marknadendenörläggareförenirzgerzSvenska F attanser

bra. Enfungerar ibranschen i dagochutvecklats positivt settstortatt
bokhandels-förlags- ochbådeskettstrukturomvandling har av
naturlig ochbetraktasfårföreningenbranschen, vilket enligt ensom

styrd konsu-marknadsekonomimodernnödvändig utveckling i aven
före-utvecklingenvändakan intepreferenser. Manmenternas menar

överenskommelsersigFörläggareföreningenningen. motsätter som
böcker.påkonsumentprisetreglerar

till utvecklingen,avvaktadeBoklzandlareföreizingenSvenska är mer
Föreningentill fastprissystemet.återgångförespråkar inte trorenmen

haskulle viljasamtidigt över-fasta priser,inte säger att enmanmen
dvs.bokklubb,skönlitteratur inyutgivenför försäljninggångstid av

månaderna. Manförstaunder deha förtursrättbokhandeln skulle sex
Bok-villkor.likasker påkonkurrensenviktigtbetonar det är attatt

skillnad iför-omotiveraddet finnsbl.a.handlareföreningen att enanser
säljs i ochbokenförsäljningkanalvilkenberoende påfattarroyalty som

riktat kritikocksåbokhandeln. harför Mantill nackdel motdetta äratt
läromedelshanteringen. Före-gällerdetagerandekommunernas när

alla kost-beaktatupphandlingen intevidkommunernaningen attanser
anbuden.för de olikanadsaspekter

fria pris-denkulturpolitisktFörfattarförbund ärSveriges attmenar
tillhar lettfrån bokklubbarnaPriskonkurrensennederlag.sättningen ett

rabatter.för få högre Dettakedjorbokhandeln organiserat sig i attatt
utbudbrettlängre harbokhandeln intehar lett tilli sin ettatttur av

Oftast hittarurval.har begränsatBokklubbarnakvalitetslitteratur. ett
och vissabokklubbarnalägre pris iböcker till mycketsammaman

bokhandeln i övrigt. Detboken säljs för ikedjebutiker det pris storaän
osunda pris-spridning.tillräcklig Detkvalitetsböcker når inteflertalet
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Författarförbundet. föreslår därförkriget upphöra, Manmåste ettmenar
efter utgivningen.fastpris för böcker under begränsad tidnyutgivna en

ekonomiskatraditionell "vara" iBoken kan betraktasinte som en
åbero-kulturella värden.Boken bärare Deär argumenttermer. somav

gäller försäljningden fria konkurrensen detför från näravsteg avpas
bredare distributionförböcker fastprissättningenär utrymmeatt enger

till genomsnittligt lägre priser. Jagbredare utbud böckerettav av
Samtidigt villfinnas fog för sådantdet kan ettatt resonemang.menar

bokrnarknadenden svenskaunderstryka den genomgångjag att somav
sådan bördag inteutredningen situationen igjort visar är att statenatt

från Förläg-sådan önskanreglera det finns heller ingenmarknaden,
eller Bokhandlareföreningen.gareföreningen

Samtidigt harkännetecknas bredd i sortimentet.Bokutgivningen av
distributionsledet. hardet behövs i Jagkunnat konstatera insatserjag att

försvåras på grunddjupgående analysden iakttagelsengjort att aven
förslag dessa delar.har lämnat i Denbrister avseende statistiken. Jag

Internetbokhandlar, kan inne-framväxtentekniken, framför allt avnya
bokhandeln.konkurrensläge förbära förändratett

påuppkomma aktörernaskulleden situationenJag attattanser om
förkonkurrenslagen erfordrasfrånmarknaden attavstegattmenar

bevarandeochspridning kvalitetslitteratursäkra ochutgivning ett avav
lagtekniska skälskall intebrett bokhandelsnät, parternaett varaav

framhöll i sittKulturutredningenförhindrade träffa sådana avtal.att
bokfrid" inte läm-åtgärder såsom1995:84slutbetänkande SOU att

branschensförstatsmakten bör någotför regleringsig utan varapar av
komma överensparter att om.

pekatKonkurrensverketyttrande tillKulturrådet har i närattett
exempelfinns påkulturområdetdet gäller avreglering inom att avreg-

effektenutbud. Ofta blirmindreleringen inneburit varierat attett en
ökat urvaltill stånd ellerfåtal verk kommerspridning ettstörre ettav

mellanför konsumentenför valfrihetlikartade verk, istället störreenav
exempel påtillgodoser olika intressen. Ettolika verktyper av som

kabel-TV-kanaler meddag tillgången pådenna utveckling den iär stora
programinnehåll.sinsemellan likartat

mål skall kunnakulturpolitiskasåledes hänsyn tillJag attanser
konkurrenslagen. sådantundantag från Ettmotivera det beviljasatt

berörda kommeråsikt,undantag förutsätter, enligt min att parter
förslagför närvarande. Mittföreliggersådan situation inteEnöverens.

samförståndslösning mellan bran-möjliggöralagteknisktär att rent en
från Danmark, där bok-sådan kan fåsschens Exempel påparter.

bestämmelserna enligtfrånbranschen fått förlängt undantagnyligen
konkurrenslagen.den danska
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har därför undersöka konkurrenslagenJag låtit möjligheten inomatt
införa bestämmelse undantar bokbranschen från lagen. skallJagen som
i korthet redogöra för de lett fram till mitt ställnings-resonemang som
tagande.

finns för införa undantag förolika tekniska lösningarDet att ett
bokmarknaden. jämställa överenskommelser mellanEtt sätt är att upp-

förlag och återförsäljare med dehovsmän och förlag mellansamt
överenskommelser träffas mellan arbetsgivare och arbetstagaresom

anställningsvillkor. Sådana överenskommelseravseende lön eller andra
KL.från konkurrenslagens bestämmelser 2 §undantagnaär

möjligheten med bestämmelseharJag prövat attsom angeren ny
överenskommelser mellan litterärakonkurrenslagen tillämpas påinte

förlag villkoren vidoch konstnärliga verks upphovsmän och om upp-
bokform förfogalåtelse iupphovsmannens ensamrätt överatt ettav

mellan förlag och återförsäl-verk och heller överenskommelserpå
sådant verk. Upphovsrättslagenvillkoren vid leveransjare geravom

det verk han har skapat.förfogaupphovsmannen överensamrätt att
för-bokförlaget innebärupphovsmannen ochFörlagsavtalet mellan att

bokfonn och saluföra detverket ilaget förvärvar ensamrätten att utge
direkt eller återförsäljare.genom

upphovsmännen ska-Lagstiftningen grundar på iakttagelsensig att
denutbytbartförfattarens verk inteunika verk. Den är motpar ene

ord medkonkurrerar med andra inteandres. olika bokverkenDe
varandra utbytbaraandra medvarandra marknaden på detpå sätt som

distributionsledet harEnsamrättsskyddet i ansettsgör. vara envaror
investeringsvillig och plu-för modern,grundläggande förutsättning en

ralistisk bokmarknad.
fog fördet kan finnasenligt meningsagda innebär minDet attnu

ochmellan upphovsmänvertikalt prissamarbeteuppfattningen att
återförsäljare inte kanförläggare mellan förläggare ochoch anses

bokmarknaden på detpåhindra eller begränsa konkurrensen sätt som
avtalproduktmarknader. Om sådanaandrasådana avtal kan pågöra

tillämpningsområde påskulle undantas från lagens sätt somsamma
lön elleroch arbetstagareöverenskommelser mellan arbetsgivare om

till uttryckdetta kunna kommaandra anställningsvillkor skulle genom
tillägg till 2 § KL.

delar konkurrens-möjligt i allatorde knappastDet sättaattvara
för despellagens bestämmelser överens-sätt görssamma somur

har därförarbetsmarknadenskommelser träffas mellan Jagparter.som
valt väg.en annan

konkurrensregler artiklarna 85 och 86 iEfter förebild från iEU:s
dels vad kan kallasRomfördraget det konkurrenslagenställs i somupp

samarbete mellan företagkartellfárbud, nämligen förbud motett ett
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har till syfte begränsa konkurrensen den marknadenpå svenskaattsom
eller detta resultat 6 dels förbud missbruk från§, ett mot ettsom ger
eller flera företags sida dominerande ställning denpå svenskaav en
marknaden 19 lagförarbetena.§

Från förbudet konkurrensbegränsande samarbete kani 6 § mot
undantag fallmedges i enskilda Konkurrensverket. Undantag frånav
förbudet förutsätt-gäller enligt för avtal uppfyller17 § grupper av som
ningarna för enskilda undantag. har verkställighets-Regeringen som
föreskrifter till antal olika förordningar beslutat sådana17 § i ett om
s.k. gruppundantag.

Förbudsbestämmelsen lyder:i 6 § KL

följer beslut enligt eller eller"Om något inte 8 15 §annat av av
avtal mellan företag förbjudna de har tilll3 17 eller 18 ärc om

syfte den svenskahindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen påatt
de sådant resultat.marknaden på märkbart ellersätt ettett om ger

gäller särskilt sådana avtal innebärDetta attsom
affärsvillkor direktinköps- eller försäljningspriser eller andra

eller indirekt fastställs,
ellerproduktion, marknader, teknisk utveckling investeringar

begränsas eller kontrolleras,
marknader eller inköpskällor delas upp,
olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom4.

konkurrensnackdel, ellervissa handelspartners får en
det ställs villkor för ingå avtal den andra åtarett att partenattsom

enligtförpliktelser varken till sin eller han-sig ytterligare natursom
föremålet för avtalet."delsbruk har samband mednågot

förbudetförsta stycke innehåller det direktaBestämmelsens mot
Förbudet begränsaskonkurrensbegränsande samarbete mellan företag.

framför bestämmelsen till undantags-allt hänvisningen igenom
bestämmelsen gruppundantag i 17i 8 § och bestämmelsen Lag-om

meddelats enligtstiftningstekniken innebär undantag har 8 §näratt ett
gäller förbudet.eller det finns gruppundantag enligt 17 så inteett

exemplifiering för-förbudsbestämmelsens andra styckeI avges en
bjudet fråga någonkonkurrensbegränsande samarbete. Det inteär om

exempel förfarandenuttömmande uppräkning, här påutan ges som
försttypiskt konkurrensbegränsande. exempelDet nämnsärsett som

och från självfallet det elementära-konkurrenssynpunkt är mestsom-
förbjudet Prisöverenskommelser mellan konkurrenterprissamarbete.är

innebär till konkurrensbegränsning eftersom priset detsin ärnatur en
viktigaste medlet det gäller konkurrera. därför särskiltKLnär att ser

sådant samarbete. framgår lagenpå Detsträngt ävenattgenomav
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förbjudna.fastställsindirektöverenskommelser varigenom priser är
exempelviskan åstadkommasIndirekt fastställande priser genomav

framtag-angående prispolitik ellerprincipöverenskommelser genom
omfattar såväl hori-prissamarbeteFörbudetning prisstatistik. motav

försäljnings-företagmellan isontellt prissamarbete samarbete samma
mellan företagsamarbetevertikalt prissamarbeteeller inköpsled som
prissamarbetebruttoprissättning. Förbudetolika led, exempelvisi mot

exempelvis samarbeteomfattartämligen långtgående. Det ävenär om
andrarabatter ellerfrågaoch samarbete ienbart delar priset omav

affärsvillkor.

KLenskilda fall 8 §undantagBeviljande iav

§förbudet i 6omfattassamarbetekonkurrensbegränsandeEtt avsom
enskilt fallKonkurrensverket ibeslutkan enligt 8 §KL ettavgenom
anmälts tillharsamarbetetförutsätterförbudet.undantas från Detta att

iinnebärundantagbeslutKonkurrensverket enligt Ett9 att ettom
dedrabbasblir tillåtet och inteförfarande rätts-för förbjudetoch sig av

Bestämmel-samarbete.förbudsbelagtdrabbarverkningar annarssom
iartikel 85.3motsvarande regler imedsakii 8 § överensstämmersen

Romfördraget.
§samtliga fyra i 8beviljas måsteskall kunnaundantagFör att ett

beskrivas såprövningenAllmänt kanuppfyllda.kriterierangivna vara
utifrån ekono-med samarbetetfördelarnaundantag kräver attatt ett

Samverkankonkurrensen.förnackdelarnamiska grunder överväger
konkurrenskraftstärker derasföretagoch medelstoramellan små som

marknads-alltföromfattarföretag och inte storstörregentemot ensom
beviljas undantag.kansamarbetetypfallandel är ett somav

uppfylltmåsteundantagsvillkoret är attförstaDet sam-varasom
distributio-ellerproduktionenförbättrabidrar tillarbetet antingen att

framåtskridande. Detekonomiskttekniskt ellerfrämjaeller till attnen
irationaliseringarbrukar kallasvadfrågahär typisktär sett somom

produktionskostnaderlägredistributionsapparaten,ochproduktions-
vill-uppfylla dettasällankanPrissamarbeteoch liknande. ansesmera

prissam-irationaliseringsvinsternågrakor; det svårt rentettär att se
viduppfyllt baravillkoret kunnatycksarbete sådant. praxisI varasom

Konkurrens-t.ex.självständiga företagprissamarbete mellan små
983/94.986/93 ochbeslut dnrverkets i

samarbeteti 8 § KLundantagsvillkoretandra ärDet attangessom
uppnåddaandel denskäligtillförsäkra konsumenternamåste aven

företagsammanhangi dettakonsumenter ävenMedvinsten. sommenas
eller köpareindustrinslutanvändare inomsåsomär avnämare, som
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skall sälja produkten vidare. Positiva effekter för konsumenterna iär
första hand lägregivetvis det kanpriser, också frågamen vara om
bättre leveranser och service, introduktion eller bättre produkterav nya
på marknaden eller ökat utbud och tjänster. konsu-Förett attav varor

skall få tillräcklig del med konkurrensbegrän-vinsternamenterna ettav
sande samarbete krävs normalt det finns tillräcklig konkurrens kvaratt
på marknaden från företag utanför samarbetet. nämligenDet uti-anses
från vad ekonomisk teori bara effektivt konkur-säger ettvara genom
renstryck det långsiktigt kan uppstå nettoeffekter förpositivasom mer
samhällsekonomin föroch konsumenterna. konkurrenstrycketOm i
stället ligger det i farans riktning de samarbetande företagenär svagt att
försöker behålla med samarbetet förvinsterna helt del.egen

Även det konkurrensbegränsande samarbetet skulle ha de posi-om
tiva bruttoeffekter i de två första villkoren det till-inteärsom anges
räckligt för undantag skall beviljas. krävs därutöverDetatt ettsom
tredje undantagsvillkor det konkurrensbegränsande samarbetet baraatt
ålägger de berörda företagen förbegränsningar nödvändigaär attsom
uppnå villkor det möjligt förbättringarnaOm uppnåär attnummer av
produktionen med mindre långtgående konkurrensbegränsningar såetc.

konkurrensbegränsningarna inte nödvändiga och undantag skall inteär
beviljas.

Slutligen krävs för undantag fjärde Villkor det konkur-ett attsom
rensbegränsande de berörda företagen möjlighetsamarbetet inte attger

konkurrensen spel för väsentlig del produkterna fråga.sätta ien avur
Om de samarbetande företagen samarbetet längrei princip integenom
konkurrerar med varandra innebär detta villkor undantag inte kanatt
beviljas finns frågadet inte tillräcklig konkurrens på marknaden iom
från andra företag. det hänsyn till detsammanhangetI äventas om
finns importkonkurrens. de fall där konkurrensen mellan de samarbe-I
tande företagen för undantagupphört har i praxis krävts beviljande av

företagen har sammanlagd marknadsandel på högst omkringatt en
Över25 %. den normalt de samarbetande företagen hagränsen anses

möjlighet konkurrensen spel för väsentlig del produk-sättaatt ur en av
fallI har då hadei EG-rätten 31 %,tema. ett accepterats ettmen av

företagen produktion marknadsfördesinte oväsentligen egen som
det företaget 1988 Vid tillämpningenEGT L 52, 51.separat av nr s.

KL har Konkurrensverket fall beviljat undantagi några trots attav
marknadsandelama varit höga, det har med före-motiverats attmen

deti konkreta fallet det haft möjlighetvisat sig intetagen utövaattsom
någon marknadsmakt eftersom det funnits lika konkur-i princip storen

t.ex. beslut dnr 480/93.irent
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medkompletterasundantag i §individuellt 8 KLBestämmelsen om
också harprincipgruppundantag is.k.bestämmelse i §17 somomen

Romfördraget.artikel 85.3 imotsvarighet ien
lyder:17 §

avtalsådanagäller förförbudet i 6 §Undantag från somgrupper av
gruppundantag.i 8 §uppfyller förutsättningarna

verkstäl-iförsta stycketiavtalSådana angessom avsesgrupper av
regeringenmyndigheteller denregeringenlighetsföreskrifter somav

bestämmer.
anmälasbehöver integmppundantagomfattasAvtal ettavsom

anmälas."får dockavtalundantag. Sådanabeviljasenligt for9 § att

bestämmelsemateriellfinns alltsåförsta stycketI som geren
uppfylleravtalkartellförbudet förfrånundantag somavgrupper

stycketandraenligt 8 Igällerundantagsvillkorfyra somsamma
verkställighetsföre-särskildaiavtaldessaatt angesgrupper avanges

förordningarverkställighetsföreskrifter iskrifter. harRegeringen som
förordnings-Regeringensförordningsmotivmed1993272-80SFS

för olikagmppundantag niobeslutat1993:1motiv grupper avom
avtal. Dessa är

ensamåterförsäljaravtal-
inköpsavtalexklusiva-

motorfordonförserviceavtalochförsäljnings--
specialiseringsavtal-

licensavtalochforsknings--
patentlicensavtal-
know-howlicensavtal-
franchiseavtal-

detaljhandelnkedjor i-

direkt på EU:sbyggergruppundantagennämndaåtta förstDe
kedjor iförgruppundantagetmedan det sist angivnagruppundantag

hargruppundantagsvensktspecifiktdetaljhandeln ansettsär ett som
mark-svenskapå densärskilda förhållandenadepå grundmotiverat av
precisbegränsade,gruppundantagför dessaGiltighetstidennaden. är

fallet i EG-rätten.ärsom
föreslåmöjlighetenfunderatövervägandenharJag i mina över att

prissamverkan. Eninnefattar någon formlagteknisk lösning aven som
kartellförbudet istriddirektprissamverkan skulle dock stå isådan mot

fast-priseröverenskommelse innebäreftersom sådan6 § KL atten
både tillhadet slaget måsteöverenskommelseställs, och ansesaven

särskiltbegränsas. Lagensyfte och resultat konkurrensen strängäratt
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eftersomalla former prisöverenskommelser priskonkurrensen ärmot av
fundamental effektivi tänkt konkurrens.en

branschöverenskommelse angående på böckerAtt prissättningen
skulle kunna få undantag från kartellförbudet enligt jag8 § KL anser

omfattarinte heller tänkbart överenskommelsen hela branschen.om
redovisadeVad första hand hinder detta deti ärutgör mot ovansom

konkurrensbe-fjärde villkoret för undantag, nämligen kravet detatt
de berörda företagen möjlighetgränsande samarbetet inte sättaattger

fråga.konkurrensen för del produkterna ispel väsentligen avur
böcker förut-branschöverenskommelse angående prissättning påEn

form författningsreglering.därför för sin laglighet någon Jagsätter av
har gruppundantag här inne-bestämmelsen i § KL17övervägt omom

verk-bär framkomlig kan, redovisats,Regeringenväg. genomen som
undan-vilka avtal skall haställighetsföreskrifter somange grupper av

för kedjor detaljhandeln visaroch exemplet med gruppundantaget itag
specifiktför specialregleratidigare varit främmandeinte attatt man

till den så EG-rättensvenska förhållanden i anslutning präg-annars av
observera befogenhetenlade KL. sammanhanget det viktigtI är att att

bemyndi-för innebär något riksdagensregeringen enligt 17 § KL inte
specialförfattning. Bestämmelsen i 17 § KLgande utfärdaatt om

möjlighetoch hargruppundantag materiell regeringen attär natur,av
bestämmel-materiellautfärda verkställighetsföreskrifter till denna. Den

för sådanakartellförbudet gällerinnebär undantag från i 6 § KLattsen
individuellaförutsättningarna föravtal uppfyllergrupper av som

hinderandra ordundantag innebär medi 8 Det att samma som nyss
individuelltskall fåför branschöverenskommelseredovisats att en

för gruppundantag. Min bedömningundantag föreligger är att ettäven
bokmarknadensöverenskommelse mellangruppundantag för parteren

skulle förenligt med 17 § KL.omfattar hela branschen intesom vara
lagstiftningmöjlighetenVad därmed återstår är att genomsom

förbudsbelagda området i 6lyfta bort bokmarknaden från det § KL.
sådan lagänd-bör lämpligast ske lagändring i KL. EnDetta genom en

ring tekniskt mindre omfattning.är sett av
d §Vad krävs bestämmelse exempelvis 18är somen nysom en ny

företag tillgodoser vik-möjlighet för sådana avtal mellanöppnar som
för-tillkomst, distribution ochtiga kulturella ändamål och främjarsom

verkställighetsföreslcriftersäljning böcker. Sådana avtal i avangesav
regeringen.

redanmed teknik har för övrigtliknande lagändringEn samma
jordbruket infördesnämligen särbestämmelser förgjorts i KL, när

seträdde kraft den juli 1994 SFSlagändring i lgenom somen
1993/94:210, bet. 1993/94:NU23, rskr. 1993/94:445.1994:688, prop.
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till undantagvidsträckt möjlighetönskanhar varit minDet att en
kartellförbud.konkurrenslagens Jagför kulturändamål från attanser

försäljningdistribution ochfrämjar tillkomst,rekvisitet som av
samtidigtskall haöverenskommelsemavilka syftenböcker tydliggör

vidtillämpasför kunnavid formuleringdet tillräckligt attärsom en
branschen kanlösningarolika tekniskasådana enas om.som

användaframkomlig kanJag väg attatt sammavaramenar en
gruppundantagsförordningama.för de s.k.modell tillämpatssom

nuvarande läge intedetföreslagna lagen iKonsekvenserna den ärav
förmöjlighetenendasteftersom lagenuttala sigmöjligt öppnaratt om

marknadenpåträffa avtal. Skullemarknadenpå parternaattparterna
försäljningenavseende regleraravtal i någotviljainte upprätta som

marknaden.effekt påha någonlagenkommer inte ändring atten av
eventuellt avtal. Motinnehållet iavseendeSkrivningen ettär öppen

det förutsättasförts kandiskussionbakgrund den att ettsomav
bokutbudet antingenregleraeventuellt avtal skulle att styragenom

leda tillbör kunnaåtgärderSådanadistributionen eller priset. att
förbättras.kvalitetslitteraturtillutbudet och tillgången

Författningstörslag

konkurrenslagen 1993520ändring0000:000Förslag till lag iom

skall ha föl-199320konkurrenslagenföreskrivs 6§Härigenom att
d§införas 18skalllaglydelse det ijande samt att aven nysamma

lydelse.nedanstående

6§

§eller 13 17,ellerbeslut enligt 8 15följernågot inteOm annat avav
till syftede harföretag förbjudnaavtal mellaneller d1818 är omc

den svenskapåsnedvrida konkurrensenellerhindra, begränsaatt
sådant resultat.deellermarknaden märkbartpå sätt ettett om ger

innebärsådana avtalgäller särskiltDetta attsom
direktaffärsvillkoreller andraförsäljningspriserinköps- eller

indirekt fastställs,eller
investeringarutveckling ellertekniskproduktion, marknader,

eller kontrolleras,begränsas
inköpskällor delasmarknader eller upp,

varigenomlikvärdiga transaktioner,förolika villkor tillämpas
konkurrensnackdel, ellerhandelspartner fårvissa en
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avtal den andra åtardet ställs villkor för ingå partenatt ett attsom
enligt han-varken till ellerförpliktelser sinsig ytterligare natursom

med föremålet för avtalet.delsbruk sambandhar något

d §18

företag till-avtal mellangäller för sådanaFörbudet §6i inte som
tillkomst, distribu-ändamål och främjarkulturellagodoser viktiga som

verkställig-avtalSådanaoch försäljning böcker. ition angesav
hetsföreskrifter regeringen.av

litteraturstödetangåendeFörslag12.3

bibliotekentillDistribution12.3.l

innebärdistributionsstödinförsföreslår detJag attettatt som
litteraturstödda titlarnadeexemplarförlagen levererar 300 somav

förkompenserasutgå. Förlagenstöd skall kunnavillkor förett att
fördelas tillBöckerna skallmed F-priset.detta åtagande 50 % av

länsbiblioteken.folkbiblioteken via

lit-pånuvarande statliga insatsernadegranskamitt uppdrag ingårI att
statliga litteratur-förändringar.framtida Detföreslåteraturområdet och

stödja utgiv-helt inriktat påkonstruktion,nuvarandestödet i sin attär,
infördes årdistributionsstödböcker.och produktion Detning somav

till då-distribueradeslitteraturstödd titelvarjeoch innebar1981 attsom
medochtill rabatterat prisexemplarfackbokhandel ivarande retur-ett

upphörde.fackbokhandelsavtaletoch medförsvann i1992 atträtt
ochutgivningsstödet utgivningsåledesstöderStaten pro-genom

litteraturstöddadeSpridningendistributionen.duktion förbigår avmen
sälja böckernamöjligheterförlagetsoch hållet påbygger helttitlarna att

varuhus ochbokklubbar,bokhandlar,bibliotek,olika kanaler tilli -
rimligt kvali-direktförsäljning. Detdetaljisterövriga är attsamt egen

ökadeallmänhetför bredtillgängligtetslitteraturen stat-görs genomen
arbetet.läsfrämj andecentrala i detliga Bibliotekeninsatser. är

distributionsstöd ochförundersökt olikaharUtredningen vägar ett
uppfattningfåstöd.modeller för Förräknat på olika attäven omen

ställtutredningentitlarna harlitteraturstöddadespridningen enav
titlar fickdeförsäljningenangåendeförfrågan till förlagen somav
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litteraturstöd budgetåret 1995/96. Undersökningen, omfattarsom
litteraturkategorierna svensk skönlitteratur för skönlitteratur ivuxna,
svensk för barn- och ungdomslitteraturöversättning sesamtvuxna
bilaga 8.1.3 det mycket för synnerhet7 avsnitt visar svårt iärsamt att
de små förlagen distribuera dessa ibland smala titlar. bekräftasDettaatt
också företrädare för både och mindre förlag. hellerDet ärstörreav
inte självklart biblioteken, synnerhet de mindre, köper in dei inteatt
litteraturstödda titlarna. bekräftas undersökningDetta somav en
Kulturrådet genomfört och i avsnitt 7.6.presenterassom

det statliga åtagandet bör innefatta stöd till såväl distri-Jag attanser
omkringbution produktion kvalitetslitteratur. 30-32Att satsasom av

miljoner kronor årligen på produktionsstöd, avsättautan attett resurser
för distribution och marknadsföring slöseri med statligajag är ettanser
medel.

skulle införa den s.k. norska modellen, se kap. 9Om i Sverigeman
och distribuera alla titlar får stöd till alla bibliotek, skullede som
kostnaden överslagsvis bli miljoner kronor år. räknar då119 Jagper

skulle köpa exemplar titlar tillmed in 1700 700 ettatt staten av
bedömer jag orealis-genomsnittspris 100 kronor i F-pris. Detta somav

förhållande tilleftersom skulle bli alltför höga itiskt kostnaderstatens
heller möjlighet årligen obliga-effekten. Mindre bibliotek har inte att

smala.titlar, kan betecknastoriskt 700 mångata emot somvarav
föreslår därför inför distributionsstöd medgerJag attatt ett somman

titel distribueras till läns-300 exemplar litteraturstöddvarjeav
biblioteken, för fördelning till folkbiblioteken.vidare

för de litteraturstödda titlarnaLänsbiblioteken bör älva huransvara
bibliotek. också viktigt bib-fördelas på de kommunernas288 Det är att

demlioteken litteraturstödda titlarna och hjälperuppmärksammar de att
de litteraturstödda titlarhitta till läsarna. katalogDenväg över somen

kantill de utsända exemplaren ochjag föreslår blir komplementett
information boken, i formdessutom förstärkas med aktuell t.ex.om av

lokala bok-och författarporträtt och i samarbete med denrecensioner
handeln.

förslag innebär villkor för litteraturstödet skall förlagenMitt att som
förbinda till leverera exemplar varje littera-sig Kulturrådet 300att av

förlagen för åtagandetturstödd titel. skall sin kompenseraStaten i tur
med 50 % F-priset.av

beräknar dessa titlar har genomsnittligt F-pris på 100Om att ettman
tillkronor, skulle den totala kostnaden för exemplar 700 titlar300 av

fullt till miljoner kronor. Då förlagen lämnar 50 %F-pris uppgår 21
rabatt blir miljoner kronor. innebärkostnaden 10,5 Detta att statens

effekten bib-kostnader för distributionsstödet minskar medan nåattav
lioteken bibehålls.med 300 exemplar
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Statens kostnader för blir således miljoner kronor.stödet 10,5
Stödets effekter bör utvärderas efter år.tre

bokhandelnl2.3.2 Distribution till

stöd för distribueraföreslår det införs särskilt deJag att ett att
litteraturstödda titlarna till bokhandeln.

främststatliga litteraturstödet nuvarande konstruktion in-Det i sin är
distribu-riktat och produktion böcker.på stödja utgivning Detatt av

dåvarande fack-infördes och innebar detionsstöd år 1981 attsom som
litteraturstödd titel tillbokhandlama fick exemplar varjeköpa ett av

och med fack-försvann år 1992 irabatterat pris och med returrätt att
bokhandelsavtalet upphörde.

servicebokhandlamatillsortimentsstöd sedan år 1985 utgårDet som
titlar årligen inomför mellan 400 och 1000åtagandet att ta emot
kopplat till littera-har varit direktför Seeligs nyhetsservice interamen

titlar inköpsgrupp inomturstödda böcker. Urvalet görs en ser-av av
borde enligtsamråd med Seelig. Grundkravet 1982vicebokhandeln i

samtidigt efterfrågad litte-urval god ochårs bokutredning, ettvara av
utredningens förslag,anslöt sig tillratur. Föredragande statsrådet, som

hållabehovetbetonade för servicebokhandeln det primäraär att ettatt
för lönsamhetkvalitetslitteraturtillräckligt efterfrågadsortiment attav

1984/852141, 61.säkras. Prop.huvud skall kunnaöver taget s.
medel årkunde 1992från branschensGenom initiativ parterett som

förstärktpå sorti-frigjordes distributionsstödet läggasfrån över ett
servicebokhan-katalogdatorstöd tillmentsstöd kombination medi ett

deln.
litteraturstödda titlarna sedeVår undersökning spridningenav av

förlagen mycket svårtbilaga för synnerhet de små7 visar det i äratt
bekräftas företrädare föribland smala titlar.nå med dessa Detatt ut av

del den tryckta upplagan lig-både och mindre förlag. Enstörre stor av
kvar osåld efter det första året.ger

affärsvill-upphörde årSedan fackbokhandelsavtalet 1992 avgörs
koren enskilda bokhandlare och bokförlag.i förhandlingar mellan De

avtal.förlagsgmpperna tillämpar Bonniergiuppenstörsta t.ex.geregna
för minimibeloppalla bokhandlar under året beställt visstett ettsom

nyhet. Därtill kommer marknadsföringsbidraggratisexemplar varjeav
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bokhan-inköps fem exemplar fårpå titlar därutöver6-8 %. För som
deln full returrätt.

liknandeKultur harRabénförlagen och ochNorstedts, Natur en
förhandsinköp Visstfriexemplar krav påmodell med ettutan avmen

färre exemplartillåtsantal exemplar. inteDäremot än trereturer perav
titel.

på detförlag rabattoch medelstora 50-75 %småEn gergrupp
första exemplaret och erbjuder i princip ingen returrått.

betecknasmed villkor kanfinns enskilda förlagDärutöver somsom
rela-förlag saknarmodeller,kombinationer ovanstående samt somav

kanaler,distribuerar viabokhandeln ochtioner med t.ex. genomegna
bokklubb.direktförsäljning eller egen

för stärka sininköpskedjorsig iMånga bokhandlar organiserar att
marknads-ochinköpsrabattermöjlighet till högreställning. Det ger

bokhandelskataloger harföringsbidrag från förlagen. Gemensamma
kännetecken för kedjorna.blivit ett

full-bokhandelnifunnits ambitionhar alltidDet att varaen
uppåt 000årlig utgivning 4tid medsvårt isorterad. Detta är aven en

för bred-bokhandeln stårdet alltjämttitlar allmänlitteratur. Men är som
bokmarknaden.den

därlägeSverigeolyckligt vi iskulle närmarDet ettossomvara
bokhandlar lig-mångaIhåller påbokhandelns sortiment tunnas ut.att

Enligt meningtitlarna. minlättsåldadag på detyngdpunkten i mestger
olycklig.bestsellerismförstärkt utveckling motvore en

lagerhållningbokhandlar medfinns ettDet större avengruppen
mindrelitteratur,olikarelativt brett sortiment typer grupp avenavav

med abon-tredjeochsortimentmed begränsatbokhandlar ett gruppen
bokhandlarkedjeanlcnutnasåvälSeeligs nyhetsservice. Förpånemang

medservicebokhandlarnyheterinköpmed ny-somavgemensamma
påför kundservicekompletteringsköpen viktigahetsabonnemang är

orten.
kultur-meningenligt mintillgänglighet harBokens fysiska ett stort

detbeställa bok finns,Möjlighetenpolitiskt värde. spontanaatt menen
underlättas.och bok måstemellan läsaremötet

litteraturstödda tit-sprida dedistributionsstöd förföreslårJag attett
100frivillig anslutningbokhandeln. Stödet förutsätterlarna till av caen

samtidigtföreslårservicebokhandlargruppen. Jagbokhandlar utanför
sortimentsstöd.servicebokhandlarna får utökatettatt

exemplarerbjudas köpakommerbokhandlar100Dessa ettatt av
rabatt på F-priset.medstycken, 50 %litteraturstödd titel, 700varje ca

beräk-Distributionsstödet kanför rabatten.för kostnadenStaten svarar
litteraturstöddadekatalogmiljoner kronor. Dentill högst 3 övernas

föreslår blirmarknadsföringsåtgärder jagoch de etttitlarna som
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komplement till själva böckerna och kan initiera samarbete mellan
bibliotek och bokhandel.

beräknarJag kostnaden till miljoner kronor.3
Stödets effekter bör utvärderas efter år.tre

l2.3.3 Stöd till katalog och läsfrämjande

föreslår tillförsJag medel kulturråd användas tillStatensatt att
katalog de litteraturstödda titlarna läsfräm-och stöd tillöver etten

jande samverkan mellan bokhandel och bibliotek.i

Kunskapen vilka titlar erhållit litteraturstöd i dag begränsad,ärom som
bland dem arbetar med böcker i bokhandel och bibliotek.även som

Information fått litteraturstöd förvilka titlar närvarandeom gessom
endast via kulturråds publikationer och på rådets hemsidaStatens egna
på Eftersom faktum titel fått litteraturstödInternet. det i sig inne-att en
bär slags kvalitetsstämpel, denna informationjagett ärattmenar av
vitalt för bokköpare, biblioteksbesökare och låntagare.intresse

finns för tillgänglig information till allmän-Det närvarande ingen
heten bokhandeln de nämnda.sig på bibliotek eller i utöver ovanvare

biblioteken anslutningEnligt riksdagsbeslut år skall erbjuda1996 staten
till universitetsdatanätet Swedish University ComputerSUNET
Network. skall nationell tillgång skall kunnaSUNET ses som en som

bl.a. hela biblioteksväsendet. tillgång till höghas-utnyttjas Genomav
tighetsnät möjligheter sprida informa-kan biblioteken förbättra sina att
tion vilka titlar fått litteraturstöd.om som

från flera håll ifrågasätts marknads-Det har t.ex.om man genom
föring ochytterligare bör stödja de titlar fått produktionsstöd på såsom

titlar god kva-vis dessa böcker dubbla fördelar övrigagentemotge av
litet olika anledningar fått stöd.intesom av

dock stödforfarande, där titlar kvalitets-Jag 700att ettmenar ca av
litteratur får kronorproduktionsstöd på omkring 30-32 miljonerett
årligen, för distributionsamtidigt någon samlad satsning görsutan att
och marknadsföring slöseri med statligaär ett resurser.

Se förslagmitt distribution de litteraturstödda titlarna.om av
Utredningens undersökning spridningen litteraturstödda titlarav av

1995/96 också vid handen del de stödda titlarna säljs iatt storger en av
mycket upplagor, dvs. de förblir osålda, under detsmå åtminstoneatt
första året.
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litteraturstöddade tit-aktiv marknadsföringled iSom ett aven mer
uppgift skapa katalogkulturråd får ilarna föreslår jag Statens attatt en

tillskall distribuerastitlar. Katalogen,alla litteraturstöddaöver som
uppgifter för-innehålla såvälbibliotek och börbokhandel, ompress,

väl-kortfattadeförlagfattare/översättare/illustratör, mensomm.m.,
och lättillgänglig.tilltalandeKatalogen börskrivna resuméer. vara

författare titlar.såvälinnehålla registerbör denDessutom överett som
bok-biblioteken och idelas påden kanbör såUpplagan utstor attvara

fat-litteraturstödBeslutentillhandeln och skickasäven ut ompressen.
böckerna ochbör följakatalogenunder vilketlöpande året, gör atttas
eftersläpning.alltför långundvikaår, förpubliceras gånger2-4 attper

finnas påKatalogen skall också Internet.
detlitteraturstödda böckerna,vikt deDet är att nyasom genomav

till läsarnanåomfattning kommerdistributionsstödet i att utstörrenu
och synliggörsuppmärksammasbokhandel,bibliotek ochvia engenom

åtgärd.katalogen sådanföreslagnamarknadsföring.välriktad Den är en
för stimuleraeffekten dettaförstärkaytterligareFör attsamtatt av

bokhandel föreslår jagochfolkbibliotektill samverkan mellan att
riktamarknadsföringsåtgärder avseddatill500 000 kronor attavsätts

exempel påtitlarna. Somlitteraturstöddadeallmänhetens intresse mot
förförfattarbesök och lokalakan attprojekt nämnas arrangemang

bokläsandet.främja
kronor.till miljonerkostnaden 1,5beräknarJag

katalogensutvärderingårefterKulturrådet bör göraett avenpar
kan skeeffekter.marknadsföringens Dettaoch att uppreparmangenom

litteraturstöddadespridningenenkätundersökningutredningens avom
titlarna.

Upplagespärrl2.3.4

beviljasför de titlarinförsupplagespärrföreslårJag att somen
exemplartrycktainförs fr.0.m. 6 000Upplagespärrenlitteraturstöd.

medstödsummanreduceringinnebärjbrstaupplagan ochi aven
50 %.

titlar efterförlagen förenskildatilllitteraturstödet utgårstatligaDet en
tryckt ilitteraturstöd måste bokenfåkvalitetsprövning. För att envara

detöverstigerinteåsatts F-prislägsta upplagaviss ettsamt avsom
bedömningenprispressen. Vidfastställda maxprisetKulturrådet tas

heller till denocheller omsättning inteförlagens storlekhänsyn tillinte
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tryckta upplagans storlek i övrigt. Avsikten med stödet otill-är att utan
börlig från -förbättra destyrning sida ekonomiska förutsätt-statens
ningarna för främjarproduktionen kvalitativt god litteratur. Stödet iav
första hand kvalitetsutgivning och därmed förekomsten små ochav
medelstora kvalitetsförlag. mindre och medelstora förlagen harDe
också utökat sedan stödet infördes. dessasin utgivning För många av
förlag titelstödet förutsättning för Utgivningsstödetutgivning.är en
innebär förlag fortleva förlagenmånga små kan och deatt att stora upp-
rätthållen böcker på förhand givna för-utgivning inte ärav som
säljningssuccéer.

undersökning utredningen låtit genomföra de litteratur-Den som av
stödda titlarna svensk skönlitteratur, skönlitteratur ochinom översatt
barn- 1995/96 deloch ungdomslitteratur under budgetåret visar att en

dessa titlar tryckts mycket höga upplagor. Se bilaga 7.i Dettaav
gäller synnerhet och ungdomsböcker också svenski barn- men
skönlitteratur. finns rad exempel på stödda titlar har nåttDet somen

tillupplagor några tryckts ipå lO 000-30 000, ävenmen som upp
får stödberättigade titlar avslag på80 000-90 exemplar. Samtidigt000

till.grund det totala stödbeloppet inte räckerattav
införaeffektivisering stödet enligt min meningEn att enav vore

exemplar.reducering stödet med vid tryckupplagor 6 00050 % överav
Förlagen ansökningstillfállet den första tryckupp-skall då vid ange
lagans relativt tidigt stadium kunskapstorlek. Förlagen har på ett om
huruvida första tryckupplagan kommer överskrida 6 000den att

förlagen trycker mycket upplagorexemplar eller eftersom inte stora
denna upplaga redan såld, ofta tilldelenstörre ärutan att veta att enav

bokhandelskedja eller bokklubb.
ihopexemplar bör innebära boken gårupplaga på 000En 6 att

eventuellekonomiskt diskussionernastatligt stöd. Iutan upp-om en
lagespärr det finns risk för förlagen tryckerhar det framförts att att en
första exemplar för erhålla stöd ochupplaga lägre 6 000änär attsom
därefter tilltryck. uppfattning denna riskMin är över-gör ärett att
driven.

upplagespärr med reduceratMin bedömning är att man genom en
stöd kunna fler titlar stödvid 6 000 tryckta exemplar kommer att ge

titeln kvalitet,undandra stödet till den enskilda god oavsettutan att av
vilket förlag Litteraturstödet skall fortsätt-den kommer på. ävenut
ningsvis litterära kvaliteten skall,förlagsneutralt och endast denvara

formella får stöd ellerövriga krav uppfyllda, titelär avgöraom om en
ej.

Beräkningar upplagespärr enligt skisserat för-visar att om en ovan
slag hade funnits under budgetåret 1995/96 hade det för de stödord-
ningar ingick i utredningens undersökning inneburit 110 tit-attsom ca
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överskridit 6 000deeftersommed 50 %reducerathade fått stödetlar
första tryckningen.exemplar i

förslaget. Tvärtomgenomföraförintemedel erfordrasSärskilda att
stödberättigade titlartillkananslagsramenfrigörs medel inom gessom

får avslag.resursskäl,i dag,som av
efter år.utvärderaseffekter börUpplagespärrens tre

minoritetsspråkochinvandrar-påLitteraturl2.3.5

ochpå invandrar-för litteraturstödordningenföreslårJag att
stöd förochtitelstöd provöver-tillförändrasminoritetsspråk ett

fårTitlarsvenska.invandrarspråk tillpåmanuskriptsättning somav
svenska.påkunnaskallutgivningsstöd även utges

tilluppgårminoritetsspråkochinvandrar-påtill litteraturStödet
kulturråd bidragStatensnärvarandeför 1997.kronor Förmiljoner2 ger

ha1993/94budgetåretföre gettförlagsstöd, frånallmäntformi attav
tillstödordningdennainomstödpengamahand gårförstatitelstöd. I

1970-redan påSverigetillkominvandrargrupperförlitteratur som
underrepresenteradedäremotinvandrargruppertalet. ärNyare som

fungerandeårspå tvåkravetbero påkandelvisvilketstödmottagare,
tillAnledningenstöd.förfråga attkomma iförförlagsverksamhet att

svårighetenbl.a.förlagsstöd attallmänttillövergickKulturrådet ett var
titlarna.stöddadebedömningförfinna former av

för utgiv-stödetförformergodtagbaraskapasvårthar varitDet att
Distributionskana-minoritetsspråk.ochinvandrar-litteratur påning av

Litteraturhitta.svåraockså varitharstödda litteraturen attför denler
biblioteken.huvudsak köptshar iminoritetsspråkochinvandrar-på av

förlitetdessutomlämnarstödordningen utrymmenuvarandeDen
förochinvandrargrupperförprojektstöd tillbeviljamöjligheten att nya

stöd-förlåsta formernaexperimentell Deverksamhet natur.merav
eftersomolyckligt,vilketflexibilitet,såledesmotverkar ärordningen
tid.förändrasbehovochsammansättning överinvandrargmppemas

infrastruktur ikrig ochgrundpåharinvandrargrupperVissa svagav
dessahemspråk. Förpå sittlitteraturursprungslandet brist på grupper

hemspråket,pålitteraturförsörjningstödjamotiveratkan det attvara
projekt.läsfrämjandesärskildamedtillsammans

ochoriginalframställandeförenklatharlandvinningarTekniska
sprida littera-möjligheteroch dessutom atttryckförfarande öppnat nya
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både inom och utanför Sverige. Print-on-demand ochtur Internet
kommer med all säkerhet sikt fåpå betydelse för tillgänglighe-att stor

litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.ten av
föreslårJag Sverige enligt norsk modell inför stöd föratt ett

litterära verk på invandrar- ochprovöversättning minoritetsspråkav
till svenska. skulleDetta enligt min mening bidra till litteratur påatt
invandrar- och minoritetsspråk jämställdes med litteratur skriven på
svenska. Många författare skriver på invandrarspråk har uttrycktsom

vilja också bli publicerade på svenska för därigenom nåatt atten en
läsekrets. Allt fler invandrade författare har övergått till skrivastörre att

på svenska och det finns ökat för derasintresse böcker. exempelEttett
på detta Världen i Sverige antologi på svenska medär texteren av-
invandrade författare. Boken, resultat samarbeteett ettsom var av
mellan Kulturrådet och bok förEn alla, blev mycket uppskattad.

Mitt förslag författareninnebär sedvanligt skall lämnapå sittatt sätt
manuskript till förlag, tillsammans med synopsis på svenska,ett en
engelska eller denågot språken. Om innehållet bedömsstörreav som
intressant, bör förlaget ha möjlighet söka översättnings-att ett samt
granskningsstöd från kulturråd förStatens låta och språk-översättaatt
granska 20-30 sidor manuskriptet. Därigenom kan Kulturrådet och,av

förekommandei fall, förlaget kvalitetsbedömning pågöra en samma
då det gäller svenska originalverk.sätt som

Om förlaget bedömer manuskriptet kan förintressant utgiv-att vara
börning kunna söka ytterligare stöd för låta ochöversättaattman

språkgranska hela faktum fåttförlag stöd förDet över-manuset. ettatt
sättning föregriper förlagetsdock inte utgivningsbeslut. förlagetOm
vill boken bör det finnas möjlighet söka produktionsstöd hosut attge

kulturråd.Statens bör efterhandsstöd kan, efterDetta sär-ettvara men
skild prövning, utgå förhandsstöd. Såsom fallet vid övrigaett ärsom
stödordningar inom utgivningsstödet, skulle arbetsgruppens beslut om
stöd enbart fattas på grundval bokens kvalitet. på två års fun-Kravetav
gerande förlagsverksamhet för komma fråga för stöd därmedi böratt

bort, eftersom mitt förslag innebär till titelstöd.återgångtas en
De titlar får statligt skall första handutgivningsstöd i påutsom ges

originalspråket. Böckerna bör också kunna på svenska. de fallIutges
då omfånget tillåter, då det gäller barnböcker och poesi, bör dett.ex.
också finnas möjlighet få stöd för tvåspråkiga volymer.att

Jag förfarandet med översättningsstöd bl.a. har den för-attmenar
delen litterärautgivning verk på invandrar- och minoritetsspråkatt av
jämställs med svenskautgivning originalverk, fårattav genom man en

möjlighet till kvalitetsbedömning. det rimligtJagstörre attanser vara
ställer krav på kvaliteten det gäller stöd till litteraturstaten närsamma
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till litteraturdet gäller stödminoritetsspråkinvandrar- ochpå närsom
svenska.på

skulle betonaskvalitetsaspekteninnebär såledesförslagMitt att
siktvilket påstöd,ansökningarbedömningbetydligt starkare vid omav
förstödordningenstöd enligtdag fårfärre böcker imedföratorde änatt

minoritetsspråk.invandrar- ochlitteratur på
minoritetsspråkochinvandrar-påstödet för litteraturAnslaget till

kronor.dvs. miljoneroförändrat, 2bör vara
efter år.utvärderaseffekter börStödets tre

Öppen verksamhetför litterärstödordning123.6

kronormiljonerutökas med 2litteraturstödetföreslårJag att
avsedd förstödordningsärskilddet öppeninrättasatt engenom
exempelvisstödordningar;utanförverksamhetlitterär gängse

Print-on-demand, För-cd-rom,ochkassettböckerproduktion av
andra läs-poesifestivalerför såvälBakmaskinfattares samt som

verksamhetFörfattarcentrumsVärldsbokdagen,främjande projekt,
finlandssvenskspridningenfrämjarför projektoch avsomm.m.

litteratur Sverige.i

helt möj-tidkortmyckethar påutvecklingen öppnattekniskaDen nya
Print-on-demandcd-rom,infonnationsspridning. Internet,förligheter

desedan. Nunågra årför bara ärde flestaförokända begreppvar
Bokförläggare-Svenskavardag.förändrat våroch haretablerade

inteFörläggareföreningen. DetSvenska ärheterföreningen numera
multimedia, kas-förlagenböcker ävenenbartlängre utanut,gersom

settböcker etc.
olikaexperimentverksamhetermedier ochdag har dessaI avnya

stödformerstöd. Befintligastatligtmöjlighetermycket småslag att
arkersättningz, redanvilkettraditionellkopplade tillochlåstaär en

ark.ikaninteden utgivning mätasdetta utestänger som
medförsöksverksamhetinförasdärför det börJag att en nyenanser

utgivningsstöddärkulturrådstödordning inom Statenss.k. annatöppen
traditionella kandetän ges.

eller 32 0002 ark, trycksidor16baserasbeloppfastArkersättning ettär ett som
typer.
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Många drivs stark vilja uttrycka sig i skrift och vänderatt sigav en
till antal förlag hoppi bli publicerade.ett stort Många svenskarattom
skriver både dagbok, dikter, noveller och Enligtt.o.m. romaner.-
Kulturutredningen SOU 1995:84 det hela 1/5 befolkningenvar av
eller 1,7 miljoner människor skrev dagbok eller dikter. Mångaca som
skickar också sina alster till bokförlag. flestaDe manuskript som
skickas till svenska förlag blir dock aldrig utgivna. Av 100 insända
manuskript publiceras högst enda. Förmodligen siffran mycketett är
lägre så.än

För refuserade författare och författare själva vill delta isom pro-
duktionen innebär örfattaresF Bokrnaskin möjlighett.ex. nå tillatt uten
läsare. Till självkostnadspris och med arbetsinsats tryckeren egen
författaren sina böcker. Författares Bokrnaskin får i dag ettegna
driftstöd Statens kulturråd. Detta helt enligheti med riksdagensär,av
första kulturpolitiska mål, praktiskt yttrandefrihetensättett att värna
och skapa reella förutsättningar för alla använda den. Inte minst föratt
författare skriver på andra språk svenska, och med potentiellänsom en
läsekrets utanför Sverige, innebär Författaresäven Bokrnaskin ett
alternativ till de traditionella förlagen.

Den tekniken för författareöppnar och dramatikerännu Vägnya en
lagra och sprida sina Redan finnsatt s.k. elektroniska böcker ochtexter.

tidskrifteräven bara förekommer på Internet.som
Genom denna stödordning kan bl.a. Författares Bokrnaskin,nya

Dramatikerförbundet, invandrarorganisationer och Författarcentrum
söka för experiment med Print-on-demand, cd-rom ocht.ex.pengar
Internet. Stöd skall kunna sökas för främjaäven spridning fin-att av
landssvensk litteratur i Sverige.

För närvarande finns hos Statens kulturråd inga öronmärkta medel
för stödja poesifestivaler och andra litteräraatt liggerarrangemang som
utanför utgivningsstödets ramar.

På många håll i landet har poesifestivaler etablerats årligasom
Jag dessa med den levande litteraturenatt mötenarrangemang. menar

ovärderliga för spridaär kvalitetslitteraturen till läsare.att Detnya
personliga mellan läsare och författaremötet den litterärager upp-
levelsen dimension. Dessa projekt har, enligtextra min mening, etten

läsfrämj ande Värde och börstort kunna åtnjuta statligt stöd.även
Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen,

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, Sveriges Allmänna Bib-
lioteksförening, Sveriges Författarförbund, Svenska Unescorådet och
Statens kulturråd bildade år 1996 idégrupp för samarbeta införatten
den internationella Världsdagen för boken och upphovsrätten den 23
april. Idégruppen boken och läsandet måste få all denattanser
uppmärksamhet huvudtaget möjlig boken,över med dessärsom om
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det brus Internet,hörd isigskall kunnalågmälda framtoning göra av
med.konkurreraden harvideodataspel, TV, attetc. som

ochtill barndel insatsernariktadesVärldsbokdagen 1997 stor aven
möjlighet gratisfickdaghem12 000Landets samtliga attungdomar. ca

bokhandel.från Desmåbamsböcker sinmedbokpaket 4-5hämta ettut
böcker. Posten000skänkte 50barnboksförlagensvenska närmare
för böckerbokpåsaroch gratismeddagen gratissponsrade porto som

Världsbokdagen.Sverige påskickadesoch inombokhandelnköptes i
medbl.a.olikadagen påuppmärksammade sätt,bibliotekFlera hundra

LäromedelsproducenterSvenskaFöreningenförfattarframträdanden.
radhadebokhandelnochdagenskolorallainformerade landets enom

utgivningsdag föraprilhade den 23förlagMångaextrapriser. nyasom
titlar.

försatsningnationell attbranschsamarbeteunika utgörDetta en
Kulturrådetsförkostnadenberäknarläsandet. Jagfrämja boken och

kronor.till 000Världsbokdagen 300förinsats
övrigabedömningkvalificeradekräverStödordningen somsamma

stödordningar.
miljoner kronor.tillkostnaden 2sammanlagdadenberäknarJag

efter år.utvärderasStödets effekter bör tre

bokhandelntillStöd12.4

förvaltasbokhandeln,tillstödetstatligadetföreslårJag att som
medförstärksBFI,ABFinansieringsinstitutBokbranschensav

miljoner kronor.3,5

vad gällersynnerhetibokmarknaden vissingerUtvecklingen på oro,
förutsätt-bokhandelsbestånd ärväl sprittdistributionen. Ett en av

undersökningUtredningenstillgänglighet.för böckersningarna av
bokhand-mindredeframför alltbilaga 5 visardetaljhandeln se att

ekonomiskskörharomsättning,med lågservicebokhandlarlama, en
ställning.

behålla ochmål attbokhandeln harstödet tillstatligaDet omsom
tillgänglig-ökaochbokhandelsnätvittförgrenatförstärka attmöjligt ett

stödformerolikabokhandeln. Dekvalitetslitteratur iheten somav
förbidrarförvaltarBFIFinansieringsinstitutet ABBokbranschens var

kreditstödet,såvälgällerså sker. Dettasamverkan tillochsig i att som
katalogdatorstödet.sortimentsstödet som
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Sortimentsstöd

Den nyhetsservice organiseras bokhandelsgrossisten Seelig harsom av
visat sig rationellt inköpssystem för de mindre bokhandlarettvara som

kommerinte i åtnjutande de förlagens abonnemangsvillkor.störreav
Genom denna fårservice bokhandeln möjlighet köpa inatt ett stor-
leksanpassat nyhetssortiment med böcker väljs särskildutsom av en
inköpsgrupp.

Till erbjudandet köpa frånin 400 till titlar1 000 år haratt upp per
sedan år 1985 knutits statligt stöd, det s.k. sortimentsstödet. Somett
framgår BFI:s utvärdering stödet har detta varit avgörande förav av
den mindre bokhandelns möjligheter hålla brett sortiment.att ett

Med den tidens negativa utveckling har kostnadsbilden bli-senaste
vit problem på sikt kan komma urholkaett titelbreddenstort attsom
och det svårt för den mindre bokhandelnäven göra köpa inatt ett
nyhetssortiment. För motverka detta bör anslaget för sortimentsstödatt
förstärkas med miljonl kronor till sammanlagt 4,5 miljoner kronor.
Detta höjning med 30 %.motsvarar en

Utbyggt teknikstöd

Bokbranschens datorisering och informationsteknikens snabba utveck-
ling har högi grad stärkt bokhandelns servicegrad. informations-Nya

och rationell distribution har lett till väl utvecklad kund-system en en
service.

För den mindre bokhandeln har det statliga katalogdatorstödet gjort
det möjligt erbjuda kundservice skulle förbe-att en som annars vara
hållen endast de bokhandlarna. Det angelägetstörre deär ävenatt
mindre bokhandlarna skall kunna ansluta sig till såsom CDsystemnya
BOK och kunna utnyttja de funktioner kommer knytas tillattsom
systemen.

föreslårJag nuvarande katalogdatorstöd omvandlas till tek-att ett
nikstöd kan bidra till stärka bokhandlamas kompetens ochattsom
kundservice inom områdena information, titelbredd, order- och leve-
ransberedskap. Bidrag bör kunna utgå till kostnaderna för investering i
dator, CD BOK och nyteckning abonne-samtannan programvara av

för uppkoppling, inkl. VidareInternet. bör i årligt beräknings-ettmang
underlag kunna ingå kostnader för utnyttjande tekniska inforrna-av
tionstjänster med anknytning till katalog, butiksdatasystem, linjeabon-

reorder etc.nemang,
föreslåsBFI årligen fastställa den utrustning och omfatt-typ av

ningen de tjänster skall ligga till grund för bidragsberäkningen.av som

10 17-1217



Överväganden 1997: 141SOUoch förslag290

påutvecklingen IT-följabehovetökade krav påställer attDetta av
bidrar tillutrustningteknik ochbedömningochområdet göra somaven

kompetensutveckling.bokhandelns
den-katalogdatorstöd i dagerhållandeför ärDen gränsenövre av

kronor i000sortimentsstöd, dvs. 800erhållandeför avsomsamma
bokhandlarsåbör höjasGränsenallmänlitteratur. attinköpårliga av

skall kunna000 kronortill 500lallmänlitteraturmed inköp uppav
bokhandlar komma170Därmed kan attteknikstödet.del det canyaav

stödet.omfattas av
medökningkronor,miljonertill 2,7medelsbehovetberäknarJag en

miljoner kronor.2

kreditstödFortsatt

förbetydelseomvittnathaftharkreditstödet storstatligaDet en
affars-byteutvecklingsmöjligheter. Genombokhandlarsenskilda av

det varitharlageruppbyggnadellerbutikenmoderniseringlokal, av
företaget.utvecklingfortsattpositiv,förgrundenläggamöjligt avatt en

ägarskiften ochvidbetydelsesärskilthaftharInvesteringsstödet stor
saknatlängebokhandel pånyetablering ortertillbidragit somäven av

sådan.en
budgetåretsedanoförändratvaritkreditstöd harförAnslaget

beviljashar kunnat attansökningarBidragsberättigade1992/93. genom
mellanomfördelningochanspråkimedel tagitsreserverade an-genom

slagsposter.
kronor.miljonermed 0,5kreditstödet höjsföreslårJag att

bokhandelnförutvecklingsinsatserFramtida

erfarenheterredovisaingårmedavtalenligt attuppdrag statenBFI:sI
bedömningar iövergripandeochstödinsatsema görastatligade merav

ocksåharBFIanslagsframställningen. ettårligadensamband med
bokdist-kommersielladeninomutvecklingenföljaföruttalat attansvar

utvecklingen inomavseende påmedsärskiltochhelhetributionen som
bokhandeln.

uppgiftenoch analysbearbetninginsamling,medarbeteBFlzs av
förnaturligt BFIdetekonomi bör attoch görastrukturbokhandelnsom

ochnedan,föreslårjagstatistikfunktiondenmedsamarbeta somsom
sambandenockså viktigtKulturrådet. Dettill attäranknytninghar se

distributionsstödetföreslagnautgivningsstödet, detstatligadetmellan
föreslårbokhandlama. Jagmindredesortimentsstöd tillfortsattoch ett
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därför från Kulturrådet knyts till BFI:s styrelseatt representanten som
adjungerad ledamot.

längreI perspektiv finns anledning peka på behovetett att av en
form utvecklingsbolag för bokhandeln. Till BFI:s nuvarandeav
låneverksamhet skulle kunna knytas stödfunktioner såsom utbildning
och branschutveckling. Behovet förstärkning BFI:sär stort av en av
rådgivning avseende företagsvärderingar, överlåtelser, hyreskontrakt,
lägesbedömning, sortimentsinriktning Till detta skulle kunna läg-etc.

aktiv medverkan i företagsetablering på i dag saknarortergas en som
bokhandel.

Såväl grundutbildning fort- och vidareutbildning centraltär ettsom
område för bokhandelns kompetensutveckling. Svenska Bokhandels-
skolan, med Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Bokhan-
delsmedhjälpareföreningen huvudmän, har under många år erbju-som
dit varierat kursutbud. Kurserna har varit komplement till insatserett ett
inom bokhandelskedjorna eller andra utbildare.genom

Exempelvis ställer införandet katalogdatorsystem bokhan-iav nya
deln krav på anpassad utbildning och aktualiserar behovet stärkaattav
de allmänna datakunskapema företagen.i Många anställda inom bok-
handeln har under det året deltagit i skolans utbildningar försenaste
katalogsystemet CD BOK respektive bokhandelsekonomi för person-
dator. Bokhandelsskolans verksamhet subventionerad för bransch-är
föreningarnas medlemmar tillgängliga fondmedel.genom

stödetJag beräknar den sammanlagda kostnaden för det utökadeatt
till bokhandeln tilluppgår 3,5 miljoner kronor.

12.5 Läsfrämj ande insatser

12.5.1 Bambokskatalog

föreslårJag särskilda medel till barnbokskatalog,avsättsatt en
också blir startpunkt för läsfrämjande åtgärder.som en

finns dag,Det i mycket tack det statliga utgivningsstödet, storvare en
kvalitetsutgivning barn- och ungdomslitteratur. ochBarn- ungdoms-av
litteratur finns landets folkbibliotek,på dock inte alltid deni mängd och
omfattning önskvärd.som vore

arbetet medI böcker och bokförmedling har barn- och skolbibliote-
karier tillgång till bokinforrnation formi böcker, kataloger, foldrarav
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ochsambindninghjälptill sin BTJ:sharbroschyrer. B1.a.och man
bro-foldrar ochformmaterial ikostnadsfria,kataloger samtär avsom

barn-har informationbokhandel m.fl.förlag, Däremotschyrer från om
ochförskolaföräldrar,tillsvårigheter nåungdomsböckemaoch utatt
ochbarn-informationbokhandeln,tillmån,skola, i visssamt omvars

marknadsföringsmate-förlagensfrämst bestårungdomslitteraturen av
bamboksutgiv-årligadeninformationheltäckanderial. saknasDet om

ningen.
barn-deinformationsamladbehovfinnsDet ett stort omenav

inköp.och Detläsningför är stortillgängligafinnsböcker avsom
rådbokhandelspersonal kanochbibliotekarierbådebetydelse att ge

Beho-läsupplevelser.förmedlaochföräldrarochoch till barntips nya
denökathar ocksåbarnböckerfullödig information genomvet omav

tillmiljonerochbokinköp 5tillmiljonermed 25gjortssatsning som
åtgärder.läsfrämjande

ÅretskatalogomkringbranschsamarbetefannsTidigare ett en -
utgick1985/86budgetåretbörjanmedunder årochBarnböcker sex-

innehöllKatalogen,katalogen.spridastöd förstatligtockså att somett
förutomspreds,exemplar ochmiljonpå 1upplagatitlar, hade400 enca

mellan 3barnhushåll medsamtligalandetstillbokhandeln,till även
detSedaninstitutioner.och andrabibliotektill skolor,och 13 år samt
viaupplagamindrebetydligtikatalogenspredsupphördestatliga stödet

bamboksförlagen,de tvåDåbarnbibliotekskonsulenter. störstalänens
denförsvannsamarbetetdrog sigSjögren,RabénochBonniers ur

begrän-katalog imindregjordeförlagNågrakatalogen.heltäckande en
upphört.denharsad upplaga. Nu även

för påKulturrådet,bl.a.flera initiativ, attUnder våren 1997 togs av
bamboks-omkringbranschensamarbete iskapa gemensamettnytt en

förhoppningarhyser ingaUtredningenresultat.katalog, omutanmen
förbokbranscheninomsamarbetet återupprättas gemensamenatt

bambokskatalog.
förutombamboksutgivningen,informationendagI utgörs avom

och demsjälvaförlagenkataloger utdeskrifter,BTJ somgersomav:s
litendock baratäckerbokhandelskedjoma. Dedeframställs enstoraav

BokhandelSvensk ärbamboksnummerårligtEttdel utgivningen. avav
styck.kronornärvarande 60föroch kostarheltäckandeintebra, men

sporadiskt.mindreellerbarnböckerDagspressen merrecenserar
gällerbarnböcker. Detsammainformationminskat sinharRadion om

Även Utbildningsradionkanalerna.kommersiellasynnerhet deiTV,
barnböcker.presentationerpå sinadragitdrastiskthar avner

skapauppdragkulturråd får idärför Statensföreslår attJag enatt
Barnboksinstitutet.Svenskamedsamarbetebarnbokskatalog i
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Svenska Barnboksinstitutet har kompetens för urvaletatt svara av
böcker tillsammans med Kulturrådet. Kostnaden för katalog dettaen av
slag beroende antal titlar och upplaga. fördelär En stor är attav man
kan utgå från Kungliga bibliotekets LIBRIS-system, omfattar helasom
den svenska utgivningen. den väljs kvalitetslitteraturen.Ur Katalogen
bör i första hand vända tillsig både föräldrar och demvuxna som-
arbetar med barn skall också kunna läsas bam.men av-

föreslagnaDet stödet inbegriper Svenska Bamboksinstitutets arbete,
redaktionella insatser och tryckning, viss distribution. Katalogensamt

tänkt spridas till bibliotek, bokhandlar, förskolor och skolor,är att samt
till lärar- och biblioteksutbildningama. kan den användasDessutom av
länens bambibliotekskonsulenter i deras läsfrämjande arbete. Katalo-

bör samtidigt finnas på och kanInternet eventuellt medintegrerasgen
eller länkas Skoldatanätet.till SkoldatanätetPå finns för närvarande en

Författarcentrum initierad verksamhet där barn kan komma i kontaktav
med författare, och deras verk, och där barnen själva kan lägga in egna

recensioner.texter, t.ex.
Det viktigt utnyttja sakkunskapen från Svenska Bamboksin-är att

stitutet och Kulturrådet till katalogen professionell utformning.att ge en
bör innehållaDen såväl bokpresentationer kortare artiklar barnsom om

och läsning. katalogJag det här slaget kanatt utgöramenar en av en
för läsfrämjande åtgärder olika slag, samarbetei medstart t.ex.av

Bokjuryn, fått del det statliga anslaget till läsfrämjande 1997.som av
föreslårJag Kulturrådet tillförs miljoner2 kronor för arbetet medatt

bambokskatalogen.

l2.5.2 Läsfrämjande för barn

föreslår särskildaJag läsfrämjande åtgärder för barn under
år.10

Undersökningar svenskarnas läsvanor, bl.a. Mediebarometem,om
Kulturbarometem och Barnbarometem, redovisar tydlig, nedåt-en
gående trend, fler människor läser böcker för åräven 20änom nu
sedan. Bokläsningen minskar, både i lästid och andel bokläsare bland

under 45 år. åldrarnaLängre i detta markant.är änpersoner ner mer
Ungdomar och skolbarn, ändå de läseräryngre som grupper som

har minskat sin lästid. Andelen icke-läsare har ökat kraftigt.mest,
Bland små barn mellan år har den dagliga3-8 kontakten med böcker
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lågutbildade föräldrar.medallt för barnframförminskat kraftigt,
med böcker hardaglig kontakthardennaAndelen barn i grupp som

femton år.period påmed underminskat 25 % en
reella för-kulturpolitiska mål, skapariksdagensenlighet mediAtt,

handlaryttrandefriheten,användaför alla attutsättningar att geom
ioch tankar. Läsningkänsloruttrycka sina ärmänniskor verktyg att

förstabli möjligt. Dendetta skaförgrundläggandesjälva verket att
förmågantal,barn härmarspråkinlämingen sker att menvuxnasgenom

berättelser,språketutvecklingochtill nyansering tränas genomav
med litteraturkontaktförstaVikten barnetsrim och avramsor.sagor,

betonas.kan därför inte nog
läsvanomagraduppväxtmiljö i hög ävenbarnsVi styrvet att -

hellerharböckersjälva läserinteföräldrarlivet. Mångai somsenare
Ochvärld.böckernasbarn iintroducera sina ävenförinte intresse att

barn-köpaha rådalla siginteböcker finnsför attintresse anserom
gälleruppgift då detmycket viktigdärför attharböcker. Samhället en

möjlighetkulturlivet ochdelaktighetmöjlighet till ialla medborgarege
där barninrättningarsamhälleligaalla dedel kulturarvet. Iatt ta av
bibliotekskolor,förskolor,bamavårdscentraler,vardagi sinvistas -

kulturellaöverbryggamåste den attsträvanetc. varagemensamma-
klassskillnader.

medvetenochbetydelselitteraturens attMånga har insett vet en
problemläsare. Etttill fler ärlederläsningpå barnssatsning vuxna

tillfälligabeståtttill delläsfrämjande insatsernadock de storatt av
arbete ikontinuerligtmedvetet,krävsprojekt och kampanjer. Det

möjligheterskall fåbarnför allabibliotekoch påförskolor, skolor att
bokläsare.bli framtidaatt

allaåterkommer itidigtgoda läsvanorbarnVikten rappor-attav ge
barn fungerar,hurlärviforskare.och Jufrån experterter oss ommer

första början.alltifrånstimulansspråkligvärdetdesto inser vi avmer
och där-utvecklingkommunikativaochkognitivaspråkliga,Barnets

därför viktigttidigt.mycket Detbörjarsocialisation ärmed också dess
Mycket tyder påstimuleras.från början attspråkutvecklingen redanatt

redaninlottade måstespråkligt sättasför lyfta deåtgärder sämreatt
liv. Attmänniskansavgörande roll iSpråket spelarföre skolåldern. en

grundläggandespråk måstetill fullgottfå tillgång ett enses som
förverkligasska kunnademokratiska principerrättighet. Ommänsklig

såspråkligai detorättvisornaockså arvet,åtgärder inmåste sättas mot
PerLinell iskriverutveckla språ ,få sittmöjlighetalla barn attatt ges

språk.bok Människanssin
grund-givetvisspråkutvecklingbarnsFöräldrars förinsatser är av

ochspråkligbarn fåbehöverförsta börjanbetydelse. Frånläggande
läsning. Menochberättandesamtal,social träning gemensamgenom
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många föräldrar saknar kunskap barnlitteraturens betydelse. Inomom
barnomsorgen finns medvetenhet barns behov, långt ifrånen om men
alla arbetar med barn hur viktig litteraturen för barns socialavet ärsom
och intellektuella utveckling. Kommunernas besparingar drabbar barn-

barngrupper och minskad personal och bib-storaomsorgen genom
liotekens möjlighet arbeta uppsökande med läsfrämjande prioriterasatt

Det blir mindre tid för läsning och andra kulturella aktiviteterner. som
biblioteksbesök.t.ex.

Det vikt böcker blirär naturligt inslag allai barnsstor att ettav var-
dag från allra första början. syfteI öka läsandet och stärka bokensatt-
ställning det effektivt koncentrera deär läsfrämjande insatsernamest att
till de minsta barnen.

Under år 1997 inrättades två statliga stöd för stimulera bamattnya
och ungdom läsa böcker; 25 miljoner för inköp litteratur till folk-att av
och skolbibliotek och engångsanslag på miljoner honor5ett att
användas till särskilda insatser för stödja läsning bland barn ochatt
ungdomar. Båda stödfonnema har mycket intresse.mötts ett stortav
270 landets 288 kommuner har ansökt drygt miljoner för70av om
bokinköp. Stödet har också initierat samarbete mellan folk- och skol-
bibliotek, bamhälsovård och barnomsorg. Efterfrågan på bidrag från de
5 miljoner kronorna till läsfrämjande insatser har varit mycket Destort.
sökta beloppen uppgår till drygt miljoner30 kronor vilketsammantaget
innebär många projekt kommer bli stöd.att att utan

föreslårJag medel ställs till Kulturrådets förfogande föratt ävenatt
under kommande år kunna bidrag till läsfrämjande insatser. Jagge

dock Kulturrådet bör prioritera insatser för de mindre barnenattmenar
under 10 år. Målet nå alla barn i förskoleåldern och på lågstadietär iatt
deras vardag. Det innebär både föräldrar och personal inom barn-att

och skola måste involveras deti läsfrämj ande arbetet.omsorg
Barnbibliotekskonsulenter inom länsbiblioteken har spelat en

mycket roll det gäller läsfrämjande för bam. Tidigare fanns detstor när
särskilda bambibliotekskonsulenter på alla de länsbiblioteken,24 de
flesta på heltid. harNu vissa län dragit dessain tjänster helt eller delvis.
Deras grundläggande uppgift och medverka till inrättandetär attvar av
bambibliotekarietjänster kommunerna.i Andra viktiga arbetsuppgifter

ordna fortbildning ochär vidareutbildning för bambiblioteks-att
personal, initiera och delta i projekt och utvecklingsarbete,att att
samordna insatser och sprida information bamkultur i regionen.om
Bambibliotekskonsulentema har också samarbetat med bamhälso-
vården och tillsammans med personal från bamavårdscentralema
utarbetat inforrnationsbroschyrer riktade till föräldrar. har ocksåDe
arbetat med biblioteksservice till barn med särskilda behov och till
invandrar- och flyktingbarn. Stor uppmärksamhet har skolbiblio-ägnats
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ochbarnhälsovårdmedSamarbeteläshandikapp.medoch barntek
för lärarestudiedagarbambibliotekspersonal,förfortbildningskola,

Bambiblioteks-flesta län.deiförekommerbarnomsorgspersonaloch
nyckelpersoner.ordandramedkonsulenterna är

länsvis.fördelasKulturrådet förtilldelasmedel attföreslårJag att
samarbetelänet, iför inomBambibliotekskonsulentema attansvarar

barn-personal inommedbarnbibliotekarier samtkommunensmed
informationochkunskapbarnhälsovård,skola och omgeomsorg,

ochårunder 10åldernibamriktadspecielltläsning motochböcker
insatserprioriteraviktigtmening,enligt min attföräldrar. Detderas är,

effekter.långsiktigakan gesom
allaförverktygviktigtföreslårjag ärbarnbokskatalog ettDen som

daghem,till allakostnadsfrittdelasbörmed bam. Den utarbetarsom
detingå iochföräldrartill barnensochbarnomsorgprivatförskolor,

ibedriver.bambibliotekskonsulenterarbeteandeläsfrämj som
ochkulturrådtillförs Statenskronormiljonerföreslår 3Jag att

10 år.underbarnförande insatserläsfrämjtillanvänds

Kulturtidskrifterna12.6

tidskriftsstödetOmfördelning12.6.l av

innebärtidskriftsstödet attOmfördelningföreslårJag somaven
utvecklingsbidragtill%och 30produktionsstödtillgår%70 caca

verkstäder.tilloch stöd

motiveringmed1966inrättades årkulturtidskriftertillStödet samma
denförbetydelsekulturtidskrifternas storadag:används isom

dännedochfrågorpolitiskaochsocialakulturella,debatten iallmänna
skallstödStatens garanteralandet.idemokratiska enför den processen

påuppdelatStödettidskriftsutbudet. ärmångfald ivärdefullkulturellt
iutvecklingsstöd.produktionsstöd ochanslagsposter,två

konsek-fåttharelektronikutvecklingen storaochdata-snabbaDen
dist-liksomförenklas,Produktionentidskriftema.trycktaför devenser

elektroniskochdatabaser post.viatillgänglighetochribution
bådespelaroch härbetydelsedärförUtvecklingsarbetet storär av

tillstödetochtidskrifterenskildatillutvecklingsbidragetriktadedet
roll.viktigverkstäderna en
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Syftet utvecklingsbidragetmed i samarbete med tidskriftensär att
redaktioner plan för hur tidskiften på sikt skall kunna bliupprätta en
självbärande. kan tidskrifter godDet sig har utveck-röra om som en
lingspotential olika anledningar inte kommer vidare. Or-men som av
sakerna kan kombination brist kunskappå och brist påvara en av
medel för genomföra förändring och därigenom nå till störreatt uten

läsare.grupper av
Enligt stödet haft effekterKulturrådet har positiva och Kulturrådet

kommer utvärdering de tidskrifter fåttunder år 1998 göraatt en av som
utvecklingsstöd. kan till för förslagutvärdering ligga grundDenna nya
på stödinsatser.

utvecklingsarbetet spelar tidskriftsverkstädema roll,I istoren syn-
eller möjlighetnerhet för de mindre tidskrifterna inte själva har rådsom

skaffa teknisk och kompetens. ökat stöd tillutrustning Ettatt
verkstäderna Till verkstäderna bör kopplasmotiverat.är personer som

bara formgivninginte besitter kompetens i datateknik och grafisk utan
tidskriftsekonomi och marknadsföring.iäven

Till tidskriftsstödet vämandetgrund för det statliga ligger ytt-om
randefriheten. konkurrera med det utbudetkunna övriga påFör att
mediamarknaden krävs tilltalande och läsvänlig fonn. Genom atten

möjligheter förstödja verksamheter tidskriftsverkstäder statensom ger
tidskriftema få kunskap och utbildning olika distributionstelmikeriatt
och grafisk stöd till verkstäderna skulle ocksåformgivning. utökatEtt

internationella samarbetemöjliggöra förstärkning det lovandeen av
och etablerandet tid-kulturtidskrifter emellan inletts i medsom av

skriftsverkstäder i andra länder.
föreslår på yra Lund from. hös-Jag verkstäderna de orternaatt

fårMalmö, Stockholm, Göteborg och Luleå förstärks ochJ 998ten
karaktär knytas.regionala till vilka mindre verkstäder kancentraav

till tidskriftsverkstäder bör första hand komma frånStöd mindre i
kommuner, och föreningar fyralandsting, organisationer Dem.m. re-
gionala verkstäderna roll där samlarkan få större attgenom man uppen
erfarenhet tidskriftsproduktioninte bara grafisk ävenutanav av
marknadsföring, försäljning bedriverdistribution, Flera verkstäderetc.
redan tidskriftsförsäljning butiker.i egna

Utvecklingsbidrag kan också sökas och till tidskriftgivetvis utgå
hör verkstäderna.tillsom

Kulturrådet bör få uppgift föreslå utvecklingsbidraget skai huratt
utformas och vilka krav ställas tidskrifter får stöd.bör på desom som

för Kulturtidskrifter bör dis-Föreningen Sveriges ingå ipartsom en
kussion stödets utformning och omfattning. stödet till utveck-Inomom
lingsbidrag bör också finnas möjligheter söka stöd för tidskrifteratt
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vad utredningenenbart utkommer elektroniskt, något enligtsomsom
erfarit möjligt dag.iär

till verkstäderna och till utvecklingsbidragöka anslagetGenom att
stödriktas till enskilda tidskrifter.minskar andelen bidrag Dettasom

diskuteraforluststöd. bör dockbör fortsättningen också Mani ettvara
tidskrifterstödet till mindremöjligheten kanaliseraatt genom

samarbeta medför mindre tidskrifterverkstäder och möjliggöra att
tidskrifter.förbättraför utveckla och sina Ettandra redaktioner att

och ekonomisktkulturpolitisktsådant stöd kan på sikt både ettge
mervärde.

kulturtidskrifterstödet tillföreslår omfördelningJag ärsomaven
produk-utgår formså miljoner kronormiljoner totalt 13,519,5 iatt av

kronor tillverkstäderna och miljonertionsstöd, miljoner kronor till 33
utvecklingsbidrag.

verksamhetsbidrag till Föreningenutvecklingsbidraget bör ingåI ett
samarbets-fungeraför Kulturtidslcrifter den kansåSveriges att som

tilloch informatör derådgivareför Kulturrådet ochpartner som
infonna-vikttidskrifter verkstäderna. Detinte ingår i är attstoravsom

till alla kultur-verkstäder spridsutvecklingsbidrag ochtionen om
till Progek förutvecklingsbidrag börtidskrifter. särskiltEtt att ut-ges

ochdistributionleda tillkanveckla deras datasystem attsom
effektivare.försäljning kulturtidskrifter blirav

arbetsgrupp bestårbildaKulturrådet börJag att som avenmenar
Kulturtidskrifter, tidskriftsverk-företrädare för Sverigesför Föreningen

kantidskriftsekonomioberoende påstäderna och utvär-expert somen
frågormed rådgivning iutvecklingsbidrag och bistådera effekterna av

marknadsföring.ekonomi ochrörsom
omför-endastförkostnadFörslaget innebär ingen staten utan enny

delning stödet.av

kulturtidskriftskatalogStöd till12.6.2

och distributionför produktionföreslår medelJag avsättsatt av
kulturtidskriftskatalog.en

årlig katalog Sveri-1980-taletKulturrådet sedan början ut enger av -
stöd. katalo-kulturtidskrifter får IKulturtidskrifter deöver somges -

tidskrifter betraktaantal icke stöddaingår äräven attett somsomgen
marknads-ryggraden allakulturtidskrifter. katalog iDenna utgör
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föringsåtgärder och spelar också viktig roll vid bibliotekensen
tidskriftsinköp. Katalogen innehåller beställningskuponger föräven

både biblioteksbesökare och andra. Katalogen,prenumeration nårsom
tidskriften bib-trycks samarbete med PPB Press på1997 isom -

full-lioteken olika kulturtidskrifter. Katalogen inte261 ärpresenterar
frivilligt deltagande för de tid-ständig, eftersom den bygger på även

blir obligatoriskt för deskrifter får stöd. föreslår detJag attsom
bådetidskrifter får form stöd med.någon Den utgöratt vara ensom av

tidskriften.viktig information och stöd för marknadsföringett av
katalogen bör utarbetas i samarbete med FöreningenJag attmenar

självständig, dvs. ingå iför Kulturtidskrifter och inteSveriges vara
tidskriften biblioteken.Press påPPB

grund- och gymnasie-Kulturtidskriftemas roll undervisningen ii
loppskolan rad olika initiativ har under årens tagitsbehöver stärkas. En

Tidskriften Skolan.i Inte minstKulturrådet satsningarav genom som
kunskapframhållits lärare ofta brister ifrån bibliotekshåll har det att

referensdatabaser, Artikelsök, kanhur kulturtidskrifterna och typom
förtill bibliotekenundervisningen. Skolan skickar eleverutnyttjas i att

specialarbeten.leta fram fakta för olika Ende på hand skaegen
utökad med lärarhandledningutvidgning kulturtidskriftskatalogen enav

kunskapskulle råda bot på den brist påkunna ett.medel att somvara
kulturtidskrifterna och derasfinns och informationi dag sprida om

innehåll.
dåligt representerade i bok-påpekat kulturtidskriftemaSom jag är

tidskrifterinformation vilkahandeln. brister kunskap ochDet i somom
kulturtidskriftskatalogenfinns sälja och beställa. föreslårJag attatt

infonnationbokhandlar tillsammans medskickas till samtligaut en om
tidskrifter.hur kan sälja respektive beställaman

Danmark,har iMånga kulturtidskrifter i Sverige prenumeranter
kulturtidskriftskatalogen distribue-Finland och föreslårNorge. Jag att

ochtill de biblioteken Norden till vissai samtstora runt pressras om
bokhandlar säljer tidskrifter.som

föreslår för producera kulturtid-Jag medel avsättsatt att en
deskriftskatalog spridning till bibliotek, bokhandel, skolor ochmed

nordiska länderna.
beräknar kostnaden till miljon kronor.Jag 1,5
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bibliotekFörsöksverksamhet vid12.6.3

tidskriftsstödetkopplaförsöksverksamhet förföreslårJag atten
tidskriftsprenumeralioner.till bibliotekens

undersök-gjordakraftigt ochtidskriftsinköp varierarolkbibliotekensF
kulturtidskriftemaentydig bild. Majoritetenningar ingen menaravger

möjlig-diskuteratharminskar. Manprenumerationerdock antaletatt
dvs.biblioteksprenumerationer,tilltidskriftsstödetheten koppla attatt

bibliotek.landetsantalellersprids på allatidskrifter får stöd ett avsom
alternativaför olikakostnadernaöversiktUtredningen har gjort aven

stöd.
till-skulle finnaskulturtidskriftstöddvarjefull skala, dvs.I om

kro-miljonerkostnaddetta 51innebärbibliotek,gänglig på varje aven
prenumerationskostnadtilltidskrifterfårbibliotek 150l 700 ennor.

kronor.miljonerexkl. 51kronorpå i genomsnitt 200 moms
biblio-förse 300skulle väljadvs.mindre omfattning,I attom man

miljonerkostnad 9kulturtidskrift fårtek med stöddvarje avenman
prenumerationskostnadtidskrifter tillfårbibliotek 150kronor. 300 en

kronor.miljonerexkl. 9kronorpå genomsnitt 200i moms
Även orealistiskt. Jagförefallerstorleksordningdennastödett av

önskarsåbibliotekdärförsöksverksamhetföreslår ställeti somen
fattaförunderlagmed atterhåller tidskriftspaket somprovnummer

möjlighetertidskrifternadag saknar attbeslut prenumerationer. Iom
Kulturtid-för Sverigesbiblioteken. Föreningentillmarknadsföra sig

fårdetidskriftspaketmedbibliotekenförseskrifter skulle kunna om
medel för detta.

försöksverksamhetförkronor000anslag på 500föreslårJag ett
biblioteken.riktad till

kronor.till 500 000kostnadenberäknarJag
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Kulturtidskrifter på kassett12.6.4

föreslår kulturtidskrifter på kassettJag utgivningen över-att av
förs från Kulturrådet myndighet.till annan

Kulturrådet hänvisning till sitt för s.k.har, med utsatta grupper,ansvar
kultur-med 30-talbedrivit försöksverksamhet utgivning ettaven

ordinarie anslagetför detta har tagits dettidskrifter på kassett. Medel ur
dekunnat komma frågatill kulturtidskrifter. tidskrifter iDe är somsom

och kunnatkulturtidskriftsstöd till tryckta utgåvaerhåller sin som
fem kassettprenumeranter.uppvisa minst

där dagligafinns sedan längedet gäller dagspressNär ett system
läshandi-tillgängliga förlösningar,tidningar, via olika tekniska görs

Taltid-och utvecklaskappade. administrerasverksamhetDenna av
ningsnämnden.

fâläshandikappade bör kunnaväl konstateratNär ävenattman
kulturpoli-kulturtidslqifter, det mindretillgång till innehållet i är en

vilkaavgörande beslutafråga tekniskt-ekonomiskttisk än attett om
diskett eller påtillgängliggöras via kassett,tidskrifter, skall annatsom

skaffat i sinTaltidningsnämnden sigerfarenhet ochDen rutin,sätt. som
andraanvändas förverksamhet börmed dagspressen, göra ävenattnu

teknik-för läshandikappade.tillgängliga Dentidningargrupper av
kommamed fördel kunnabör alltsåutveckling nämnden deltagitsom

hafinns anledningtill del. ingenkulturtidslcriftema Det attäven
utveckling påadministration ochkompetens för dennaoch resurser

Talboks-tillöverflyttningflera händer. alternativ till dettaEtt vore en
och Punktskriftsbiblioteket.

frånöverförsverksamhetenföreslår administrationenJag att av
Kulturrådet till myndighet.annan
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ochstatistik på litteratur-Förbättrad12.7

tidskriftsområdet

särskilda medel förkulturråd tilldelasföreslår in-Jag Statensatt
bok- ochundersökningarköp statistik ochoch produktion omav

Kul-särskild arbetsgrupptidskriftsmarknaden. inomEn inrättas
miljoner kronor.turrådet. kostnaden till 2,5beräknarJag

Bakgrund

svenska bok-undersöka denhar ingåttSom del mitt uppdrag atten av
de inledandearbete denna del imitt imarknaden. har redovisatJag

statisti-funnit det finns brister ikapitlen. har vid genomgångenJag att
uppfattning vad detkorrektken det fåsvårt ärgör att somomsom en

bokhandeln, förlagenförgäller. förändringMarknaden präglas storav
möjligheten köpabåde teknik,och läsaren. handlarDet attt.ex.om ny

förekonomiska förutsättningarändradeböcker ochvia Internet,
handelnbokslut för år 1996 visarköparna Bokhandelnsböcker. attav

kommunernasenskilda konsumentersöverlag har Såvälgått somner.
från mediaökade utbudetinköp detminskar. Härtill kommer somnya

begränsade.Samtidigtkonkurrerar läsarnas tid. är statens resurserom
kunskapenviktuppfattning därförenligt minDet största attär omav

följseffekten insatserbokmarknaden fördjupas och statensatt upp.av
medel för statistik. årsärskilda FörförfogarStatens kulturråd över

till miljonerstatistik 1,2samlade inköp1997 uppgår Kulturrådets av
Kulturrådets räkningförCentralbyrån SCBkronor. Statistiska tar

statistikskolbiblioteken.fram statistik för folk- och Den som avser
biblioteksamtligatotalundersökning, dvs.folkbiblioteken s.k.är en

detskolbibliotekensamlas fråndet gäller statistik iningår. När rörsom
skolbibliotekomkringurvalsundersökning där 250sig däremot om en

forskningsbiblioteken påfram uppgifteringår. SCB äventar upp-om
drag Kungliga biblioteket KB.av

Statistik bokmarknadenom

bokmarkna-vad den svenskadag saknas fullständig statistikI avseren
framsedan år 1973den. Svenska Förläggareföreningen tar en

för-Statistikenmedlemsförlag.branschstatistik föreningens äröver en
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fördelad påförsäljningmedlemsförlagensoch redovisarlagsstatistik
Föreningenlitteraturkategorier.och olikaförsäljningskanalerbl.a. olika
till konsu-försäljningentotaladenuppskattningocksågör aven

de för-frångällande försäljningenantagandenutifrån vissamentvärde
räknarFöreningenFörläggareföreningen.medlemmar ilag inte ärsom

konsumentpriser,tillförsäljningsvärdenmedlemmarnasdärvid upp
tillföreningenutanförför förlagförsäljningensedanuppskattar ca

läromedel enligttrycktaförsäljningentilllägger30 % samt av
totalastatistik. DenLäromedelsproducentersSvenskaFöreningen

inkl.miljarder kronortill 5,7uppskattas på såmarknaden sätt momsca
kommersielladenmarknaden tilltotaladendefinierarFöreningen1996.

regelbundenmedförlagprofessionella250marknad där Sveriges ca
utgivning agerar.

böcker i Sve-försäljningallsyfte kartläggahar,Utredningen i att av
företagbland samtligaenkätundersökninggenomförarige, låtit somen

till-forlagsverksamhet,omfattarNäringsgrensindelningenligt Svensk
resultat visar,Enkätundersökningens etttrotsföretag.105lsammans

troligenböcker Sverige omsättermed i etthandelnbortfall, attstort
nämligenredovisar, närmareFörläggareföreningenvärde detstörre än

undersökningdennamarknaden har itotalamiljarder kronor. Den7
FörläggareföreningenSvenskadendefinitionalltså vidare än an-en

vänder.
sambandIbranschstatistik inteheltäckande ärFrågan ny.enom

hel-efterlystesStatistik 96,anslagsframställningen,den treårigamed
påutarbetade,SCBområdet. denItäckande statistik rapportöver som

finnsvid SCBdetkonstateradesKulturdepartementet, attuppdrag av
näringsgrenstill-oberoendeföretagallastatistik gäller typer avavsom

hörighet.
byrånstatistiktjänsterundersökt vilkadelutredningenshar förSCB

från sittutgångspunktMedbokmarknaden.avseendeerbjudahar att
uppgifterinsamlingmöjlighethar SCB göraföretagsregister att aven

Förläggare-insamlingmotsvarande den görsbokförlagfrån avsom
bokförlag10581996innehöll årföretagsregisterföreningen. SCB:s

kanuppgivitvad SCBEnligtanställda.med totalt 5254 samma upp-
fram.branschstatistikFörläggareföreningens tasgifter samlas in isom

innebärvilketstatistiksekretessföremål för attblirUppgiftsinsamlingen
lämnasellerredovisasföretag inteenskilt ut.uppgifter ettom

utgivningenheltäckande statistikfårväsentligtDet är att omman en
skiljer påviktigtallmänlitteraturen. Detsynnerhet atti är manav

Förläggare-pocketutgivning.ochnyutgivningförstagångsutgivning,
medan denheltäckande,statistik belyser dettaföreningens ärmen

allmän-särredovisarheltäckande intestatistik KB gör är mensom
heltäckandebehovsamhälletstillmötesgålitteraturen. För att enav
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statistik föreslår jag den statistik Förläggareföreningen framatt tarsom
kompletteras syfte fullständigarei erhålla kunskap bokmark-att en om
naden helhet.som

Bokprisindex

Att uppskattning prisutvecklingen på böcker har inte varitgöra en av
möjligt. Skälet härtill de löpande harmätningar inteär görsatt ettsom
tillräckligt redovisar kapitel denurval. Som jag i 6 uppvisarstort
prisundersökning utfördes början på 1980-talet brister.SPK isom av

utredningstiden med-När det gäller prisnivånundersökningar har inte
genomförande sådan studie.gett av en

människors till-Priset böcker viktig faktor det gällerpå närär en
gång till statistik löpande bör fram förlitteratur. Jag att tas attmenar
följa gäller prisnivåbåde prisnivå och prisutveckling böcker. När detav

skön-kan idé undersöka såväl på olika barn-,prisetatt genreren vara
pocketoch facklitteratur, olika böcker nyutgivning,priset på typer av

bokklubbar.olika inköpskanaler bokhandel, varuhus,priset isom
finns dag index för beräkningen bokprisema. DettaDet i ett av

Bok-index framtagning konsumentprisindex KPI.ingår i SCB:s av
och 0,4 %.prisindexet har mycket liten vikt i KPI inte änutgör meren

för böcker framställs medDetta skälet till SCB:s prisindexär att en
för beräkna prisutvecklingen påmetod. Underlagetytterst attgrov

böcker s.k. indikatorböcker studeras.på så priset på tiogörs sätt att
Fr.0.m. år indexet månatligt.1997 är

År förslag omläggning bok-utarbetades vid till1988 SCB ett av
sammanträde med nämnden förprisindex vilket också föredrogs vid ett

konsumentprisindex. Förslaget innebar skulleprismätningaratt genom-
föras i konsumentledet bokhandel och bokklubb olika kategorierav
skönlitteratur, barn- ochinkl. pocket, massmarknadslitteratur,reprint

presenterades vidungdomsböcker, facklitteratur. denI rapport som
sammanträdet framhölls allmänhet svårt, såprismätning i äräratt om
det prisutvecklingen böcker. svårigheternasvårt på ärextra mätaatt av
flera slag: första boken kvalitetsmässigt synnerligen hete-För det är en

för övervägande bokmarknaden detvilket den delen görrogen vara, av
omöjligt hitta identiska vid två tidpunkter. Priset på bokenatt varor.
varierar tiden. Nyutkommen litteratur dyrast första tiden. För-över är
säljningsformerna för böcker synnerligen invecklade med såväl bok-är
handel, varuhus övrig detaljhandel och bokklubbar.som

harSCB också på min begäran undersökt möjligheten följa pris-att
utvecklingen för bokprisindexböcker. Enligt SCB:s bedömning kan ett

fram. för böckerDen undersökningen konsumentprisindextas om som
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upprättandetgjordes år kan härvid underlag1988 tjäna forettsom av
prisindex för böcker.ett nytt

Hushållens inköp böckerav

Från och med löpande undersökningarår 1995 hushållensgörs om
konsumtionsvanor form undersökningar hushållens utgifteri av om
HUT. Enligt SCB:s nuvarande planer kommer dessa undersökningar

fortsättningeni årligen. dag ingår hushåll i dessaI 2 000görasatt
undersökningar.

undersökningarna utgifterna för böcker.I SCB gör noterassom
gäller alla osäkerhetenNoteringarna böcker. statistiskaDentyper av

går beräkna. Enligt kräver förbättrad redovisning urvaletSCBatt atten
antalet hushåll öka för kunna erhålla bättre kunskapmåste attav omen

hushållens bokinköp.

Biblioteksstatistik

folkbibliotekens verk-SCB årligen fram statistik de kommunalatar om
samhet. redovisas kommunnivå. tillgängligaDenna på Den sta-senaste

uppgiftertistiken bibliotekens verksamhet år 1995. De tassomavser
jämföras uppgifter bok-fram biblioteken bör kunna medt.ex. omom

för skol-handlamas verksamhet kommunerna. statistiki SCB:s
behöverbiblioteken har dag brister. Statistiken skolbibliotekeni om

förbättras.

Kulturtidskrifter

därfördag statistik kulturtidskrifter.I saknas heltäckande Det äromen
mycket kulturtidskrifternas spridning ochsvårt få klar bild överatt en

kulturområdet,användning. Kulturrådet har för statistiken inomansvar
kulturtidskrifter bristerna döljerdet gäller Dessutomnär är stora.men

kulturtidskrifterna bakom övergripande begreppsig somsom en grupp
kulturtidskrifternasTidningar och tidskrifter. kunna belysaFör att

krävssituation och kunna bedöma effekterna gjorda stödinsatser ettav
bättre statistikunderlag.
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Andra undersökningar

kulturråd ochläsvanor b1.a.dag undersökningar StatensI görs av av
behövervid dessa undersökningarNordicom. insamlingDen görssom

fått litteraturstöd.läsning de titlarkompletteras b1.a. vad gäller somav
fördjupad undersökningbehövsEnligt Svenska Bambokinstitutet av

studier biblio-behov fördjupadebarns finns ocksåläsvanor. Det avav
tekens inköp och utlåning.

bokhandeln.kartläggninggenomföraUtredningen låtithar aven
Bokbranschens Finansieringsinstitut ABLönsamhetsanalyser görs av

utred-frånerhåller stöd BFI. DenBFI för de bokhandlar avsom
radhosundersökningen visar omsättningenningen genomförda att en

enligt minlivskraftig bokhandellåg.bokhandlar förhållandevis En ärär
kvalitetslitteratur.spridningför bredmening förutsättning avenen

litteraturstödda titlarspridningenUtredningens undersökning avav
sortimentsbredden. finnsför Detbokhandeln stårvisar det äratt som

bok-studierutföra särskildalåtaskäl fortsättningsvisävenatt av
följas.utvecklas börhandeln. den teknikenHur noggrantnya

ochKulturrådetsärskild inrättas inomföreslår attJag att gruppen
uppgifttillskall haverksamhet. Gruppenrådet medel för dessavsätter

ochtidskriftsmarlcnadenochsvenska bok-följa utvecklingen på denatt
ingåbörbör insamlas. Iföreslå statistikvilken sorts gruppensom

erfarenhetharstatistikkompetens,forsknings- och avsompersoner,
litteratursociologiska undersökningar.studierlässtudier och andra samt

folk-frånkompetens KB, BFI,också knytasSjälvfallet bör till gruppen
branschorganisationema.frånbiblioteken representantersamt

förkronormiljonerKulturrådet tilldelas 2,5föreslårJag attatt
undersökningaroch särskildafram statistikutveckla och löpande ta om

bok- och tidskriftsområdet.
bemärkelse.böcker i vidomfatta handeln medStatistiken bör

tidskriftsutgivning,bokprisindex,Statistiken bör omfatta bokutgivning,
liksombiblioteksstatistikböckerhushållens läsvanor och inköp samtav

ochgäller sortimentbokhandelns vadredovisning situationen av
dels bokförlag,strukturstatistik rörandeocksålönsamhet. Hit hör

kanaler,försäljning allabokförlagens ibokhandel, boklubbar m.fl. dels
direktförsäl-bokklubbar och övrigdvs. detaljhandel,bokhandel, annan

formkompletteringar ikan också krävajning. undersökningarDessa av
eller djupundersölmingarbranschundersölcningarsärskilda t.ex.av

engångs-för undersökningarläsvanor. Särskilda medel bör avsättas av
vetenskapliga under-fördjupadekaraktär. vidare väsentligtDet är att
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historiskaför belysa densökningar företas området, inte minstpå att
för framtiden.utvecklingen och därmed få kunskap mötaatt

År diskutera statistikEU-länder förbjöd Frankrike in andra1995 att
statistikproduk-åstadkomma konkretkulturområdet syfteinom i att en

harbeviljats kommissionen. ManMedel för treårsperiod hartion. aven
litteratur-kulturstatistik, bl.a. inomländernasgjort inventeringen av
medFörläggareföreningens statistiksvensk del harområdet. För en
statistikdennaavseende täckningkommentar de begränsningar somom
kompa-svensk sida har pekats på behovethar Frånpresenterats. av

gällerfram detnomenklatur måstebilitet och närtasatt gemensamen
Även kulturstatistikproduceras årliguppgiftslämnandet. inom Unesco

osäker-statistikentidskrifter. problem medför böcker ochbl.a. Ett är
framtagandetViddefinierar vadolika länderheten hur mäts.somom

till arbetet inom EU.statistik bör hänsynsvensk tasav en
storleksord-liggerstatistik iför inköpKostnadsberälouingen av

kostnaderHärtill kommerkronor.ningen 000 000500 000-1 av en-
storleks-kan skattas ligga imetodutveckling.gångskaraktär för Dessa

deltagande iundersökningar ochordningen kronor. För övriga300 000
såledeskronor. beräknar000 Jagforskningsprojekt bör 1 000avsättas

kronor.kostnaden till kronor 2 500 000den samlade
efter år.utvärdering börEn göras tre
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Bilaga 1

;w
Kommittédirektiv gås-gg

Dir.kulturtidskriftenBoken och
996: 851

oktoberden 1996.regeringssammanträde 17Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

försituationenkartläggamed uppdragutredare tillkallassärskildEn att
deändamålsenligaskall hurUtredarenkulturtidskriften.boken och pröva

förslag till fram-lämnapå områdetstatliganuvarande insatserna är samt
statligatida insatser.

Bakgrund

behandlades litteratur-1980-talettill1960-talet mittenFrån slutet avav
betänkanden.ocholikautredningar iflera statligaområdet rapporterav

förhitta formerutredningarför dessauppdraget attDet vargemensamma
kvalitetmångfald ochprägladesfrämja bokutgivningattstaten avsomen

bl.a. 1968 årshela landet. Setillgängligboken ioch skulle görasom
bokhandels-1974:5,betänkandet Boken SOUochlitteraturutredning

19821976: 17,bokhandeln Ds UStödet tilloch betänkandetutredningen
1984:30.SOUbetänkandet meramed Läsårs bokutredning

utredning-bakgrundbeslutatriksdagenstatliga stödDe mot avomsom
1970-ta1et.sedanoförändradeundantag varitmed mindrehar någraarna

harbokförlagen. Därutöverutgivningsstöd tilllegat påTyngdpunkten har
och läs-för allaboklågprisserien Entill utgivningenbidrag lämnats av

ocksåstöd harvissttill denna utgivning. Ettanslutningfrämjande insatser i
bokbranschentilldistributionsstödsärskiltlämnats till bokhandeln. Ett

sadesbokmarknadenbranschavtalet pådåbörjan på 1990-taletupphörde i
1970-taletsedan början påkulturtidskriftsområdet lämnasPå ettupp.

utvecklings-medkompletteratsunder årproduktionsstöd ettsenaresom
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på bok-omfattande prövningen insatserstöd. Den statenssenaste avmera
inför budgetåret 1993/94riksdagenoch kulturtidskriftsområdet gjordes av

rskr. 1992/932252.prop. 1992/93:100, bet. 1992/93:KrU2l,
inriktning SOUslutbetänkande KulturpolitikensKulturutredningensI

vissade traditionella statliga insatserna,1995:84 behandlas, förutom även
litteraturområdet. gäller fråganåtgärder Detandra omdebatterade på om

förslags.k. bokfrid, liksomfria fasta böcker, förslageller priser på omom
sammanhanget påpekar i detböcker. Utredningenlägre mervärdesskatt på

bokdistri-förlagsstrukturen,för boken förändringar irad problem somen
och klassikeräldre litteraturköpabutionen möjligheten ärattsamt att

Kulturutred-bör, enligtminskarbredden bokutgivningenbegränsad. Om i
åtgärderningen, ytterligare övervägas.

framhållerKulturpolitik regeringenl996/97:3propositionen ävenl att
tyder mycket pålitteraturfinns kvalitetsutgivningdet bred attavom en

statligaönskvärt.det Denden till människor påinte når ärsättut som
svenska bok-på dentid då situationenlitteraturpolitiken etablerades i en

därför förskäl talardag. Fleramarknaden annorlunda isåg attänut en
böröversyn göras.

mångakulturpolitikpropositioneniRegeringen även attnoterar om
finnsdetekonomiska problem ochkulturtidskrifter dag hari attstora en

utanför det statligaolika skäl stårkulturtidskrifterrik flora som avav
läsekrets ochnå sinKulturtidskriftema har svårigheterstödsystemet. att

etablerade distributionsnät.inte in ipassar
förtillsättsutredningbakgrund det angelägetdennaMot attär att en

debokmarknaden och förförhållandena på prövakartlägga attnärmare
kulturtidskrifternasbelysabörUtredningenstatliga insatserna. även

medlösningaroch tänkbaraför problemoch därvid redogörasituation
kulturtidskrifternashänsyn till särart.tagen

Bokmarknaden

År bokmarknaden. Dåden svenskamilstolpe i historien1970 utgör omen
bruttoprisförbudet, dvs.frångenerella dispensupphörde bokbranschens

återförsäljare vid lägsta pris.bindaförbudet för leverantör ettatt enen
Inför dets.k. kommissionssystemet.Samtidigt avskaffades det syste-nya

emellertidbokmarknadenfria träffade branschorganen påmed prisermet
det ifackbokhandelsavtalet syftebranschavtal s.k. idet ävenattett --

välsor-många bokhandlarfortsättningen skulle finnas tillräckligt som var
innebar bokhan-Fackbokhandelsavtaletterade med svensk litteratur. att

medan förlagenaktuella titlar,deln åtog lagerhållningsig viss aven
tilli abonnemangförband skicka viss andel sin nyutgivningsig att ut aven
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bokhandeln. Avtalet omförhandlades flera gånger behöll de grund-men
läggande inslagen från det ursprungliga avtalet.

Fackbokhandelsavtalet avskaffades år 1992 efter beslutatatt parterna
inte förlänga det dåvarande avtalet. Sedan dess finns detatt inte längre

något branschavtal på den svenska bokmarknaden. Därmedgemensamt är
dagens bokmarknad i Sverige den avreglerade i Västeuropa.mest

Bokmarknaden har betydandegenomgått strukturomvandlingar under
de decennierna. Förlagsstruktur, distribution och bokhandels-senaste
bransch har förändrats. dag dominerasI förlagsmarknaden fyrat.ex. av

förlagsgrupper och bokhandelsbranscheninom har det bildats olikastora
kedjor. Affarsvillkoren i förhandlingar mellan den enskilda bok-avgörs
handeln eller bokhandelskedjan å den sidan och varje förlag ellerena
förlagsgrupp å den andra. framtidInom kan bokmarknaden kommaen snar

förändras följd informationsteknik och multimedia.att än mer som en av
den kulturpolitiskaI debatten villkoren för den svenska bokmark-om

naden finns det betydande oenighet vad de årens struktur-senasteen om
förändringar beror på och vad de inneburit för människors möjligheter att

del bred utgivning kvalitetslitteratur. olikaTvå kanta synsättav en av
urskiljas.

Enligt Sveriges författarförbund innebär förlagskoncentrationent.ex.
och kedjebildningen bokhandelninom hot bred utgivningett mot en av
kvalitetslitteratur. fria har,Det prissystemet enligt detta medverkatsynsätt,
till bokhandeln fått alltför hård konkurrenssituation, framför allt frånatt en
bokklubbar, vilket bidragit till många i dag saknar bokhandelatt orter en
och till utbudet böcker domineras anglosaxisk underhåll-att av numera av
ningslitteratur.

Enligt Svenska förläggareföreningen har avregleringen bok-påt.ex.
marknaden bidragit till förekomsten livskraftiga bokhandlare. Samtidigtav
har samverkan inom bokhandelsledet medfört förbättrad konkur-en en
renskraft förhållandei till andra försäljningskanaler. fria priserna harDe
inneburit olika distributionsvägar kunnat effektivt verkaruppståatt som
vid sidan varandra.av

bakgrundMot de decenniernas utveckling och de olika bil-senasteav
der dagens situation det angeläget klarläggs.situationenär attsom ges av

Kulturtidskrifter

Många kulturtidskrifter har statligt stöd ekonomiska problemtrots stora
och det finns rik flora tidskrifter olika skäl står utanför deten av som av
statliga stödsystemet. strävandena fåI ned produktionskostnadema ochatt

nå läsekrets används den infonnationstekniken IT i alltstörreatt en nya
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dockkulturtidskriftenförekonomiska basen ärutsträckning. Denstörre
prenumerationerna.

kulturtid-tillgång pågodmyckethållitårenharBiblioteken engenom
för utlåning.intebiblioteket,påläsningdock förfinnsflestaskrifter. De

folkbib-för bl.a.möjligtdetupphovsrättslagenbestämmelser i ärEnligt
artiklarkopieraför låntagaresamtyckeupphovsmannensliotek uratt utan

efter årminskatharprenumerationerBibliotekenstidskrifter.ochtidningar
1994.

orsakhandeln. Enköpa i ärregel inteKulturtidskrifterna finns attsom
distributions-etableradetill detillgånghardessa intede utatt gersom

förUpplagomatidskrifter. ärochtidningarför andragällersystern som
Enligthöga.förkostnadernaochperiodiskinteutgivningensmå, är

med 1-4kulturtidskrifterallahälftenutkommerKulturutredningen av
månadsutgivningmed utgörkulturtidskrifterandelenochårnummer per

titlar.utgivnasamtligaendast 10 procent avca
kulturtidskriftema.iplatshaftlängeharkvalificerade essänDen en

inläsningomfattandebyggd påartikel,genomarbetadlängre,Den är en
riskerarkulturtidskrifternaförekonomiträngdalltreflektion.och En mer

essäistik.kvalificeradutbud ochbåde brettett en

Uppdraget

försituationenkartläggauppgiftmedtillkallasutredare attsärskildEn
frittutredaren görastår attSverige. Detikulturtidskriftenochboken

länder.andraisituationenjämförelser med
synliggöraochidentifierautredarenskallbokmarknadendet gällerNär
utgivningbreddelmöjlighetermänniskors att tabegränsarvad enavsom
förlagensförlagsstrukturen,handlakankvalitetslitteratur. Det t.ex. omav

ikedjebildningarochsamarbetsformerdistributionen,utgivning,
försäljningskanaler, sortiments-andrasituation,bokhandelnsbranschen,

Utredarenkvalitetslitteratur.påförsäljningsprisethandeln, ochbredd i
folk-påställningkvalitetslitteraturensbedömningskall även göra aven

sprids.denomfattningvilkenoch identillgänglighur ärbiblioteken, t.ex.
möjlighetenbedömautredarenskallkulturtidskrifternadet gällerNär

vid läsekrets.nårtidskrifterutgivningbredfortsattfrämja ensomatt aven
tidskriftemasochdistributionutgivningsstrukturen,gällakanDet t.ex.
skall deutnyttjandedettatillanslutningbibliotek. Iutnyttjande på upp-

belysas.problemenhovsrättsliga
statliganuvarandedeändamålsenligahurskall vidareUtredaren pröva
förslagoch lämnaområdekulturtidskrifternas ärochbokenspåinsatserna

ställnings-utredarensförUtgångspunktenframtida statliga insatser.till
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inriktning förtagande denna del skall den regeringeni vara som anger
språketframtida för litteraturen och i propositioninsatserstatens

1996/97:3 Kulturpolitik. handlar insatser skall stimuleraDet att statensom
ochkvalitetslitteratur öka tillgången till intressetbred utgivning samten av

skall medverka till barn ochför litteratur hela landet. Vidarei staten att
område stödjaungdom har tillgång till litteraturen och på kulturens en

ochallmänhetens Kulturtidskriftema detinformationsteknik i tjänst.
svenska språket skall värnas.

förslag på statistik- ochutredarens uppdrag ingår lämnaI även att ana-
denkontinuerligt följa utvecklingen pålysmetoder det möjligtgör attsom

också strävandenkulturtidskriftsmarlmaden. Därvid börsvenska bok- och
jämförbarnå fram tillinternationellt, bl.a. inom EU,görs att ensom

statistik studeras.
budgetpro-ekonomiska effekter för skall redovisas. IFörslagens staten
insatser påförför år regeringenpositionen 1997 statensanger ramarna

Förslagför de åren.litteratur- och kulturtidskriftsområdet närmaste tre
finan-åtföljas förslag tilldessa skallinom annanavsom ryms ramar

utredarens uppdragutgiftsområdet. ingår inte isiering inom Det prövaatt
frågor mervärdesskatt.om

direktiv redovisningbeakta regeringensUtredaren skall av re-om
offentligaprövninggionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, avom

jämställdhetspolitiska aspek-1994:23, redovisningåtaganden dir. avom
för brottslighetenkonsekvenserdir. och redovisning1994:124ter avom

skall vidareUtredarenbrottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.och det
verksamhetformer föroch riksdagens beslutbeakta regeringens somom

1995/96:LU7,1995/96:61, bet.stöd prop.beroende statligtär av m.m.
1995/96:79.rskr.

1997.avslutat den augustiUtredningsarbetet skall lsenastvara

Kulturdepartementet
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Bilaga

Media och berättande

Av Peter Gärdenfors

PROLOG

Ett oöverträffat fånga människors intresse berätta godsätt äratt att en
historia. Berättandet lika gammalt människan: kanManär som argu-

för uppkomsten hängernarrativer medmentera att nära ut-av samman
vecklingen den moderna människan Homo se Donaldsapiensav -
1991. Berättarkonsten har haft oöverträffat inflytande på männi-ett
skans kulturella utveckling. Walter 1990, följandeOng 161s. ger
omdöme i sin bok Muntlig och skriftlig kultur: och"På vissätt är
berättandet den förnämsta alla verbala konstforrner eftersom det lig-av

bakom så många andra konstformer, ibland deäven mestger
abstrakta."

denna artikel villI jag spekulera hur utvecklingen deöver av mo-
derna medierna kommer påverka berättandet och berättandets förut-att
sättningar framtiden.i kommer exempelvisHur berättelser imultimedia

några år Som underbyggnad till de trender jag vill peka påatt utse om
skall jag först några drag i den historiska utvecklingenpresentera av
olika media. genomgående fenomenEtt tillkomstenär att ett nyttav
medium också har upphov till former berättande. Engett av annannya
ofta förekommande effekt de formernarrativa uppstårär att när ettsom

media tillkommer också får återverkningar berättandet depå inytt
gamla medierna. centrala frågornaDe blir därmed:

Vilka berättarformer kommer multimedia och andra tekniker att0 nya
upphov tillge

Hur kommer dessa berättarformer påverka redan existerandeatt0
former

berättaAtt förmedla kunskap. Kunskap har vi i våraär sätt attett
huvuden. löser problemNär vi utnyttjar sakervi viett ävenvet,som

det ibland kan detsvårt inre få fram det lärt sig. Iattom vara ur man
vår tid utnyttjar vi också allt medier för komplettera våryttre attmer
kunskap. kraftigtDe ökade lagringsmöjlighetema har lett till kraftigen
förskjutning informationen finns. villNär vi något måste vivetaav var
allt oftare leta det på lagringsställen. Informationen finns för-yttreupp
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magnetband ochpåböcker och datorer,lådorpackad olika ii sorters -
disketter

medhar,medierinformation itrenden lagramodernaDen yttreatt
århundradet. trycktaDetdetaccelererat underteknikens hjälp, senaste

egendom.blivittidningar, harböcker ochformordet, i var mansav
bevaraeffektivtfotografiet fick vitillkomsten sätt attMed ett syn-av

teknik förEdisonsoch100-årsjubileum,firarRörliga bilderintryck. nu
dehardecennietUnder detäldre.några årlagra ljud bara senasteäratt

användas föromfattningalltkommit ielektroniska medierna störreatt
information.lagring många sortersav

denhanteringtidsperspektiv dennaevolutionärt ärSett ett avur
lagringsformemaallra förstamycketkunskapen Demänskliga yttreny.

rundaigrottmålningarbevarade spåren äräldstabilder. ärDeär som
sedan.ungefär 000 årför 5Skriftspråket uppstodgamla.tal 40 000 år

på 1400-tryckpressenuppfinningmed GutenbergsförstdetMen är av
människo-tillgänglig.allmänt Iblirinformationlagradtalet mersom

Följandeandetag.tidsperiod intedennasläktets historia än ettär mer
kunskapläggaolikadeuppskattning sättentabell attaven grovger

huvudenutanför våra egna

ÅLDERMEDIERNAS

år500 000zlMimande, dans0
årz300 000språkTalat0

år000z40Bilder0
år000z5Skritt0

årz500Tryckta böcker0
årzlSOFotografi0
årljud zIOOInspelat0
årserie zlOOTecknad0
årzIOOFilm0

årz50Datorer0
årz50TV0
årMultimedia zl00

Se kap.Gärdenfors 1996,
De salt.rejälskall medtidsuppskattningarnaförsta tas en nypa
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Utvecklingen media och olika narrativa formerav

dettaI avsnitt skall jag rask genomgång hur olika media gettge en av
upphov till olika fonner.narrativa Jag går igenom dem ungefäri den
historiska ordning de uppstått.

Med hjälp sin kropp har människor berättat innan detävenav
fanns talat språk. Mimande och dans de äldsta formerna.narrativaär
Mimandet har klart berättande struktur medan dansens berättelse-en
form expressiv den framställer emotionerär händel-änmer snarare-

Båda formerna publiken främst visuellt, kan komplette-möterser. men
med ljud eller sång; och de dynamiska. formernaDe narrativa harärras

sina begränsningar eftersom det bl.a. svårt uttrycka skillnaderär att
mellan det närvarande och det frånvarande och mellan verkligt och
påhittat.

Det talade språkets uppkomst innebär revolution utökaren som
uttrycksmedlen Den ursprungliga användningen det taladeenormt. av
språket har förmodligen förmedlavarit information sociala rela-att om
tioner Dunbar 1997, praktiska upplysningar rörandeäven attmen ge
jakt och samlande. Småningom har språket kommit användas iatt
berättelser för beskriva verkliga eller mytiska händelser. Berättandetatt

huvudsakligen monologiskt till skillnad från samtalet eller dansenär
utförs Det muntliga berättandet blir med tiden vik-sågemensamt.som

tigt del får det yrke; de blir sagoberättare eller bar-att en personer som
der berättandet kombineras med Hela kulturersång. bärsom upp av
narrativer

En originell idé språkets uppkomst den engelskepresenterasom av
antropologen Robin Dunbar 1997. hävdar språket främstHan inteatt
har för kommunikation, för stärka de sociala bandenanvänts utan att
mellan medlemmarna i socialt kitt kanSom språkljuden haen grupp.

den putsning pälsen varandra. Enligt Dunbarersatt ägnarav som apor
har språket ursprungligen varit emotionellt informativt. Enänsnarare
konsekvens hans skvaller kan ha fort-varit ochär attav resonemang
farande vara viktigare användning språket exempelvisänen av upp-
lysningar jaktbyten finns hämta.attom var

Även de förstaHomo hade talat språk,sapiens såett togom var som
det lång tid innan språk med grammatik moderni meningett en upp-
stod. Med och andra grammatiska markörer kan skiljatempus man
mellan det berättar verkligen har hänt, förutspås hända,attom man
eller bara fantasi. Tonfallet i talet används för uttryckaär emotioneratt
och attityder. aspekter budskapDessa måste beskrivas indirekt iettav

33e Platen 1985.von
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mimikofta vissanvänder sigspråket.det skrivna Berättaren somenav
Även skriftspråket. Berät-iförsvinnerdennaberättelsen.kompletterar

tillmöjlighet inter-vilketnärvarandepublikhar också sintaren ger
aktion.

först.uppståttberättandeformervilkasvårtDet vetaär att somav
innehållitocksåharkulturbärare. Deviktigavaritoch harMyter sagor

deInnanpå sig.samhälle lagrat yttrekunskapdenmycket ettsomav
skri-1990Onghuvudet.kunskap iallhållafickfannsmedierna man

någonsin kunnaskulle46 "Hurminns". s.det"Man vet manmanver:
tillfram Detkommitmödamyckensåmeddetåterkalla minneti man
primärtihåg. IkommagårtankarTänkfinns bara att enett somsvar:

kvarhållamedproblemetlösaför attmåstetalspråklig kultur attman,
minnestek-enligttänkatanke,artikuleradomsorgsfulltoch minnas en

möjlig."upprepningmuntligförutformade göraniska attmönster, en
italspråkligaframåtlångsammaresigtanken"Därför måste47 röra

fokusuppmärksamhetenssådanthålla alltochsammanhang nära som
hållersagda,det justomtagningRedundans,behandlat.redanden av

53spår."ikvaroch lyssnarentalarenbåde samma
detkombinerarberättandeformTeater år somavannanen

Traditionellt harberättandet.muntligamed detmimandetkroppsliga
begränsadevarit änberättelsenpåverkamöjligheteraktörernas att mer

berät-musikaliska elementetdetmuntlig berättare. I görför operanen
expressiv.telsen ännu mer

huvudenmänniskornasutanförförläggsberättelserförstaDe som
fullt möj-detstatiskt. Menvisuellt och ärBildmedietbilder. är rentär

medjakthistoriakan ritaberättande: Manförbilderanvändaligt enatt
min-fungeraocksåkan ettbildseriesådanbilder. Enserie somen

bildtapeterdeexempel ärtradition. Ettmuntligförnesstöd senareen
betydelsefulla hän-religiöstellerkrigstågexempelvisberättar omsom

debeskrivasockså attmeningmimande kan iochdelser. Dans somen
och andrabilderegenskap hoskarakteristiskbilder. Menvisar en

böreller intebehöverpubliken intemedier varaär att ensyttresenare
skapasberättelsennärvarande när

lagrade påberättelserskriften yttrefrämstDet är somgenom
"Merbetydelse för ängenomgripandefåkommitmedier har att oss.en

detomformatskrivkonstenharuppfinningenskildnågon annan
skriftenmoderna94 ärDenOng 1990,medvetandet."mänskliga s.

medlikhetavbildande, och, istället försymbolisk ivisuell, enmen
till ideogra-formbildmässigutvecklas frånSkriftenstatisk.bild, enen

justhandling. Jagsolipsistisk ärOng skriva"Att119 är1990, noterar: ens.
läsaskommerhoppasbok jag attmed skrivafärdi avatt somennu

från allaisolera migmåste därföroch jaghundratusentals personer,
människor."
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fisk t.ex. hieroglyfer och kinesiska ideogram. Slutligen uppstår en
fonologisk form skriften där bildelementen borta och medärav ersatta
representationer de enskilda språkljudenfav

Ett språk uppträder vanligen i många olika dialekter. När väljerman
fonologisk representation måste välja vilken dialekten man som repre-

alfabetiskEn skrift,senteras. "grafolekt", kommer därför fungeraatten
normerande för talspråket. Detta första exempelär påett att ett nytt
medium påverkar användandet äldre. Samma sak gäller inte förettav
de ideografiska skriftema. De kinesiska dialekterna så olikaär attpass
det hade varit svårt ha enhetligt alfabet för dem.att ett Men attgenom
orden idéer och inte ljud kanrepresenteras alla kineser förståsom som

skrift.samma
Ong påpekar skriften upphov tillatt ordförråd:ett störreger

"Brukare grafolekt Standard English har tillgång till ord-av en ettsom
förråd hundratals gånger detär någotstörre muntligt språkänsom som
kan uppbringa. I sådan språkvärld ordböcker den oundgängligaären
förutsättningen" Ong 1990, 27.° "Grafolekten förfogar övers. resur-

helt storleksordning dialekten." Ong 1990,än 126ser av en annan s.
Talat språk bundet tillär visst sammanhang och uttrycksett med

tonfall och mimik kan mycket laddat det "bokstavliga"änsom vara mer
budskapet Allt detta går förlorat språket fästs pånär papperssida.en
MacLuhan 1962, 83 påminner läsning under medeltidenatts. om var
liktydigt med högläsning överfördes till det muntliga. Dettexten är-
först efter tryckkonsten etableras börjaratt läsa Därmedtyst.som man
kopplas bort från läsprocessen.munnen

Inte förrän vi får alfabetiskt skriftspråk blir medvetnaett vi om
språkets ljudstruktur och dess grammatiska uppbyggnad. skrift-Det är
språket det möjligt spekuleragör språkets strukturatt översom snarare

tvärtom. "Ironinän lär sig läsa, lärär näratt sig höraatt attman man
tal på Olsonsätt" 1994, 85ett nytt s.

En orsak till denna medvetenhet de tankar uttrycksär attnya som
bryts loss från sin kontext i det skrivna ordet. "Allt eftersom bok-
tryckarkonsten fick allt djupare inflytande började uppfattaett man en
bok föremål innehöll information,ettsom t.ex. naturveten-som av

5SeDonald 1991 278.s.
Försök tänka kultur där ingen någonsin har slagit något. Ier en upp en
primärt talspråklig kultur uttrycket slåär att något fras" Ongtornupp en
1990, 44.s.
7Ong 1990, 126 skriver: "Orden får sin betydelse bara des. genom
ofrånkomliga, faktiska sammanhang där de förekommer och dessa
sammanhang inte, lexikon,i baraär ord, omfattar ocksåutansom gester,
röstvariationer, ansiktsuttryck och hela den mänskliga, existentiella omgivning
där det verkliga, talade ordet alltid förekommer."
Se Olson 1994, 68.s.
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nedtecknatgradallt mindreoch iskönlitterär ettskaplig eller art, som
självstän-harskriftspråketIdén1461990,yttrande." Ong att enoms.

förstetablerasläsarenochförfattarenoberoendedig mening är avsom
för-betydelse intebokstavligfårdådetmedeltidenpå är texten som-
förviktigablirmarkörerGrammatiskaändras.kontextenändras när

talet0rdflerexempelvisanvänder änSkriftspråkentydighet.skriftens
historia.för berättaatt en

olikamedskriftspråketförlll1994, attOlson argumenterars.
budskapetspråkligadetdelför denkompenseramedel måste somav
exempelvisvisarHan attoch betoning.tonfall,förmedlas rytmav

"förklara""hävda",exempelvistalakterförbeteckningarspråkliga som
markörerSådanamedeltiden.underförstuppstårocksåoch "föreslå"
meddirektuttryckstalaktendär sats-traditionmuntligbehövs inte i en

medel.andramelodi och
denanvändessedanårungefär 0005utvecklades förskriftenNär

sammanhangjuridiskaochaffärer ividbokhållningallt förframför
berättelsermuntliganedtecknaförutnyttjasskriftendröjer innan attDet

berättandet.muntligaför detstödskriftenanvändsoch då mest som
lagradelängreinteinnebar"Det37 attOng 1990, noterar: mans.

skri-med hjälpformlerminnestekniska utanmed hjälpkunskap avav
abstraktoriginellt, tän-föröppnade sinnet ettDetta mertext. merven

kande."
Åskriftspråket.tillinställningkluvenPlaton uppvisarRedan enaen

filosofiskahansdialogerned sinaskrivasidan detär att somgenom
Å andraeftervärlden.tillbevarasfullo kantillden förstalära är som

Faidros låterdialogenminnet. lskriftenhansidan att utarmaranser
efter sigkan lämnahansåledes"Den atthan Sokrates tror,säga: som

detbok såsomden ettskrift, och denlära i emottar voreenursomen
inbillar sig,hanenfaldig ..., attmycketord, hansäkertochtydligt är

påminnelseuppgift utgörahar änskrivna ordet attdet omenannan
det."redan kännerför den,något som

blandguden Teut annatSokratesdialog berättarI somomsamma
kungenegyptisketill dendem i gåvavillebokstäverna. Hanuppfann ge
"skapaskulledebefaradeavböjde. Hankungen attMenTamus.
hämtaskall deskriftenpåförtröstanisjälar ...lärjungarsglömska i
inre".från sittochtecknenfrämmande egetfrån deutifrån,minne

minne,fådem intehjälperuppfinning gottett"Din attfortsätter:Tamus
få hörakommer... Dedåliga minne. attderasersätter egetutan

deinbilla sig vetde kommer attnågot;lära siginte attmycket men
odräg-bliallmänhet; de kommeriokunniga attändåmycket varamen

kloka."stället förälvkloka ide blivitsedanmed,liga umgåsatt

93e 102-103.1990,Ong s.
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Som Platon väl medveten skriftspråket minnesförmå-är gör attom
får roll. Vårt begränsade arbetsminne människorna igör attgan en ny

renodlat muntlig kultur får använda speciella trick för minnas. Iatten
sådana kulturer uppstår särskilda minnesexperter: barder, sagoberättare,
lagkloka, schamaner samhällenI har minnen behövsexternaosv. som
inte dessa längre. Vi använder i stället uppslagsböckerpersoner oss av
eller CD-ROM-skivor. Vårt arbetsminne kan behandla det medietyttre

bit i Clark 1997, 180 formulerar det elegant: hjärnor"Vårataget.en s.
världen så lugntvi kan dumma".gör smart att vara

först medDet den tryckta boken skriften utvecklar sinaär som egna
berättarformer med det främsta exemplet. Följande citatromanen som
från Ong några exempel på hur skriftliga uppstod:narrativerger
"Boktryckandet bidrar till skapa slutna verbala konstformer, itätareatt
synnerhet inom berättarkonsten. till boktryckarkonstensFram tid var
det enda linjärt utarbetade längre berättelseförloppet det fanns isom
dramat, ända från antiken kontrollerades skrivkonsten. Euripi-som av
des tragedier skapats skrift ochi sedan ordagrant lärts intextervar som
utantill för muntligt. Med boktryckarkonsten utsträcksatt presenteras
den fasta planläggningen handlingen till gälla de längreävenattav
berättelserna fr.o.m tid och denJane Austens når sin höjd-romanen- -
punkt i detektivberättelsen."° Ong 1990, 153-154, också 170-s. se s.
171 talspråklig kultur har i själva verket erfarenhetingenen man av
epikens och längre linjära intrig. kanMan inte organiseraromanens ens
kortare berättelser så de på uttänkt, obevekligtatt ett noggrant sätt steg-

klimax, litteraturläsarenågot under de 200 årenmot senasteras en som
har lärt förvänta sig och under de decennierna medvetetatt senaste-
börjat nedvärdera." Ong också1990, 164, 166.s. se s.

Tidningarna utvecklar delvis språkforrn. Texten inteären annan
helt linjär eftersom den olikagår in i via rubriker. varje arti-Inomman
kel finns sedan hierarki rubrik, ingress, brödtext. tele-Närtext:en av
grafen utvecklas detgår mycket snabbt för nyhet nå publikenatten
vilket hela världen närvarande. Det intressantgör är att notera attmer
telegrafens budskapsforrn i sin påverkar tidningsspråket till blitur att
kortare och ettrigare.

sambandI med boktryckarkonsten får ocksåvi föruppsvingett
användningen kartor, diagram, scheman och liknande visuellaav repre-
sentationer." Dessa representationer påverkar vårt på världen:sätt att se
"Cooks skall därför inte bara han världen påatt satteresor ses som

han utforskade världen från kartans synpunkt." Olsonutan attpapper,

°"Varför har ingen skrivit ordentlig detektivberättelse före 1841" Ongen
1990, 166s.
Se Olson 1994, kap. 10.

ll l7-l2l7
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förmedelbaradärför inte att"Pappersvärlden212. ett1994, vars.
handlade attalla visste. Detdetsamla och lagra upp-snarare omsom

brottstyckenasamordnakunnaförredskapenbegreppsligafinna de att
hadekunskapochmekaniskochbiologiskgeografisk, somannanav

referens-ochpassandetillkällorfrån mångainskaffats gemensamen
ochvärldenuppfattningmoderna232. "VårOlson 1994,ram." avs.

biprodukterså attsjälva säga,uppfattningmoderna är, attvår avossav
282Olson 1994,värld på papper."uppfinna s.en

dethälft,första1800-talets ärunderutvecklasFotografer, som
ska-iinvolveratdirekttänkande intemänniskans ärförsta mediet där

mekanisktpåskerdettabilden,dvs. ettrepresentationen,pandet utanav
fotografierhardetta ansettsföljdSom sannavarasätt. aven

bild-aldrig. Denljugerkameranverklighetenrepresetationer av -
och detmaterialalltid sitttolkarsidan,andraåskapande människan,
Liksom"verklighetstrogna".bilderförskicklighet görakrävs attstor

minnesstöd föranvändaskommitfotografierbilder hartidigare att som
med sinaföreläsarekringresandeallapåbaratänkberättande -

någontillupphovknappastbörjantilldiabildspel. Fotografiet engav
konstforrn ianvändaskornberättarform, att ensomsenaremenegen

fotomontage.form av
fonografrullarEdisonsÄven hört påförstljudet,inspeladedet

ocksådärmedochmekanisk ärskapas en1877, processengenom
dettahjälpmedförstverkligheten. Det ärrepresentationdirekt avav

harTidigaredirekt.bevaraskanberättandetmuntligadetmedium som
dåochformtill skrivenberättelsernaöverföravarit atttvungenman

ochbetoningtonfall,röstkvalitet,dialekt,aspekter:mångaförsvinner
formengrammatiskaspråkligadenDessutom ärtaladeden rytmen.

taladvisuelladettalade. momentetMendenstriktare enbetydligt avän
berättar-bevararden inteeftersominspelningiförsvinnerberättelse en

ellermimik gester.nas
inspelade lju-med detegenskaperhar mångaRadion gemensamma

ocksåinförderadiongrad. Menhögiinspelningarutnyttjarochdet
publiken detnärvarokänsla för ärökadvilketdirektsändning enenger

fot-direktreferathöraupplevelsen ettskillnad i attväsentlig enav
direkt-tillMöjlighetenefterhand.ireferatethörabollsmatch och att

delsjournalistiken, munt-påverkadramatisktkomsändning genomatt
har intetidendernaskrivnaDedelsoch närvaron.ligheten genom

möjligheter.dessa
muntligadenljudetinspeladedetberättarfonnengällerdetNär ger

blivitkunde haEffektenbörjan.sekletsivisstraditionen renässansen
hade givitsframförandemuntligtgenomgripande enännu ommer

overheadbilder.uppsättningmedEller sinföreläsaremoderna
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Radioteatern uppstårtyngd skolans undervisning.istörre nysom en
konstfonn naturligtvis saknar det visuella momentet, men som gersom

dramatiskatillfälle till låg kostnad upplevapublikgrupperstora att en
publikensförlopp. skillnad jämfört med vanligEn ärteater attannan

reaktioner kan påverka skådespelarna.inte
ki-föregångare EdisonsFilmen fyllde nyligen år en100 var

mekaniskdennetoscope. Liksom fotot skapas process.engenom
frihetfilmarenscenografi och klippning dockOmtagningar, attstorger

filmenskapa bildspråk. På sätt teater presenterarett eget ensamma som
ljudfilmenkomberättelse dynamiskt och visuellt. Småningom även

publikenJoumalfilmemaytterligare dimension.lade till gavsom en
ljudinspelningvad tidning ellernärvarokänslaännu större än enen

televisionens genombrott innan vikunde erbjuda. dröjer dock tillDet
får direktsändningar rörliga bilder.av

berättarfomi.konstnärliga Defilmen fann sintid innanDet tog egen
inspeladtidig filmförsta bilarna motoriserade hästdroskor varvar -

skapamöjligheter inte gårFilmtelcniken erbjuder många attteater. som
fullt det konstnär-dessa utnyttjades ipå det dröjde innanteater,en men

avseenden. Genomföregångare i fleraliga skapandet svensk film var
metoder berättatriclçfilm vilketklippning kan skapa attger nyaman

ioch hopp tiden;förlopp; snabba scenbytenoverkliga kan göraman
mycketoch vinkelbytenoch kameran närbilder, zoomningarger genom

skaparvad Dettavisuell dynamikstörre än teater. ensom ges av en
Teaterstycketför publiken vad erbjuder:ännärvaro teaternsortsannan

ochfilmens närbildernärvarande skådespelare, medanmedäger rum
skådespelarna.intimitet medvinkelval stället skapari störreen

Fleraåterverkningar litteraturen.struktur får påFilmens narrativa
medBurroughs, börjar arbetaförfattare, exempelvis William cut-up-en

exempelytterligare påteknik vi alltsåinom Här att ettetttexterna. ser
etablerad.form påverkar redanmediums narrativanytt en

utvecklad filmad dans. PåtycksberättarfonnEn ärsentsom vara
berättarforin, kan denfilmen kom förändrasätt teaternsattsamma som

förändra originell kombination medier Laternadansens. En ärav
musik ochfilm, dans, inspelad ljus-Magica i därPrag svart teater,

effekter för skapa mångfasetterad berättelse. Dettaanvänds äratt en
multimedia datorer.utan

den först påuppstod den form vi kännerTecknade iserier nu
1890-talet. förvånande de kommit tidigare-egentligen inteDet är att

karakteristiska för serien dentrycktekriiken har funnits länge. Det är att
förlopp.kombinerar dynamisktmed bilder representerar etttext som

Ett svenska kortfilmentidigt exempel den Häxan.är
T.ex. och "Knoll och Tott"."The Yellow Kid"
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aspek-förmedla mångamedel kanoch billigatekniskt enklaMed man
händelseförlopp.ettter av

under-huvudsakligenhar seriernaberättelseforrn använtsSom som
rik-tillutvecklatsmedietårtionden harunderhållning, ensenaremen

tecknade serier iungdomar haroch storbarnkonstform. Förhaltig om-
bibringaförsökböcker. Etttraditionella attkommitfattning ersättaatt

deseriermed hjälpkulturarvettraditionellaungdomar det varav
1950-talet.underKlassiker""Illustrerade utgavssom

Sådanaflmer.tecknadeformnarrativadenna ärutvidgningEn av
och deför barnunderhållninghuvudsakligenfilmer har använts som

delfinnskonstforrn. Det"seriös"marginellaganskahar varit ensom
DiagonalsymfoninEggelingsVikingoriginella somt.ex.ansatser som

Disneysexempelbisarrtnågot ärEttfilmremsan.tecknades direkt på
musik- Svan-klassiskillustreradbeskrivaskanbästFantasia somsom

kaninriktningenkonstnärligaflodhästar. Dendansassjön nuav
för dator-teknikerfåroch med viutvecklas isnabbtkomma attatt nya

animation.
massproduktionmedförseruppkomstTelevisionens10. avenoss

berättarformSomvardagsrummet.flyttar in iBildemabilder.rörliga
bildväxlingarnaifilmen, tempottelevisionen ävenpåminner omom

erbju-TV-produktionernärbilder.fleranvänderochskruvas manupp
lång-produktlättillgänglig äntolkningsmässigtallmänhetder i meren

skratta.skallexempelvisdetmarkeras närfilm i många manprogram
ytterligare. Sa-närvarokänslannaturligtvisökardirektsändningFast

på jor-helst"närvarande"kanvitellitsändningar gör att somvarvara
0rd medkombinerarjournalistiktilllederTelevisionenden. att somen

tillordenbelyserbilderna attfrångåttharTrendenutvecklas. attbilder
bilderna.förklararorden

underskattadvaritberättelserskapaförformll. En menatt som
deformernarrativaframtida ärförbetydelsefårförmodligen storsom

sammanfattasl970-talet. Deunder slutetpopulärarollspel blev avsom
del-skaparspeldessadragons". Iand"Dungeonsunder kategorinofta

ramberättelseinsedanrollkaraktärer sättssjälva sina entagarna som
berät-hurslumpenochspelledaren avgörvalspelarnassåväldär som

utvecklas.telsen/spelet
följerläsarendär äventyrstextrollspelsböckerdevariantEn är en

handlingväljerdärpunkttillkommertills somenmanenman
till olikahopparvaletBeroende påfortsättningen.bestämmer man

labyrintiskt.linjärtalltså inteläsesBoken utanboken.ställen i snarare
lyckas lösahjälten/läsarenvalsådanaläsandetmed attMålet göraär att

hjältenslutet pålyckligatill detleder äventyretuppgifterantalett som
iform,narrativafel. presenterasDennavanligendör gör sommanom
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vanligt bokfonnat, alltså läsaren viss möjlighet interageraattger en
med berättelsen.

Datorspel fick explosionsartad spridning persondatoremanären
kom. byggerDe till del på rollspelens struktur och grundären av
den elektroniska direktstyrningen interaktiva rollspelen. Inomänmer
dessa spel kan snabb utveckling berättarforrnen. Denman se en av
första textbaserad.generationen helt Programmet presenterarvar en

berättelsen och publiken får, på i rollspel,snutt sätt ettav samma som
välja handling vilken skrivs in Valet styrde sedan fortsätt-text.en som
ningen. spel lade till grafikNästa generation visuell dimen-som gav en

berättelsen.sion Spelen längreinte enbart med tangentbordetstyrs
framför allt med joystick eller med datonnus. Detutan är värt att notera

detta innebär användarna i viss mån interagerar motoriskt medatt att
den "berättelse" uppstår i spelet.som

Men den konstnärliga kvaliteten dessa spel begrän-ganskaav var
sad. De upphov till "platta" berättelser enligt Ongs 1990, 173gav s.
karakteristik. finns dock del datorspel med högre kvalitet.Det Etten
exempel sofistikeratMYST på ganska kombinerar grafikär ett sättsom
med ramberättelse på nivå med god äventyrsbok. Publiken åter-en en
skapar själv berättelsen handlingersina i spelet. Historien hargenom en
"rund" karaktär enligt kriterier.Ongs

berättarHur med multimediaman

Datorema kraftiga verktyg för utveckla formerolikaattger oss av
berättarmedier. har redan påverkat förhållandeDe vårt till skrivandet.
På grund med loiapptrycloiingar eller musklick kanatt ettav man par
klippa, kopiera, och klistra in har blivit mycketvitextsnuttar mer
effektiva i vårt skrivande. behöver mödosamt renskrivaMan inte ett
utkast till slutversionen kontinuerligt fram.växer nästanett utanmanus,
Effektiviteten har dock följder:vissa negativa vi producerar längre och

urvattnade förr.äntextermer
första "ordbehandlingsprogrammen"De datoriserade skriv-var

maskiner. Utvecklingen dessa har sedan gått i riktning motav program
redaktions-, layout- och tryckeriverksamhet formi den kallassom
"desktop publishing". erbjuderProgrammen därför mycket bredare
produktionsmöjligheter eller slcrivmaskin. Medaljensän en penna en
baksida det blir frestande lägga kraft på layout och effek-är att att mer

på själv.änter texten

Ett typexempel spelet Zork.är
Ett spel Kings Quest typiskt exempel.är ettsom
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motoriseradeenbartberättelsernadatorproduceradeförsta ärDe
dem idagimplementerarvi17 skriver: "Somböcker. Brody 1996, s.

vadutveckladebegreppsligt änpå datorn intedynamiska mediaär mer
inspelan-det statiskabort frånsighade filmenfilmen Då1903. rörtvar

berättande.filmisktverkligtstadietdet förstadet teaterpjäser mot avav
samplat ljud,film,digitalböcker,elektroniskaDärför... vi menser

kommunikationsparadigm".7 Vad kommer attutvecklatinget fullt nytt
utnyttjas ipotentialmultimediasformberättelsernashända med när

högre grad
trender jagidentifiera några sätterförsökaskallJag sammansom

Vadproblem:terrninologisktfinnshuvudrubriker. Detunder ettsex
lyssnare,multimediaberättelse"användaren"skall kalla av enman -

det"publik"ordetanvända ävenväljereller publik Jagläsare, att om
enskildofta sigbara rör person.enom

mediaKombinationerJ av

Teknikenformer.narrativaolikaklippa ihopkanmultimediaI german
skrivandeochfilmproduktiontill alla komponenterdärför tillgång som

finns såle-interaktivitet. Dettillmöjlighetererbjuder dessutomhar och
riskabeltoch detutvecklingkonstnärlig är attpotential fördes storen

exempeltill. Somupphovkandettaberättarformer ettvilkasia geom
eller iskrivandetdetvarken finns iflexibilitetkan jag nämna somen

inforrnationsfönsterha fleranämligentraditionella filmen,den att
formnarrativainnehålla sinkanfönsterVarjeaktiva samtidigt. egen -

film.tredjeochteckningarkan visafönster ettett annattext,ett en
delutnyttjasbörjatförst nyligendettafilmen harInom avsom en

Multimedias narrativafilmer.Greenawaysberättandet t.ex. i Peter

"Påtekniken:gällerHan detjämförelsetankeväckandeockså närgör en
filmprojekter förtillböjliga axlarmedkopplade attskivspelaretjugotalet var
teknologi intebild,ljud ochprojektionsynkron somgarantera enav

liknandefårmultimediautrustning jagvanligaöverlevde. minNär jag ser
multimediasmellandirekt relationfortfarandekänslor; det finns en

delarna",koppla ihopbehövs förkablaroch mängdenkomplexitet attsomav
Brody 191996, s.

produceradeBlase konferensrapporter189-1901997, noterar somoms.
erbjuderproducerar ellerfriarebetydligtmultimedia: kan"Man om manvara

ochmanuskriptinteraktivtutifrån film- ellerCD-ROMmaterial for etten
litterärförvandlas tillmetodenjournalistiskaändamål.endast for detta Den en

virtuelltmaterial erbjuds imångfaldskådadtidigaremetod. aldrig ettEn rum,
känslor ochPåkontrollha fri sättanvändaren över.ut att samma somsersom
på 60-taletoch i filmen20-taletlitteraturenåterspeglades iupplevelser

använder denhuvudet denbrännas in ikommer dessa inom kort att som
CD-egenskaperalla sina andraVid sidan ärmediaforrnen CD-ROM. avnya

roman".idealakommunikationssamhälletsROM
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form har därmed börjat få återverkningar filmkonsten.på Ett annat
exempel i multimedia har viss kontroll förloppet-är att överman en

får tillfälle och reflektera innan gär vidareatt stannaman upp man
samma sak gäller i begränsad omfattning for Videofilmer. Publiken
kan välja sitt bioPå rullar filmen obönhörligen på.eget tempo.

Multimedia det möjligt komplexagör presentationeratt ettge av
fenomen, vilket publiken i viss kanmån välja vilket mediumgör att

vill använda. I multimedialt fågellexikon kan de olikat.ex. ettman
förutom och bild traditionellai böcker,artema, texten en som presen-

med filmsekvens fågeln flyktvisar i och ljudsnutt medteras en som en
fågelns läte.

Möjligheten välja medium multimedia kan berättel-göratt att göra
tillgängliga för publik. exempelvisFör med olikastörreser en personer

former handikapp kan medium delvis kommaett ersättaatt ett annat.av
Multimedia kan således hjälpa dessa människor del olika kul-att ta av
turyttringar otillgängliga för dem.ärsom nu

2 F örgrenade historier

tidigaDe elektroniska dokumentformerna baserade på demvar som
länge funnits på ganskaMen uppstod formsnartpapper. en ny som
kommit kallas hypertext. Ett textstycke innehåller antal val-att ett
möjligheter olika alternativa fortsättningar eller fördjup-som anger
ningar berättelsen. mån dettaI viss parallell till rollspelen:ärav en som

del spelet väljer publiken mellan olika fortsättningar berättel-en av av
ofta handling alter hjälten skallattsen, genom ange en som ens ego

utföra. upphovDetta till alternativa ivägar storyn.ger
En aspekt hypertext publiken kan tillfälleär att attannan av ges

ställa frågor och på detta in på djupet berättelsen.i kon-Ensätt tränga
sekvens för berättandet huvudspåreti berättelse behöverär att av en
inte allt berättas det kan begäranpå hämtas vid fördjupnings-inutan
punkter i den multimodala möjligheterDessa publikenstoryn. gör att
kan interagera med berättelsen på varierandeett sätt.

den klassiskaI retoriken planerade sitt tal placera detattman genom
skulle vid bestämda loci. hypertexter fårI sådana locisägassom en

konkret betydelse då det finns bestämda platser det forgrenadei mate-
rialet där viss information återfinns. nackdel medEn hypertexten
måste dock påpekas. traditionell linjärI skrift kan förutsätta attman
läsaren det stått tidigare i och kan referera till dettavet textensom man
på olika t.ex. med pronomen; i hypertext däremot kan läsarensätt en
komma till ställe fråni många olika och all relevantett texten vägar
information således finnasmåste tillgänglig där.
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återkomstMuntlighetens3

betydelseförnyadfåkantalekonstenmycketverkarDet enavomsom
denhävdarmultimedia. Ong attberättelser iuppbyggnadenvid av
ochtelevisionenradion,telefonen,har "genomteknologinelektroniska
tid.talspråklighetenssekundäradenin iljudband, förtolika slags oss

självmed-ochöverlagdgrundendet sig ihär... Men rör merenom
ochskriftbruketbaserad påtidenhelatalspråklighet, är avveten som

ochskötatillverka,kunnaförförutsättningenvilket atttryck, an-utgör
talspåklig-den primäraLiksomutrustningen.elektroniskadenvända

lyss-eftersomgmppkänsla,starkskapatsekundäradenheten har en
tillsammanhållentill ettlyssnarna0rdtaladenandet till gör grupp,en

handskrivnasåvälläsningenmedanauditorium,sannskyldigt somav
Ongsjälva."siginindividernaenskilda motvänder detryckta texter
inomviktigafört framharoch television"Radio1571990, personers.

myckettill störretalareoffentligaegenskapderaspolitiken i enav
utveckla-elektronikenmöjligt innanVaritnågonsinvadpublik än som

själv.sigåterfunnitsåledestalspråklighetenharmeningvissdes. I en
1990,Ongtalspråkligheten."gamladenhandlar inte s.detMen om

158
ochmultimediagenomslagskraftenförstärkerfaktorEn avsom
dato-medalltkommuniceravi kommerreality attvirtual merär att

förfleraredanfinnsspråk. systemtalat Dethjälpmed person-avrerna
kommandon. Manmuntligaantaloch utföratolkakan ettdatorer som

det första"Öppna "läsmed e-post",brevlådanexempeltillkan säga:
samtidigtrobotröstmedbrevetläseroch datorn sombrevet" enupp

dik-kandärocksåfinnsskännen. Detdet påkan manprogramseman
till datorn.direktbrevetttera

fortfarandemed datorerinteraktionen ärtaladeden enavMen
mänsk-till denkvarlångkommandoform. Det vägärganska primitiv
kommakantilltaladedenförutsätterdialogriktig attdialogen:liga en

datorvärldenmotfrågor. Inomochinvändningarmed kommentarer,
äventyrsspelfinns vissadetförmågor,dessa upp-saknas även somom

skalldatorernaförallt saknasframför attenkla fonner. Detvisar som
hur viföreställninghar någonde intemedsamtalakunna är att omoss

alldelesfinnsanvändarmodeller ärs.k.vill.vad Deoch vitänker som
dialoger.fungerandeförprimitivaför att ge
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4 Parallella perspektiv

utvidgning det traditionella berättandet multimediaEn är attannan av
litteratu-erbjuder berättelsen olika perspektiv. Inomatt presenteras ur

Durrellhar detta olika till exempel ipå Lawrenceprövats sätt, avren
Alexandriakvartetten där historia berättas olika synvinklar isamma ur

fyra skrivna formen erbjuder inte publikende volymema. denMen
väljamedier blir det däremot möjligtnågon interaktion. Med attnya

berättelsen. teknik väl utvecklatsolika sådanperspektiv på När en
berättelse.kommer den kunna mycket "djup" åtstörreatt enge

berättelsen5 Publiken skapar själv

medberättarfonn där publiken interagerarDatorspelen pekar mot en ny
väsentligtdänned delaktig i den på Detberättelsen och blir sätt.ett

fårpubliken självutformade multimedia därfinns redan deckare i
ledtrådaraktivt samlaarbeta med mysteriet. Genom presenterasatt som

mord-får själv försöka lösabild- eller filmformati ljud-,text-, man
försökte skrivaAgatha Christiefinns skrönamysteriet. Det atten om

multimedialmördaren.detektivhistoria där läsaren själv I envaren
framtidmöjligt till slut.interaktiv miljö blir detta kanske Inom en snar
multi-former utnyttjarandra "litterära"kan säkert förvänta sig attman

medias möjligheter.
publiken själva ininteraktivitet kanolika formerGenom enav

vid de olikaolika handlingervälja"historia" flera gånger och attgenom
mänskligtförståelsemycket djuparetillfällena kan få ettavman en

läsakanvaddilemma eller historisk situation än attgenommanen
slutethjälte antal dramer. Omkan själv spela ivanlig bok. Man etten

fik-sittfå chansblir tillfredsställande, kaninte göraatt omman en ny
liv.tiva

6 Förhöjd närvaro

virtuellautvecklas snabb takt.Teknikerna för virtual reality VR i Den
taktilbild,bara i ljud ochverkligheten inte ävenutanpresenteras

fantasivärlden.kan på Intressenternainteraktion förekommer taman-
tekniker kommerförsvaret, dessainte bara spelindustrin och attär utan

till ökakan bidraanvändas alla sammanhang där simuleringari att
fungerat sedanFlygplanssimulatorer hareffektiviteten vid inlärning.

Ett nollåttor" där"Nudlar ochganska primitivt försök TV-serien manvar
olika synvinklar.kunde växla mellan två kanaler gavsom
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delvisutbildningexempelvis kirurgemasgenomförslänge och numera
med hjälp simulerade operationer.av

med.tekniker arbetafleraberättandetkommer attVR att nyage
flera sina sin-och användaberättelseniPubliken kan placeras mitt av

språk. Tillsammansmed talatmed datorernakan kommuniceraDenen.
berättelsen.iupplevelsestarkdemkommer detta närvaroatt avenge

virtu-exempel tänka sigtillkanfrån rollspelenMed inspiration enman
älva kanoch där publikenantal intrigerdär det pågårell slottsmiljö ett

älvaoch på såpå olika sättvirtuellamed de sättinteragera personerna
delta berättelsen.i

publikenkarakteriserasuppstårberättelseform attDen avsom
tillfeedback frånrikde fårochmotorisk styrning systemetutnyttjar

kopplingstarkaretrend ocksådennainnebärflera månsinnen. I viss en
talspråkligtframhåller "att821990,kultur. Ongtill muntlig s.en

textuellt minnefrånskiljer sigsignifikant attpåminne sättett genom
inslag."2°somatisktdet förra avsevärtettrymmer

oerhörtfåpublikenkommeroch talstyrningGenom VR att en
kogni-lånad frånMedochpåtaglighetmycket närvaro. termstörre en

situeradekommerVRkantionsforskningen attsäga att ge ossman
upplevelserformdenförutspå hurberättelser. dock svårtDet är att av

jäm-teknikerna kommermed dedetta attkan skapas på sätt nyasom
1996,bok. Velthoventraditionellläsupplevelseföras med enaven

blirhyperkulturtid innanlångkommerskriver: "Det14 att ta vuxen.s.
behärskar det. Detfåtalbarakontext såläsa och skriva ettAtt är nytt att

uppstå ochskallkonventionerfråga attbarainte attär mannyaen om
enkelalltfördetåsiktEnlig minförstå omgivning.skall sin är upp-en

generationerestetik kommerfattning. utveckla hypertextens taAtt att
medvetandet,förändringaromfattandekommer följasoch att avav

ständigtägde ivilkenutvecklinglångajämförbart med litteraturens rum
förändringar".vidare socialamed mycketutbyte

Allmänna kommentarer."

författaren ochgrundutvecklades påskriftspråkets stilMycket attavav
kon-densituationerolikaläsaren ofta befinner sig i gemensamma-
talattranskriptionSkriftspråket intefrånvarande. ärärtexten aven

synnerhet VRregler. Multimedia och iannolundaspråk det följutan er

När med VR-märkliga rörelserutifrån betraktar de enpersonsom enman
dansenmimandet ochtillbaka iverkar det vihjälm utför, är somsom

berättandeform.
Jämför There.1997 bokClarks Being
Se Olson 1994, 89.s.
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erbjuder information för flera och skapar därmed kontextsinnen som
blir för producenten och publiken. Den kon-gemensam gemensamma

talade eller skrivna budskap kommer bli kortare- detgörtexten att att
sägas.självklara behöver inte Språket används i multimediasom

kommer därmed innehålla färre och mångtydigare ord. dettaPå sättatt
leder multimedia och delvis åter till den muntliga kulturen ochVR oss

handlandet.åter tilläven
vår tid har den skriftliga kulturen kommit betraktasI över-att som

lägsen den därför verka förlorar någotmuntliga. kan viDet som om om
självklart despråket återvänder till det muntliga. inte allsDetta är nya

teknikerna kan komma upphov till konstfonner väl så rikaäratt ge som
belysande lik-exempelvis romankonsten. Ong 1990, 99 harsom s. en
paradox detnelse: "Teknologier artificiella, här återär ärmen en --

artificiella för väl tillägnad teknologi ned-naturligt människan. Enär
värderar livet; den upphöjer det.inte det mänskliga Dentvärtom,
moderna orkestem resultatet avancerad teknologi. ...är t.ex. av en
Faktum använda mekanisk kan violinistär att att apparat engenom en
eller uttrycka utpräglat mänskligt ochorganist någonting, är somsom
inte kan denna mekaniska anordning."uttryckas utan

fysisk utfominingVi har vid böcker har vissattvant en papy-oss -
sidor hållsrusrullama byttes för länge sedan blädderbaramotut som

multimedia-föreställer också dator, därVipärm.samman av en oss en
produkterna tangentbord, bildskärm, ochpresenteras, ett en mussom en

deteller möjligen joystick. Boken kan ha med sig i sängen, menen man
inte många dit sin bärbara dator.är tarsom ens

få variabilitet i denemellertid vi kommerJag störreatttror att en
tillfysiska utformingen framtid. Talad inputmedia inom enav en snar

framtid kan vi idator karaktär skriven. Inomär än en snarav en annan
medmånga sammanhang tangentbord och datorrnus röststyr-ersätta
medkommunicera datorning. finns inget vi måsteDet säger att ensom

mikrofonbildskämi det räcker långt medvia tangentbord ochett en -
och hörlurar. kan på insidanbehöver projicerasDet ett parsom ses av

fort-glasögon eller till och direkt näthinnan. Och den mån vimed på i
farande använder skärmar kommer peka direkt på dem gåvi utan attatt

viaomvägen en mus.
egentligen förvånande det redan finns lässkärmar.Det inteär att

Dessa skulle kunna platta skärmar bara avsedda för läsningärvara som
biblioteketi eller på morgonbussen. lånar diskett påMansängen en

eller hämtar fil från den på skännen, ställer in detin nätet, öppnaren

Jämför Winter 1996.
Det gårtalade ordet innebär alltid modifiering total situationen av en som

det verbala. uppträder aldrig och aldrig kontext blottDet iutöver ensamt en av
och bart ord." Ong 1990, 118s.
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dekommerPåoch den storlektypsnitt sättögonen. sammasom passar
strömlinjeforrnas ochfinnsklumpiga VR-system att masspro-som nu

och talar i sinadebilamed folk går omkringduceras. Inte att somnog
medindividermobiltelefoner, kommer vi pratarattutan snart se som

världden virtuellafladdrandemed blickenheadsetdatorersina över
glasögonen.spelas iuppsom

närvarandedet förochmultimedia VR ärbegränsning medEn är att
utveck-konstnärligadenprodukter.producera bra Förkostsamt attatt

för resultaten.betalahar rådpublikenskall fart krävslingen attsätta att
bokGutenberg: Närställning föremed bokensjämförakanHär enman
gradhögreläsandet, och iför handmödosamt kopieras ännumåste var

fårvikan bara hoppasförbehållet elit. Viförfattandet, guten-att enen
ochmultimedia VR.bergsk revolution inomäven

undervisningMedia i

hurmedia påverkarolikahur uppkomstenfundamental frågaEn är av
yrkeskunskapskaffade sigbedrivas.undervisning kan Förr genomman

vadhärmayrke mästerlärde siglärling. Man attettatt genomvara
kommuni-muntligadirekt.verkligheten Denhanteradegjorde man-

fickElevenpraktiska handlingen.stöd för denbarakationen ettvar
bilder.påellerläsningindirektsällan kunskapen attgenom segenom

faktiskt ibestårutbildningvärlden kallarden moderna mestVad vi i
läsa,Vi lärmed de minnessystemen.handskas attlära sig yttreatt oss

FASS-katalogen,lagboken,hanteraoch räkna,skriva även attsenare
infor-sökalagersystemet. Konstendatoriseradereskontrat eller det att

från bib-yrken,Alltflerkunskapen i sig.har blivit viktigaremation än
denoch vårdahandhadatorsystemansvariga,liotekarier till ägnas att

huvuden.utanför vårakunskap liggersom
dehanteraförhuvusakligenutveckladesutbildningFormell att
påhar byggtskolundervisningminnessystemen. Traditionellexterna

amerikanskeoch räkning. Denskrivningbaskunskaper i läsning, me-
längrekunskaper intedessahävdardiaforskaren Seymour Papert att
hjälp-tekniskade modernaharnödvändiga vikommer näratt vara

exempelvis"kunskapsmaskiner"medlen. skolbarnenOm somman ger
kunskap dedenvärldar, kan devirtuellaolikalåter dem sig in ige

pålivetkan lära sigtill den.behöva läsa sig Debehöver utan att om
multimediaprogram.dit viaAfrikas ettgöraatt en resasavanner genom

Detta Fängslandefrån min bokmaterialtill delavsnitt bygger stor
information.
Jämför Donald 1991, 324.s.
"Se 1994.Papertt.ex.
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interaktivtfunktionblodomloppetsinlevelsekan fä iDe ettgenomen
röd blodkropp.rollenoch iispel där artärerrunt somvenerreserman

midsommamattsdröm""Enkan lära känna Shakespeares attDe genom
läs-skriver: "Att1993skådespel.virtuellt Papertsjälva delta i ett

den har inomprivilegierade ställningdegraderad från denblirningen
kunskaps-konsekvensermångabaraundervisningskolans är avaven

utforskaden frihetmedhar vuxitbarnmaskinerna. Ett att somuppsom
denlugnt sitta igenomerbjuder kommer intemaskinersådana att van-

blir redanflesta skolor. Barndedag skopas iläroplan iliga utsom
detlångsamhet ochskolansmellanotåliga kontrastenalltmer merav

videospel och på TV."de upplever ispännande tempo som
överleva.boken kommerfråga sigperspektiv kan attdettaI omman

harläsa Om Papertlära sigbehövaframtidens barnKommer attens
kunskaps-hanterakunnaräckerdetdet tyckaskan atträtt, omsom

kul-människansikanskeläsa blirmaskinerna. Konsten parentesatt en
kommerskrivnaemellertid den attturella utveckling Jag textenatttror

medkompletteraskommerallt oftaredenfinnas kvar, attäven om
sammanhangmångaianledningenfrämstamedier.andra Den är att text

jämförlyssnar-snabbare viläsereffektiv kod. Vioch änkompaktär en
morgontidningennyhetsartikel idet läsatidenexempelvis atttar en

eller på TV.radiouppläst imed höra textatt samma
all delförlyssnande ocksåläsninganledningEn är attannan

bild det vibyggaföranvända fantasintvingar attatt avupp enoss
sedanochförst läsermärks tydligtläser. Detta ser enromanenmanom

besvikelse efter-allmänhetblirFilmen ipå boken.film bygger ensom
skapat sig. Menföreställningmed denmedden inte stämmer mansom

läser boken,och filmen innanomvändagår den vägen manserom man
harFilmenläsningen.kraftigtfilmbildernakommer minnet styraattav

upptäckeroftatolkning. Fast attmedredan försett läsaren manen
film ochpålåter sig fångasinteinnehåller mångaboken somnyanser

vice versa.
lagrat påbehöverinformation videnmycket yttrefinnsNumera av

grad ihögrelådor iläggas ikommerInformation ännumedier. att
förändrarredanviställer krav påsäkraframtiden. Denna att nuprognos
slåbakutdumtoch utbildning. Detkunskapförhållande till attvårt vore

i vårabehöverha allt vitillskall återgå vetaoch kräva vi attatt egna
minnen.

själv.kunskap sig Förlådor blir intefinns iinformationDen avsom
och relateravärdera,tolka,kunnaden till mig måste jagkunnaatt ta

verkningsfullt23"När det ingetteknologiserat finns sättgång attordet ären
bästahjälpsjälvmed ordetteknologinkritisera vad gjort tautan att av

96hjälpmedel." Ong 1990,tekniskatillgängliga s.
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samladehar Vergiliushjälper inte jagden till kunskap. Det attannan
latin. hjälper inte jagkan Detbokhyllan jag inteskrifter på latin i attom

förståinte kantavlor jagEycks via Internetkan hämta fram alla omvan
den tol-informationssamhälletmedSymboliken bilderna. äri Faran att

så lättundervärderas. Detförmågan kommer attkande är att troatt
har vimedium såtillgängligfinns iinformationbara för ett yttreatt

kunskap.motsvarande
passivtvideobandspelareintemänskliga hjärnanDen är somen

sökeraktiv,Hjärnanin. mönsterden information ärkopierar matassom
den skapar på såochirrelevant,bort detfiltrerarpå olika nivåer, ärsom

tolka det.till någotkaninfonnation. Vi intesin attutantasätt ossegen
vilka viberoendegrad ärhög mönstertolka iFörmågan äratt av

dettaoch påkan läraoch höra. Vi mönsterberedda attatt se nyaossse
detfår gratis,ingettolkningsfönnåga. Detta utanförfina vår ärsätt man

Informations-handledning.godexempel ochmöda, godakräver stor
himmel ochmellanalltfaktafå idet lättsamhället är taggör attatt om

hålladärför intebehöveroch viskall letajord vet manom man var --
sällan tillhjälperandra medierochdatoreralla detaljer i minnet. Men

tillinformationdvs.sammanhang,fakta i göramed in attsätta ettatt
information,mängderinnehållerkinesiskaordbok ikunskap. En stora

för glädjeVad hardenanvända attkanhur många avmanav ossmen
periodiskadetförstår hurintegrundämnen,ha lista på alla manomen

samla påskallVarförfungerar receptsystemet sommassaenman
grund-behärskar denintefrån Internet,kan hämta in manomman

kokkonstenläggande
blimedvetentolkningsmönsterlära sig ärLika viktigt attatt nyasom

exempel påfinns otaligatänker Det attredande mönster manom
sammanhang, invetenskapligaoch i spärrasbåde vardagentänkandet, i

ifrågasätts. Detaldrig ärbur beståri osynlig mönster somsom aven
fängelsettankegaller,dessaupptäckasjälvnästintill omöjligt utanatt

diskuterachansernakan bättra påutifrån.får Man attöppnas genom
andrakännaläramed barn ochocholiktänkandemed attgenom

ocksåsiglärdettaPåoch kulturer.traditioner sätt nyaman
förkastamåste ettingettolkningsmönster. Det säger attär mansom

brakandet- detblir medvetenvälgammalt närmönster varaomman
välja.möjlighetfårförst dådet det attärär enmansom men-

för dethuvudet jagkunskap har igäller den jag mestadetNär vet
tillförlitlig denhuruppfattninghar är.ifrån ochden kommer omenvar

detdelviktigbegränsningarkunskapskunskap vårSådan är avenom
mångadet förlärthar ocksåkallas omdöme. Vi externaattosssom

artikel igiltighet-informationenskällor finns andra garanterar ensom
byggertidningsnotisochuppslagsbok har granskats experter enaven

exempelvisför Internetkällkritik. Menförmåga tilljournalistenspå
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kvasi-full anarki- där hittarfinns råderingen sådan garanti. Det man
och störtfloderrasistiska budskap,vetenskapliga påståenden, av

granskar denbortskämda med andrareklam. Eftersom har varitvi att
själva ständigtvidmedia, vi inteinformation når via är attvanaosssom

ifrågasätta.behöva
fakta finnsföråldrad eftersomförmedla faktaSkolans roll attäratt

tanke-hålla fram olikautbildningenbörtillgå på medier. Snarareyttre
språk,urvalerbjuda rikhaltigtför eleverna ettmönster att avgenom

sammanhang denskapa iidéer. kunnaoch Förskilda kulturyttringar att
villoch fantasi. Jagtolkningkrävsinformation sköljer över osssom

imode-informationspaket, insveptafardigpackadefor änatt omvarna
eller datorpro-Utbildning via TVfantasin.riktig multimedia, snöper

ungefärmed informationdär eleven passivt attärmatas gesomgram
penslabara behövermålarböcker där överbarn den vattensorts enman

kraftfullakanträda fram.bild skall Datorersida för perfektatt varaen
stöderverktygdedå skallhjälpmedel i undervisningen, somvaramen

elektroniskoch intenyfikenhet och kreativitetelevernas naturliga en
skaparbästframsjälv sigtvångströja. Det är att som manprovagenom

lådorlagras ikan intefatta beslut. Erfarenhetkunskap och lär sigsin
konservburk.eller köpas på
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Bilaga 3

litteräraoch denInternet processen

AlmqvistexempletDigitala hypertexter på Internet -

Johan SvedjedalAv

för olika led i vadbetydelse Larsredan hafthar i SverigeInternet stor
verks frånlitterärtFuruland har kallat den litterära vägettprocessen,

läsarenfram tillbokhandel och bibliotekförlag, kritiker,författare, via
och läsa litteratur viabeställa, sälja, köpakan publicera, nätet.Man

verk direkt på Internettidskrifter publicerarFlera författare, förlag och
Print-On-Demand; där finnsför publicering videller lagrar dem där

direktförsäljningbedriverrad firmormängder förlagreklam; avenav
finnsdärkataloger påbibliotek publicerar sinaböcker; mängd nätet;en

samtala datorläsare kandärlitterära diskussionsgrupper per om
åren harunder deflerböcker. Exemplen kunde många senastegöras -

frånfrivilligt arbete, satsningarbådemängder tagits,initiativ genomav
investeringarkommersiellaochoch kommunerstat

dessaeller beskrivaförsöka inventeraden här artikeln ska jag inteI
den litterärakan kallas Internetiseringenolika aspekter vad avsomav

pågåendeoch låter denbegränsad aspektväljerJagprocessen. en
"Samlade Verk" tjänaAlmqvistsCarlutgivningen Jonas Love somav

vetenskapliganvändas viddatateknik kanexempel på hurett

påAlmqvisttrycktshar tidigarelängre dennaversionEn uppsats somav
digital hypertext",textkritisk editionpubliceringInternet. Om somav en

utförligarefinns26l997:2, 60-74. DärlitteraturvetenskapTidskrift för ens.
liksomAlmqvist-projektet,digitalabeskrivning detframväxten mer avav av

på ipublicering Internetundertextkritiska metoddiskussioner. Uppsatsen är
jfrSamlade Verk adress,Almqvistsdigitala versionenanslutning till den av

gällde maj 1997.anförs inedan. URL-adresser iDe noternasom
2 ochFuruland, Litteraturden litterära processen, i LarsJfr figuren över

Litteratursociologi.forskningsfält,desssamhälle. litteratursociologin ochOm
Svedjedal,Furuland och Johanred.litteratur och samhälle, LarsTexter om

Lund 16-49,1997 40s.
3 och svenskskönlitterära Internetvidare Översikter "DetSe mina nätet.

red. Anders Björnsson Peterskönlitteratur, Sverige,Medialiseringen av
http://www.bibks.uu.se/lsoc/ävenLuthersson, Stockholm 29-401997, s.

johans/svedjnethtm
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textutgivning.4 publiceringskanal,handlar det InternetFrämst om som
framväxt ochutgivningsprojektetshelabakgrund upp-ges ommen en

digitalabland svenskaplatsläggning, liksom till den digitala utgåvans
publikationer.

det följandepublicering""digital ipåpekasbörDet att termen
"elektronisk publice-särskild slagsbeskrivninganvänds av ensom en

sökbar;digitaltbildlagras intedigitalring". En ärutantext ensom
handskrift ellerbild,elektronisk kan däremot t.ex.text enav enenvara

söka ellermöjligbilder intesådanaboksida. Informationen i är att
exempelvisfinns iSökverktygochmed de texteditorerbearbeta som

ordbehandlingsprogram.

Verk"Almqvists "SamladeC.J.L.

gammal dröm"Samlade Verk"Almqvistskomplett utgåva ärEn enav
1980-talet innandröjde till börjandetför forskarna området,på avmen
nybildade Alm-relativtskedde detfrågan väcktes på allvar. Det när

november 1985.densymposium 29tillqvist-sällskapet kallade ett
för under-tillsattesarbetsgruppblevsymposietResultatet attatt enav

utmynnade iarbeteedition.sådan Dessförutsättningarna försöka enen
bestårredaktion tillsattes. Denioch så småningom attrapport nu aven

redaktörema Larsde biträdandeochBertil Romberghuvudredaktören
Svedjedaloch JohanBurman

volymen utkomförstavolymer.omfatta Den"Samlade Verk" ska 51
Hittillsversioner.årsdu i 1838och HvarförDet går1993 reseran

åtvåutgivningstakten planerasochutkommit,har fyra volymer trevara
volymer året.om

"Samlade Verk"medmycket arbetetlätt hurefterhand detI är att se
bokproduktio-inomförändringarnasnabba tekniskahar präglats deav

skett någottiden har detUnder denåttiotalet.sedan början av enavnen
skälkanbokbranschen. Detden svenskadigital revolution i attvara

hur vardagensedanbara för några årarbetet bedrevs tillerinra sig hur -
TV-serieramerikanskasåg inågotsåg när mestut manscanner varen

forskningsbibliotekariemasglimt ioch ögon.Internetnär mest var en

4 tillinskränkte sigAlmqvist intemåste använda verk, eftersomMan termen
också medmålat ska ieventuellt harskrifter. musik och de tavlor hanHans tas

editionen.
5 Verk,Samladeoch riktlinjerna föreditionerGranskningen tidigare seav

SamladeAlmqvistsSvedjedal, Carl LoveBertil Romberg och Johan Jonas
1994, 15-26.1141993 tr.Planer och SamlarenVerk. principer, s.
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första idén med Almqvist-utgivningenDen att utgevar en ny
stil med Böök-editionen. Tankenmodemiserad edition, alltså något i
till läsare påsådan edition skulle nå sätt änett annatutatt envar en

fanns också förhoppningen vissaoriginalstavad. bakgrundenI stat-om
förlagekonomiska utfästelser skulle någotliga garantier, göra stortsom

förungefär Bonniers ståttalltsåbenäget åta sig utgivningenatt som-
visade dockbokförlagens intresse sigBåde ochBöök-editionen. statens

svalt.vara
VitterhetssamfundetSvenskaskäl väcktes då idénolikaAv att

mycket lyckligtför visade sigkunde bli huvudman utgivningen. Det
istället förtextkritisk miljöutgivningsprojekteteftersom det enengav

Vitterhetssamfundets övrigaMed tanke påkulturpolitisk tidspress.
original-skulleuteslutet editionenutgivning det änannatatt varavar

språkhistoriskaväsentligastavad. det fanns ocksåFör argument: en
språkvetenskapen.förmycket intressesådan edition skulle bli stortav

hummadedetår 1990 ochframme vid omkringVid det laget vivar
skeddeböckerbokbranschen. Sättningendatorer ioch surrade avav

intediskett,mindre rutinmässigt viaeller ännu scannemmen varmer
första volymenDärför denrealistiskt alternativ.något attsattes genom

på persondator.matades intexten en
metod redandennavolymen utkom hösten 1993den förstaNär var

alla in.volymema harföljandeföråldrad. till deTexterna scannats
korrekturläs-inklusive preliminärhar köpt,vitjänstDetta är somen

självascannings-arbetet Ianledningning, och vi ingen överatt taser
olikaköpaföljt principenganska striktverket har utgivningensjälva att

datakunniga.stabmedframför arbetaslags datatjänster att egen aven
området fram-ledande påtill deefter vändahar ocksåVi strävat att oss

möjligt.så billigtförsöka handla tjänsternaför att somupp
Sverigesskötspraktiska förlagsarbetetdetMerparten av en avav

förlag, Hede-Gidlund, Gidlundsförläggare Kristerdatakunnigaste
efter inscanningenvolymredaktörenArbetsgången innebärmora. att

från början. Såredanarbeta medfår diskett-version texten attaven
framförlaget,diskett tillhan eller honsmåningom levererar tarsomen

använder ocksåFörlagettryckoriginal.heloriginal för korrektur och
kalladurvalsupplaga,modemiseraddiskett fördenna göraatt en
hård-ochinledningarhar kortare"Skrifter", för bokhandeln. Den en
Gid-"Slcrifter"förModemiseringenbantad textkritisk görsapparat. av

dennaVitterhetssamfundet. Genommed Svenskalund samarbetei
bibliotek och bok-tillverk näflertal Almqvistsversion kan utett av

kan"Samlade Verk" knappasthandlar på göra.sättett som

6 Norberg.sköts iInscanningen Autotext ABav
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Alm-kortfattat.beskrivas baraederingsarbetet ska härSjälva ytterst
enkelt materialmässigtdet möjligenVerk" har"Samladeqvists genom

lösaandra problemharoriginalmanuskript,bristen på att genommen
för volym. Somvarjeanalys måstebokvetenskapligaden görassom

efterverkändra sinaAlmqvist förförfattare hademånga dåtida attvana
dettryckningen.7 0rd finnsMed andraunderibland ocksåtryckningen

originaleditionema.första impressionendenvariantexemplar inom av
och jämföra dessaspåraför utgivarnaarbeteEtt är attstort upp

edi-kritiskVerk""Samladesamtidigtinnebär ärexemplar. Det att en
tryckerbaraedition inteklassiska slaget, textdettion av ensomenav

gällerlyckadeRietziRolfbibliografen E. Dumed termer,där det,utan
verkidealtextreproducerarframställa realtext ettatt avensomen

användadelsredan från börjangmndidénframgått attharSom var
möjligaiköpa tjänsterdelsmöjligt, störstamycketdatorer så attsom

digi-editionenockså publicerapåtanken väcktesutsträckning. När att
slagshadeeftersöka någon rättdärför förstatalt attsteget somvar

tillknyta publiceringenockså viktigtdetdatakompetens. Men attvar
framskulle hittaanvändarnafördelsreputerad institutionnågon att-

kvalitetsstämpel.skulle fådigitala versionenför dentill den, dels att en
ochCD-ROMpublicering påmellanmedtill börjaValet stod att

teddeVerk" på"Samladepublicera nätetAttpublicering på Internet.
marlcnadsskäl skulletilltalande. Avmycketolika skälsig enmerav

voly-delinnankunna lanserasknappastCD-ROM-version stor aven
tillgänglig ikanIntemet-versionmedan görasutgivna, envarmema

nåkan denDärmed använ-bokvolymemaden taktungefär ut.gessom
redaktörerdehjälp förbli tillfortlöpandesnabbt ochdarna stor som-

framför CD-väljaskäl Internetvolymer. Ettarbetar med attannatnya
redan frånformatteknisktförlåsadärmed slappviROM ettatt ossvar

flexibla formatet,använda ochvalt detharbörjan. Vi mestmest
tillgängliga iblirenkelt"Samlade Verk"vilketHTML-kodning, gör att

C.J.L.7 "Kancellanserna iinstinktivt ibeskrivs Lars Burman,Fler exempel
241995:2,litteraturvetenskapl840, Tidskrift förHillnerAlmqvists Amalia

47-54.s.
8 slag", Fiktio-alla deoch editionerBöcker,Se Rolf E. Du Rietz, texter av-

1996.den oktoberBennich-Björkman 6vänbok tillforvandlingar. BoEnnens
utgivnaSkrifterSvedjedal, Uppsala 1996JohanRedaktion: Hedman ochDag

Litteraturvetenskapliga institutionenvidlitteratursociologiAvdelningen forav
ff.Uppsala, 96i 33, 89-107, s.
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länkas till andraoch därmed kanhypertextmiljöWord Wide Webs -
hypertexterhemsidor och

upprättade vipubliceringsställe för Intemet-versionenVid valet av
språketför Svenska ivid institutionenSpråkbankensamarbete med

redan rad"Språkbanken", finnsdatabas,Göteborg. dessI texter somen
till Svenska Akademienskonkordansforskningen:flitigtutnyttjas enav

hans brev,"Samlade Verk" ochtill Strindbergsordbok, konkordanser
uppenbarelser.°Heliga Birgittasb1.a.flera medeltida Dentexter

tillvidgades snabbtSpråkbankenmedValet samarbeta ettatt gene-
publice-Vitterhetssamfundet, nämligenSvenskarellt beslut inom att

skeskafortsättningentextkritiska utgåvor isamfundetsringen nyaav
får"Samlade Verk"form. Almqvistsdigitalbokform och iparallellt i

ochkantekniska lösningarandraocksåpilotprojekt,ett menses som
Vitterhetssamfun-Svenskadigitala versionerbör användas för de som

And-för närvarandefinnsTillgängligpublicerar andra utgåvor.det av
Malmutgiven MatsSvecanam,Manuductio Ad PoesinArvidi, avreas

1996."bokformi

pådigitala hypertexter InternetAndra

Almqvistspubliceringendigitalamed denarbetetpraktiken gårI av
meddiskettenkopiaskickarförlagettill så"Samlade Verk" att aven

konverterastill Språkdata. Därheloriginaleninnehållandefilema
anknytaslätt kanframtidende ivilkettillfilerna gör att

ord-samtidigtInitiative,EncodingTEI-standardtill TEI Text som
de skönlitteräralänkas tillkommentareroch textkritiskaförklaringar

Föråtkomliga via Internet.textema. blir hypertexter,Utprodukten
kommandeunder detillgängliga ochfyra volymernärvarande finns

följadvs.tillgängliga år,fyra volymertvåräknar viåren göraatt per-
utgivningstakt.bokversionens

gårdigitala verken på DetInternet,publicerade de förstaNär vi an
ederade hyper-textkritisktsvenskadu, fanns ingaoch Hvarför reser

området. Strind-fortfarande påHittills vipå ärnätet.texter ensamma

°En Shillingsburg,jfr L.dessa linjer, Peterlängsutförligare argumentation
Arbored.,Theory and Practice, 3 AnnScholarly Editing the Computer Age.in

ff.1996, 166s.
° http://svenska.gu.se.Språkbanken:Adress till

http://svenska.gu.se/vittsam.html." Vitterhetssamfundet:till SvenskaAdress
http://hum.gu.se/wLITMM/Arvidihtml.Adress till Arvidi:

Z medandetta arbete,huvudansvarig forpå SpråkdataCederholmYvonne är
för denvetenskapligasida har detfrånJohan Svedjedal utgivarnas ansvaret

digitala hypertextversionen.
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bergs "Samlade Verk" finns länge bara formså på Internet iännu av en
konkordans med begränsad tillgänglighet. användbar,Den är ytterst

fullfjädrad hypertext för litteratur-något intresseär änannatmen en av
historiker och litteraturläsare.

finns mängder välgjorda hypertexter påFrån andra språkområden av
"Books on-line", "Projectantal lätt åtkomliga viaInternet. Ett ärstort

länklista "Intemetkontakt" och påBartleby" eller Bibliotekstjänstsvia
publicering kanexempel på lyckadmängd andra ställen. Som ett enen

hypertexteditionemaanvändbara digitalapeka på de roliga och avman
hypertextbibliotek dendigitaltNärmastJane Austens ärettromaner.

Web bör då under-omfattande "The Victorian Detkulturhistoriskt
publiceras påflesta klassiker Internetstrykas de skönlitteräraatt som

del demtextlcritiska ambitioner ävenläggs störreut utan om en av
tydligastebokform.bygger på tidigare textkritiska editioner i Det

mängderGutenberg, har gjortexemplet det Projectär stora avsom
Shillingsburgsköts med vadtillgängliga på Peternätet,texter men som

såof textual condition"kallar "abysmal theignorance ärtexterna-
junkyard".textualprojektet liknar "aopålitliga att mest

också deklassiker påfinns flera skönlitterära Internet,SverigeI
Boye-sällskapetsexempel Karintextlcristiska ambitioner. Ett ärutan

material kringförfattarskap ochhemsida, innehållande delar hennesav
m.m..l5 Lagerlöfs verk,Selmadet handskrifter, Ett äressäer, annat

det omfattandeAB. tredje exempelin Autotext Ett ärscannatssom av
1992.decemberLinköping, i DärProjekt Runeberg med bas i startat

närvarandeförförfattare och verkbrett urval ettpresenteras ett
fiffigaeleganta ochförfattare, ofta idatonnässigtnittiotal svenskaav

myckettextuellt pålitliga. Utgivarnauppställningar inte angermen-
regel tycks inläsningarnaisällan vilken förlaga de har använt, men

med alla deraseller andra nyutgåvor,bygga på pocketutgåvor

13 http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/ebooks/till Books on-line:Adressen
www.columbia.Bartleby: http://Adressen tillbookauthhtml. Procent

http://www.btj.se/btj/saburl/länklista:edu/acis/bartleby. Adressen till BTJ:s
http://curly.cc.utexas.saburl.htrnl. Adressen till Jane Austens romaner:

http://www.The Web:edu/Nchurchh/janeinfohtml. Adressen till Victorian
länkarstg.Br0wn.edu/projects/hypertext/landow/victorian/victov.htrnl. Nyttiga

http://library.lib.binghamt0n.edu/till skönlitterära hypertexter finns t.ex.
http://etext.lib.Virginia.edu/uvaonlinehtml.englishhtml;

Shillingsburg 1996, 161.s.
5 http://www.ivose/kboye/diktenhtrnl.hemsida,Karin Boye-sällskapets
6 http://wwis.upnet.se/selma/indexswe.Selma Lagerlöfs verk:Adressen till
htm.
17 http://www.lysat0r.liu.se/runeberg/Runeberg:Adressen till Projekt
katalog.htrnl.
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ofrånkomliga textuella brister. Projekt Runeberg litteraturfräm-är en
jande insats deltagarna har allt skäl stolta föröver,attsom vara men
undervisning och forskning användbara.dess knappastär texter
Problemen med Projekt Runeberg alltså desamma med dessär som
internationella föregångare, Gutenberg.Project

sådant läge det viktigare vetenskapssamhället erbju-I är ännuett att
der goda digitala alltså fel och omedvetna förvräng-texter, texter utan

Almqvist-projektet bidra tillningar. syfte med det digitalaEtt är att
Därför har projektetsutvecklingen arbetsmetoder på detta område.av

arbetsformer hittills medvetet hållits mycket öppna.

och bokversionenInternetversionen

Thomas har skickligt för datorteknik ochTanselle argumenterat att
beskrivadigital skillnad möjligheten hurpublicering inte någon igör att

lagras förmedlas: simply the latestoch "Computerizationtexter
the reproduction and alterationchapter the long of facilitatingin story

inseparability of recordedof what theremainstexts; constant
produced and makeslanguage from the technology that

accessible."° beskrivaMed den utgångspunkten kan pröva attman
producerarframställningen Almqvists "Samlade Verk" viattav som

två edition, bokversion och digitala version iversioner enav en en -
framställas,framtiden kan naturligtvis andra versioner på CD-t.ex.

eller andra former.ROM i
bäggekan finnas ovälkomna skillnader mellan dessa versionerDet

bok, förvrängningar vid överföringendigital. Exempelvis sker små av
från datafil bok och från datafil till digital publicering vi hartilltexten -

haft och tankstreck,vissa problem med små detaljer kursiveringarsom
har för skillnader innehållsligt betydel-hittills inte råkat några iutmen

sebärande detalj
tanken bokversionendock väsentligt frigöra sig frånDet är attatt

och den exakt likadana textuellt.digitala versionen måste I vissavara
fall vill helt skaenkelt inte Intemet-versionen överensstämmaattman

g Projekt Runeberg med "Länkskafferiet" http://www.ub2.lu.se/finns i
skolverket/, "virtuellt skolbibliotek på uppdrag Skolverketgjortsett som av
och Svenska skoldatanätet. "Länkskafferiet databas med 895 kvali-är en
tetsbedömda och ämnesstrukturerade Skafferiet hjälp-Internetresurser. är ett
medel på hand tillför söka information och vänder sig i förstaInternetatt
elever Någonoch lärare i den svenska skolanz" egentlig bedömning denav
textuella kvaliteten alltsåtycks inte ha gjorts.
19 G Thomas Tanselle, Printing and Other History", StudiesHistory in
Bibliography 481995 269-289, 288.s.
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iandra konstighetertryckfel ochdetta eftersommed bokversionen,
Därför finnslänkningar.omformatering ochupptäcks vidbokversionen

införtsrättelser ilntemet-vilkadär detdet särskild sida somangesen
versionen.

ofrån-bådedetuppfattning,minPrincipiellt bör enligt somseman,
inteIntemet-publiceringenochbokenkomligt och eftersträvansvärt att

från denavstådigital utgivareskulleVarförexaktstämmer överens. en
digital utgåvahon åtnjuter Enhan eller ärtextuella ångerveckaeviga

någotden tryckta,oavslutad påoch sätt änöppen ett annat som
digitaladenunderstrukit iharMcGann essäexempelvis Jerome omen

textedering.vidmöjligheterhypertextens
bokversionentillkonkurrentbliIntemet-versionenKommer att en

istället förpå skärmenhellre läsaVill folk"Samlade Verk" texternaav
köpastället fördiskett ined demladda attfrån boksidan eller

erfarenhetminställa frågorna. Men ärskäl attfinns detboken Visst att
aldrigdäremothjälpmedel,utmärktfungerardigital utgåva somsomen

lokaliseringarsökningar,föroslagbartill boken. Denalternativ är avett
särskiltaldrigden kananalyser, Menspråkligacitat, olika varam.m.

för digi-Rädslanverket.vill läsaoch slätt attattraktiv för den rättsom
överdriven.bokbumaska slå detala editioner ärut

böckerpubliceringmåste viOch alla händelseri attacceptera aven
bärdokumentBöckersjälvändamål. texter,aldrig kan ärett somvara

ellerlika brabärakandokumentandraOm texternaingenting annat.
digitaladeboken.fast vid Menhållaanledningbättre finns ingen att
boken.hotsvåraingapå Internet mothittills harjag ärutgåvor settsom

digitalabokenförsvara ärföranvänds texteralltidSkälen de attär som
marginalenitill anteckningarmöjlighetergodaportabla, saknarinte
utgåvomadigitaladelästexterskumläsa och äroch svåraär att som

boken.avanceradeteknisktlångtifrån likaännu som
villkorenpåverkadatateknikensannoliktdockPå sikt kommer att
demandmed printteknikenboken. Omtryckningenför själva onav

årinom någraspeciallitteraturakademisklovar, kommerhåller vad den
upplaga,initialiupplagor,flertal småtryckas i än storettatt ensnarare

den fårteknik kräver,sådandecennier. Enräcka fleraavsedd iatt om
bokenframtiden kanradikalt. Itänkergenomslag, textutgivareatt om

slutprodukt.bli utprodukt än ensnarareen
medarbetaviktigtdethindrar inteframtidsutsikter är attSådana att

Ändamålet textutgivningvetenskapligmedpubliceringen.den digitala
möjligt, kommenteraså säkertetableraändå till sist textenär att som

httpz//jefferson.village.virginia.2° Textuality,RadiantMcGann,Jerome
textualitet,Lysandeöversättning:svenskedu/public/jjmZf/radianthtml. I
274-285.Svedjedal 1997,JohanFurulandred.Litteratursociologi, Lars s.
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direktmöjligt, antingenså mångaoch till den nården att somse
utgå-sättningsförlaga föreller indirekt somläsninggenom senare

publik på Inter-potentiellsåharvor. Och ingenstans stor somman en
net.

dettapå Närerbjuda Almqvistspassande sätt.kännsDet texteratt
masspublik hanhan nåomkring drömdeallt kommer att enom -

dåtidensskrev ijournalist,arbetadefolkskriftsserier,deltog i storasom
teknikvänlig sida ihadeesoteriske Almqvistromanbibliotek. Den en

hahan skullemigföreställerpersonlighet jagsin attgärnagör attsom
romanti-gamla klichéndendå inteOch jaggillat attInternet. menar

allkonstverk,för skapa attkema skulle ha utananvänt nätet att snarare
möjligt.tillgängliga för så mångaville sinaAlmqvist göra texter som

demokratiserande infly-boktryckarkonstensprisadeförfattareEn som
medletdet"BoktryckerikonstenAlmqvisttande så ivrigt är storasom

haftskulle knappast1839,skrev hanuppfostran",universalför en
i vårtryckpressIntemet." vadpå Förpubliceras ärnågot attemot en

Intemet-anslutenkopplad tillskrivarevarjetid principI är ensom
dator.

och estetikmöjligheterHypertextens

pub-digitaltextkritik ochdebatten kringinternationelladenSom stora
någonknappastfinns detåren,under deinskärptlicering har senaste

lag-Datorernastextutgivaren.för den digitalamöjligheternaände på
versionersamtligapublicerafrestandedet ettringskapacitet attgör av

tillederingsarbetetförvandladärmed kanskeochverk på Internet en
relevantmängderliksomför användaren, mate-gör-det-själv-låda av

förvandlasDännedbilder.kommentarer,verket uppsatser,rial runt
bibliotek,tillellertill arkivpraktikeniden digitala versionen ettett

många,lockarupplagda. möjlighet, ärmultimedialt Enbägge nusom
och variant-etableradmedtraditionella editionen,den textatt enen

digitalmedkande andra versionerna,beskriver ersättasapparat ensom
datornstruktureras då såMaterialetlager-på-lager-edition. att genererar

första utkast,författarensfrånverk,de olika kända versionerna ettav
omarbetadeförfattarentill den sistaversionenden först utgivnavia av

den januari2 Aftonbladet 5urspr.och Folkuppfostran"Boktryckerikonsten
Bertil Romberg,och kommentarerUrval, inledningJournalistik.1839, av

56-63, 57Hedemora 19891839-1845, s.
Scholarly22 Archives,ElectronicPrinciples forShillingsburg,Jfr Petet.ex.

Richarded.Digitalthe Age,The Literary Text inand Tutorials,Editions,
Arbor 1996, 23-35.Finneran, Ann s.
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han eller hon villsjälv vilken versionAnvändaren väljerversionen.
har påpekat,Charlesarbeta betyder, L. Rossläsa. sådantEtt sätt att som

den. bestämt kanvi känner Merdöden för den kritiska editionen som
framförvälja läsartiederandet attdet innebära själva kärnanatt enen

materialöverlevandeförlorade läsarteroch rekonstrueraatt urannan
serieerbjuds läsarenupp. för idealtextenIställetmjuknar och löses en

realtexter.
snabba länk-ochmöjligheter till mångadigitala hypertextensDen

självpeka sigeditionen kandigitala kritiskaden utöverningar gör att
denhandeditionen. I sistaden bokbumaannorlunda ärpå sätt änett

postmodemism ochtankelinjer inomanalog medutvecklingen post-
oändligförbundna iverklitterära vävstrukturalism: på ensomsynen

sambandmed genetiskanödvändigtverk inteandra litterära menmed
tolknings-har minstassociationeroch tanken på läsarensatt samma

hade.författaren gångrelevans de intentioner ensom
välkomnakandigitala textutgivarenden öppenResultatet blir att en

kan föra inkontinuerligtidealtanvändarnastruktur där sett nya--
poststrukturalistisk utopiliknar dådigitala editionenlänkningar. Den en

icke-linjärtoch associationer,digressioner systemettväv sna-en av-
tidigare läs-våreller dikt vi iupplagda berättelseden linjärtänrare
det verkligtblir på såInternet-editionvid. sättkultur har Envant oss

konstverket.decentrerade
allmeddigitala hypertextendenocksåAllt detta betyder att sanno-

hosefter skapaförfattarenfrån de effekterlikhet fjärmar sig strävat att
den enklapåbyggerberäknadekonstnärligt tan-läsaren, de somgrepp

fram tillberättelsenoch läser påbörjanken läsaren börjar iatt genom
zappandeiIntemet-världenssällanläsningenslutet verket. Så utserav

teknik tende-icke-linjärasidor. digitala hypertextemasmellan olika De
fönnedla. Omde skallde verkestetiken iofta stridadärför att motrar
sakanvändarensbeklagligteller avgöraeftersträvansvärtdetta är attär

23 Critical Edition,Death of theand the"The Electronic TextCharles Ross,L.
Digital 1996, 225-231.The the AgeLiterary Text in s.

Jfr Editorial ldealism,Instability andTanselle, TextualThomasG.t.ex.
491996 1-60, 59Studies Bibliographyin s. .25 Biblio-Thomasbeskrivs i G.textkritikenutvecklingslinje inomDenna t.ex.

Critical Theory:"Editorial andoch Greetham,441991, D.C.graphy 83-143s.
Theory theEditorial inPalimpsest.Postmodernism,ModernismFrom to

Arbor 1993,Ralph Williams,G. Anned. BomsteinHumanities, Georg
9-28.s.
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den digitala editionens logik tycks författarintentionenattmen vara-
marginaliseras och läsarens uppvärderas.valegna

Den digitala Almqvists "Samlade Verk"versionen av

Beskrivningen den digitala versionen Almqvists "Samlade Verk"av av
kan mycket kortfattad. enklaste få hurDet dengöras sättet att grepp om
fungerar själv.den Grundtanken den digitalaär prövaatt är att ver-
sionen ska innehålla material bokversionen, och upplägg-samma som
ningen sådan varje bokvolym hemsida,är att motsvaras av en en
"nätvolym".

radikalt disponerad digitalEn version skulle ha frigjort frånsigmer
uppläggningen "Samlade Verk" och möjligheten till friareöppnatav
kombinationer kanske hemsida med alla Almqvists verk i alfabe-en-
tisk ordning, den hemsida har strukturerarvi inne-änsnarare nu som
hållet efter lista volymema "Samladei Verk".överen

har behållit volymindelningen efterAtt vi "Samlade Verk" beror inte
minst på vi också har behållit sidindelningen från bokversionen iatt
den digitala versionen. på skärmen läser denDen i Det gårsom scen an
där Albert och "Hallon och grädda" finner längstSara i Strängnäs,äter

paginasiffran och kan lätt söka fram till ställe31 sig i denrättner
tryckta boken. skäl har vi behållit alla paginasiffror i kom-Av samma
mentarlistoma. digitala versionen alltså hjälpmedel tillDen är ett
bokversionen, helt självständig publiceringsform.inte en

de ederade innehåller volymFörutom varje i "Samladetexterna
Verk" inledning tillkomst, mottagande, m.m., textkritiskomen en
kommentar, variantlistor accidentalier respektive substantiellertvå
och avdelning med kommentarer / ordförklaringar. Allt detta finnsen
med i den digitala Inledningen olänkad förutom tillversionen. dessär

slutnoter, liksom den textkritiska kommentaren. Variantlistomaegna
och kommentarer/ordförklaringar däremot länkade till Deär texten.
ligger skilda från varandra, vilket innebär bara kategoriernaatt en av
kan visas åt gången: länkningen sker blåmarkering de aktuellavia av
delarna På särskild kan välja vilken kategoritexten.av en meny man av

Se flera bidrag i / / Theory, ed. Landow, BaltimoreHyper Text Georg P.
London 1994: Aarseth, "Nonlinearity and Theory",Espen Literary 51-86;s.
Gunnar Liestøl, Witttgensteim and the ReaderisGenette, Narrative, 87-s.
121; How This Thing Closure andDo I Stop Indetenninacy in Interactive
Narratives, 159-188.Jfr Philip TraditionalE. Doss, Theory andäven t.ex.s.
Innovative The ElectronicPractice: Editor Poststrucmralist Reader, Theas
Literary the 1996,Text in Digital 213-224.Age s.
27Adressen utgåvantill http://svenska.gu.se/vittsam/almqvisthtml.är:
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accidentalier.substantieller //visad kommentarerlänkar villman se
markeradmed länkningenellervälja läsa ärkanAtt textenatt renman
kategoritilllänkningenkan visafördel; baraklar att enmanen

nackdel.klargången är en
såhörIntemet-versionensvårigheterna med ännupraktiskaTill de

betydligtoftafilerlagras iHTML-fonnat ärlänge iatt texten som
boksidor. Hante-10-50regelifilernamindre verket motsvararän ca

medvill arbetadenförsvårad för störreblir därför någotringen som
naturligtvisharintensivtanvändatänkertextsjok. Den texten mersom

dator.den till sinmöjligheten kopieraatt egenner
inommikro-hypertextVerk""Samladedigitala Almqvists ärDen en

deningentingegentligen änför annatmakro-hypertext, Internet ären
dessjustProblemetexisterar. är attomfattande hypertextmest nusom

nuvarandemeddokumentlångamycketmedgeruppläggning inte -
världendigitalalånga.alldeles för Dennedladdningstidemateknik blir

Skillnadendokument.långabokvärlden pådokument,kortabygger på
fördisponeraddigitala hypertextenden äruttryckaskan också attsom

för läsning.sökning, boktexten
sökfunk-dendigitala versionför vårhjälpmedlet ärväsentligaDet

verktyg därdigitala utgåvan använ-till denknutenfinns etttion som -
inlagda Alm-samtliga devill söka ieller honvälja handaren kan om
textmängdendelareller vissavolymenstakanågonqvist-textema, av

sök-verk,eller Almqvistskommentarerinledningar, varianter, om
sök-itrunkering. Detorddelar ärord ellergälla helaskaningen av

har sinutgåvandigitaladenlänkningstelouikenoch imöjligheterna som
skär-verken påläsamöjlighetenianvändbarhet, attänstora snarare

men.
medkompletterasskaversionendigitaladentankenPå sikt är att

tilllänkarordlistor,konkordanser,böckernafinns imaterial intesom -
musikexempel,bibliografi,boksidor,faksimilbilder,uppsatser, enav

Almqvist-Webblitilldå vidgaskandigitala versionen attDen enosv. -
detförmodligen striderfungera motarkivdigitalt sätt attöppnaett vars

förespråkade.Almqvistlässättförfattartrognabegrundande, som

information varavad villinformationsfrihetochKvalitetssäkring -

MedIntemet-sammanhang.det ifree", heterbe"Information wants to
cirkuleraska kunnainformationidEsjälvadet är attnätetsattmenas

dentillned frånkopieraskunnaska nätetdatafiler ochfritt: program

Alm-C.J.L.28 receptionentvå slags lässätt. OmSvedjedal,Johan "OmJfr av
21-25.661966:6,qvist, BLM S.
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enskilde användaren. idealistiskDet och demokratisk principär en som
på några år har gjort tillInternet den viktigaste internationella kanalen
för spridning information. det ocksåMen princip kollide-ärav en som

med upphovsrättslagstiftningen, juridikens skydda för-sätt att t.ex.rar
fattares till sina verk. Internet egentligen anomali irätt är etten
industrisamhälle: löftet något för ingenting, informationatt attom ge ge

"Informationgratis. be cheap" egentligen det längstaärwants to ett
kunskapsföretag borde kunna sträcka sig.

För vetenskaplig textutgivare väcker Intemet-publicering tvåen
problem. upphovsrättsligt, detDet andra gäller kvalitetssäkring.ärena

kanBägge kan formuleras till tekniska problem. Ingetderaom av pro-
blemen olösligt, båda i praktiken svåra hantera.är är attmen

Upphovsrättsproblemet för närvarande mardröm för bokbran-är en
schen författarnai Sverige. Förläggarna och sedan länge låstasitter i
förhandlingar egentligen ska inneha förlagsrätten till denom vem som
digitala versionen verk. Författarna påpekar författarrättenett attav
tillhör dem och kräver förbetalt upplåta den till förläggama;extra att

förläggamaoch befarar författarna ska ordna digitala konkurrenteratt
till bokutgåvoma de skriver förlagsrätt till digitalinte sin pub-överom
licering samtidigt till bokpublicering. Bakom förläggarnasrättensom
ståndpunkt finns med andra ord tanken den digitala publiceringen äratt

hot boken medium. i princip rättsläget det gamlaMen ärett mot som
vanliga: författaren publiceringhar till och reproducering sitträtten av
verk.

För vetenskaplig edition innebär upphovsrätten i prak-i Sverigeen
tiken också omfattas rättsskydd. harutgivaren En textutgivareatt av
naturligtvis författarrätten till inledningar, kommentarer o.dyl. som
med all författarrätt omfattar skyddet själva framställningen, denannan
språkliga utformningen, medan faktainnehållet upphovsrättsligtinte är
skyddat. ocksåMen själva den ederade omfattas författar-texten av

detta utgivaren aktivt vetenskapligt arbete har gjorträtten, när genom
sådana ingrepp originaltexten den fråni avgörande skiljer sig denatt
version tidigare tryckt. Gällande författarrätt omfattarvarit skyddsom
för: 4."Den eller bearbetat verk" § gränsdrag-Huröversatt ettsom
ningen mellan avtryck och omarbetning praktiken kan häri ska göras
lämnas därhän, det förviktiga den publicerar vetenskapligamen som
editioner digitalt materialetminnas i regel författarrättsligtär äratt att
skyddat. praktiken skapar det dock knappast problem förI några en
vetenskaplig utgivning edering sällan med direkt tanke pågörs arvo--
det.

29Lag upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729. Jfrom
Ulf Bemitz mil., Immaterialrätt, omarb. uppl.,5., Stockholm 1995, 33.s.
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omfattarochdödförfattarenseftertill årgäller 70Författarrätten
denMed detideella attintressen.ekonomiska ochförfattarens menas

tillåtelse.författarensdetfårverk inte göra utanpublicerar ettsom
för dendet brännasbörjarDärförvrängas.hellerfår inte somVerket

den principenbe free""Information wants topå Internet.arbetar -
information,vidarekopierakunnahelst skabetyder att somvem

författarrättsligockså itillåtligtDetändra den.också ärkanske -
infor-offentliggörabruk. Menenskiltfördet attmening görmanom-

författarensintrång itillåtelse ärupphovsmannens ett upp-mation utan
nämligenintrång,ytterligarekanden ettändraochhovsrätt att vara-

upphovsman-drabbatdeokänsligaochså attändringarna är storaom
rätt.ideellanens

bordeeditionerpubliceradedigitaltallt dettabetyder varateorin attI
länkarskrivagottfinnande,efteranvända demFolk får egeträtt trygga.

fårdeMenolikapåkändadem sätt.hemsidor,sina görafråntill dem
eller idigitaltvarkenpublicering,förmaterialet pap-kopierainte egen

tillå-upphovsmannensändradeheller får utantextenpersform. Inte
möjligheternatekniska attdepraktikenibara attProblemettelse. är

förut.kraftfullaremycket änsåändraoch ärkopiera texter nu
deniändringarskyddadversiondigitala motvårVisserligen är

datafilemain isigkananvändareoauktoriserad taingenmeningen att
Almqvist-digitaladenPå detdem. ärändra i sättetochSpråkdatahos

digital kopiatilltillgångvill fåden avsäker. Menutgåvan ensom
På någrasig.framförjobbenkeltharVerk""SamladeAlmqvists ett

tillverk från Internetskönlitterärthelt enkopierar ettminuter nerman
texteditor imedkanminuternågraytterligarepåOchdiskett. enman,

Såiändringargenomgripande texten.ordbehandlingsprogram, göraett
slagsmedstavningsformeräldre görasmodemiseringen enkan av

varandra.tilllänkademakro-kommandon,seriehalvautomatik en- tillmöjligheternatextutgivarenförklen attdetläget tröstdetI är en
finnsintelika textenpraktiskt ävenstoraändringarsnabba tagetär om
lång.intebehöverscanning-teknikenOmvägen varapå överInternet.

relativtbok blitrycktinläsningenkanOCR-programMed enett gott av
den ifinnssedanOchbokstavsperfekt.inteomoch säkersnabb än

publice-viHuromarbetningar. änochändringarfördigital form, öppen
tekniskt.skyddaskunnaaldrigVerk" kommer att"Samlade texternarar

akademiskmoderniarbetardenförvälbekantAllt detta är ensom
verklighetredan text-biblioteket"elektroniska ärmiljö. "Det ennu -

beläggaskancitatfå litterärasåintesåmängden på Internet attär stor
påtillgångenhändervad närcitatlexika. Menisnabbtlikapå nätet som

förrisk piratut-därFinnsstörreblirklassikersvenska ännudigitala en

3° ff.49m.fl. 1995,BemitzJfr s.
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givning fallI varje möjligheterna såär textutgivamastora att görnog
klokt i regelbundet söka förInternetatt där finns någraattav se om
alternativa versioner Mardrömmen felaktigtexterna. är attav en ver-
sion börjar spridas vidarekopiering.texten så fall blirI Inter-av genom

Pandoras ask med den lidanden förnet värsta textutgivaresortensen en
korniptioner.svännen av-

Så glider frågan författarrätt i frågan säkerhet.över Hurom om
skyddar utgivaren förvrängningarsig mot

Mitt måste för närvarande bli hon eller han börinte skyddaattsvar
den publiceringen somän självfallet ska vaktasannat noga inteegna -

för det inte går tekniskt, för det strider denatt digitalarent utan att mot
publiceringens idé. "Information be free" och den sigwants to utsom-
på får villkor tåla.nätet Visst går det skyddanätets sig bredatt motger
vidarekopiering kan exempelvisMan lagra dem formatitexter.av som
kräver de flesta inte har tillgång till. Man kan krävaprogram som
lösenord eller någon form auktorisation. Och lagra dem iannan av man
fonn bilder istället för textfiler.av som

Alla sådana åtgärder skulle dock strida själva idén medmot en
digital publicering: snabbt och enkelt tillgänglig förgöra såatt texten
många möjligt. Som vetenskaplig textutgivare ska visserligensom man
inte ha några illusioner bredden den publik vänder sig tillom av man
en försäljning på hundra exemplar på den marknadenöver öppna av en
textutgåva innebär bästsäljare, därförjust bören men man
användarna till så långt möjligt.mötes som

Publiken för den digitala Almqvist-editionen första handi univer-är
sitetsforskare, förhoppningsvis kan den locka också andra använ-men
dare: gymnasister, folkhögskoleelever, andra skriver litteratur.som om

dugerDå det inte arbeta i format kräver lösenord, hjälpatt som av
dataexpertis eller komplicerade nedladdningar Man börav program.

efter ha användbarasträva och sökbara påatt ärtexter sättsom samma
de flesta andra på Internet. Det innebär står vid-texter att texternasom

för laddasöppna och sedan publiceras i fonn. denatt Iner annan
meningen Säkerhetsfrågan för närvarande olöst,är vill haäven om man

hopp utvecklingen ska leda till möjlighetergott lösa detatt attom pro-
blemet.

Tills dess gäller det minnas Säkerhetsfrågan främst böratt att ses
specialfall kvalitetsfrågan. Internets förtignaett ochstorasom av pro-

blem för närvarande så mycket informationenär på fel-att nätet ärav
aktig, föråldrad eller förvrängd. informationMen vill säker. An-vara

den inte information.ärnars
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Distribution böcker detaljhandelnav genom
1996

Av Leif Olsson

Den viktigaste distributören allmänlitteratur till konsument bok-ärav
handeln. Vid sidan biblioteken bokhandeln för brettatt ettav ansvarar
boksortiment tillgängligt hela riket. detta skäl detAvgörs över är av

vikt studera den geografiska spridningen bokhandelstor närmareatt av
analysera förutsättningarna för den kommersiella försäljningensamt att
brett litteraturutbud kan bibehållas eller förstärkas.ettav

Sedan bokprisema blivit fria har förändring1970 successivt sketten
bokdistributionen.av
Vid sidan den starka utvecklingen bokklubbar har liberalise-av av

ringen bokförsäljningen inneburit försäljningen böcker sprittattav av
sig till andra försäljningskanaler. Således har varuhus, stormarknader
och dagligvarubutiker i allt högre utsträckning böckertagit i sittupp
sortiment. harDessutom icke obetydligt antal specialbokhandlarett
etablerats. Bokutredningen har därför funnit det angeläget kartläggaatt
den samlade bokförsäljningen hela detaljhandelssektom.inom

Målsättningen har fånga alla detaljhandelsenhetervarit att upp som
butik säljer allmänlitteratur. Med allmänlitteraturi all skön-,avses

fack- barn- och ungdomslitteratur köps konsument församt som av
personlig förbrukning. Försäljning läromedel till grund- ochav gymna-
sieskolan helleringår inte. kurslitteratur för universitet och högsko-
lor eller facklitteratur för vuxenutbildning.annan

Kartläggningens uppläggning

Försäljningsställen

fångaFör alla försäljningsställen har följande källoratt använts:upp

Bokhandel:

Svensk Bokhandlareföreningens matrikel
Servicebokhandlareförbundets matrikel
Bokias medlemsmatrikel

12 l7l2l7
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medlemsmatrikelUgglans
årsberättelseAkademibokhandelns

Seeligs kundregister
TeleMediaSidornafrån GulauppgifterSamtliga aktuella -

Pappershandelochall Bok-avseendePRV-uppgifter
PappershandelBok ochSNI-kod 52471FöretagsregisterSCB:s -

NäringsgrensindelningSvenskSNI

käl-utförligastevarandra. DenharSamtliga register motstämts av
Bok- ochSNI-kodenunderföretagsregisterlan SCB:s pappers-är som

försäljningmedverksamhetsställen912har registrerathandel av
samkömingregelbundetuppdaterasFöretagsregistretböcker. genom

PRVregistreringsverketoch samtRiksskatteverket, Patent-med
Adressändrings AB.Svenska

avstämningtelefonuppföljning samtgranskning,kritiskEfter per
försäljningsställenantaletharSeeligochBokhandlareföreningenmed

butiker.500till drygtreduceratsbokhandelbetraktaskan somsom

detaljhandel:Annan

direktkon-bokhandeln harutanförbokförsäljningenkartläggaFör att
företag:följandemedtakt tagits

Åhléns
m.f1.OBSBW,Konsum,Bokförmedling Domus,KF:s

musikochböckerspecialdistributörICA:sSPECAB av
LitenStor

Pocketshop
ServicehandelövrigochTreabBonver,Pressbyrån,Pocketgrossisten

SM-distribution
Tidsam
Egmont/Richter
Harlekin

försälj-erhållitsadressuppgifterharföretagrespektiveGenom om
omfatt-nämnvärdallmänlitteratur isäljerregelbundetningsställen som

dagligvaruhallar,stormarknader,varuhus,då primärtgällerning. Det
säljerfackhandelövrig ettPressbyråntypservicehandlare samt som

harSammantagetLiten. närmareStorböckernischsortiment t.ex.av
försäljningsställen registrerats.300



SOU Bilaga1997:141 4 355

Massmarknad

finns ocksåförsäljningen allmänlitteraturVid sidan mass-enav av
distributionskanal.enda Dennamarknad tidigare hade Presam somsom

säljerAntalet butikeruppdelad på fleradistribution är parter. somnu
enheter. intemassmarlcnadspocket uppgår till drygt 3 500 Dessa är

den totalafinns med ispecificerade berörda kartläggningeni den men
sammanställningen.

allmänlitteraturFörsäljning av

försäljningsställenantaletavseende kartläggningenPrecisionen av
torde mycket god.vara

försäljnings-hur mycket varjedet bestämmaSvårare har varit att
försälj-totalauppgifter respektivefinnsställe säljer. Genom PRV om

försäljningemellertidsiffror ingårning. dessaI pappersvaror,avannan
aktiebolaguppgifterfinns endastläromedel, musik Dessutometc. om

eller enskildhandelsbolagdrivsvarför alla bokhandlarsmå somsom
fördelningheller någonNaturligtvis finns intefirma ligger utanför. av

försäljningen har varitkartläggaförsäljning filialer. Endapå sättet att
utred-Genomgående harkedjeföretagen.kontakt med de störreatt ta

begärdaallaattityd till samverkanpositivningen ävenmötts omav en
konkurrensskäl. kedjeföre-Vissauppgifter på grundinte lämnats ut av

försäljningsställeförsäljningsuppgifterhar lämnat fullständigatag per
har endastmaterial och andraklassindelatmedan andra har lämnat ett

Seelig, bokför-kontakter medförsäljningen. Genomlämnat den totala
för samtligauppskattning gjortsandra distributörer harlag och en-en

exakt-osäkerhetnaturligtvis vissskilda butiker. föreliggerDet omen
tordebokhandeln preci-butiksenhet. den reguljäraheten för Förvarje

detalj-allmänlitteraturFörsäljningenhög.sionen genom annanavvara
medan den totaladen skilda butiksnivånhandel osäker pånågotär mer

företagsgiupp korrekt.för respektiveförsäljningen är
förhållandet 1996.Försäljningsuppgifterna avser

försäljningsställeIdentifikation av

allmänlitteraturförutom försäljningförsäljningsställe harFör varje av
följ ande fakta registrerats:

Postadress
Kommuntillhörighet

branschföreningMedlemskap i
BokhandlareföreningenSvenskaa.
ServicebokhandlareförbundSveriges
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försäljningsställeTyp av
allmänbokhandela.
specialbokhandel

detaljhandelc. annan

affärsidéhuvudsakligabokhandelallmänbokhandelMed varsavses
allmänlitteratur.urvaltillhandahålla brettoch/ellerlagerföra ettär att av

be-tidigarebokhandeldeniAllmänbokhandeln utgörs stort somav
med-bokhandlarmindre ärfackbokhandel desamtnämnts somsom

allmänbokhandelServicebokhandlareförbundet. Iilemmar gruppen
fackbok-gamladetuppfyllervaruhusbokavdelningar iingår även som
anskaff-erbjudabrett sortimentlagerförahandelskriteriet samtettatt

ningsservice.
inriktadhuvudsakligenbokhandel ärdenSpecialbokhandel är som

dennapocket Idatalitteratur,barnböcker, etc.specialornrådepå t.ex.ett
påmed inriktningläromedelsspecialisterantalfinnskategori ett stort

förkriterietuppfyllerdessa ävenNågraoch universitet.högskolor av
försäljningaffärsidéhuvudsakligadå deras ärallmänbokhandel avmen

specialbokhandel.de klassatsläromedel har som
dagligvarubutikerstormarlcnader,varuhus,detaljhandelAnnan är

ochallmänlitteratursortimentsmalaresäljerfackhandeloch ett avsom
omsättning. Förförsäljningsställetsdelmindreböckerdär utgör aven

del års-betydandebokreajul ochenheterdessaflertalet utgör avenav
servicehandelochkioskeringåromsättningen. I även somgruppen

år.kronor000överstigande 50kvalitetspocketsaluför per

Massmarknad

massmarknadslitteratur.säljerbutikerdekategorifjärdeEn är som
sammandrag.endast iredovisasgrupperingDenna

Bakgrundsvariabler

bakgrundsfakta:följandefinnskommunvarjeFör
folkmängd 1996-
länstillhörighet 1996-
inkomstförhållanden 1994-
utbildningsnivå 1995-
biblioteksutlåning 1995-

statistik.offentligaKälla SCB:sär
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TotalII. struktur

Den totala strukturen för år 1996 bokförsäljningen allmänlittera-av av
detaljhandeln framgår nedanstående tabeller.tur genom av

Samtliga försäljningsuppgiñer angivna miljoneri kronor exkl.är
inget angivet.ärannatmoms om

A. Allmänbokhandel

antal försäljning genomsnitts-
enheter exkl. försäljningmoms

Akademibokhandeln 18 185,5 10,3
Bokia 104 456,6 4,4
Julbocken 32 132,5 4,1
Varuhusbokhandel 6 54,0 9,0
Servicebokhandel 99 66,1 0,7
Obunden bokhandel 72 208,7 2,9

331 1103,4 3,3

Relativ fördelning

antal försäljning
enheter exkl. moms

Akademibokhandeln 5 17
Bokia 3 1 41
ulbockenJ 10 12

Varuhusbokhandel 2 5
Servicebokhandel 30 6
Obunden bokhandel 22 19

100 % 100 %

redovisasHär endast Akademibokhandelns butiker kan betraktassom som
allrnänbokhandel. butiker övervägande säljer läromedelDe redovisassom
under specialbokhandel.gruppen

Julbocken inköpskedja enskildför bokhandel. Medlemmarnaär en ren
driver sina företag under medlemmenDen Wettergrensstörsta äreget namn.

står för 50 % volym. Julbocken harNamnet sinnärmaresom av gruppens
upprinnelse i omslaget till kedjans julkatalogförsta pryddes jul-som av ,en
bock.
* Servicebokhandeln tidigare medlemmar B-Bokhandelsför-iutgörs av
bundet antal mindre fackbokhandlar. Servicebokhandeln harsamt ett ett spe-
ciellt sortimentsåtagande visst bassortiment. Medlemmar igaranterar ettsom
Servicebokhandlareförbundet bildathar den frivilliga kedjan Ugglan dagisom
har 40 medlemmar med total försäljningsvolym påallrnänlitteratur när-en av

miljoner30 kronor. Ugglan för Servicebokhandelns43 % to-mare svarar av
tala volym.
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grupperingdennabokhandlar. Iövrigabokhandel allaObunden** är
med-intebokhandelmindre ärfackbokhandelingår såväl tidigare somsom
vilketmycket heterogenServicebokhandlareförbundet. Gruppen ärilemmar

uppdelning.nedanståendeframgår av

bokhandelObunden

genomsnittsförsäljningantal
försäljningexkl.enheter moms

4,4177,444fackbokhandelTidigare
1,031,4Övrig 32bokhandel
2,9208,872

fördelningRelativ

försäljningantal
exkl.enheter moms

8556fackbokhandelTidigare
15Övrig 44bokhandel
%100100 %

SpecialbokhandelB.

specialbokhandeln ärförallmänlitteraturomsättningentotalaDen av
dåomsättningenbörkronor. Det attmiljonerberäknad till 114 upprepas

försäljningsvoly-totalaDenkurslitteratur.försäljningomfattarinte av
kro-miljoner600till drygtuppgåberäknasspecialbokhandelnförmen

och hög-universitetläromedel tillkronormiljoner500 avservaravnor
skolor.

huvudgrupper:följ andebestårSpecialbokhandeln treav

försäljningantal
exkl.enheter moms

26,825Läromedelsbokhandel
21,636bokhandelReligiös
66,0Övriga 129specialbokhandlar
14,4190l

speciallitteratur.produktionförsäljning samtexkl. egenav
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Den övriga specialbokhandeln omfattar mycket variationsrik bland-en
ning företag med b1.a. följande inriktning:av

Typ Antal

Antikvariat
Bokcaféer
Bygg
Data
Hästar
Hälsa
Kartor
Kokböcker
Konst
Kvinnor
Motor
Museer
Natur
New filosofiAge N
Noter
Pocket
Resor
Science Fiction
Främmande språk

med nyboksforsäljning.

Specialbokhandeln sannolikt den för närvarande snabbast växandeär
sektorn inom bokbranschen. På några få år har antalet fördubb-änmer
lats.

Som framgår den fortsatta analysen emellertid specialbokhan-ärav
deln med några få undantag storstadsföreteelse.en
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detaljhandelC. Annan

bokhandelintebutikerdetaljhandel ärMed sommensomavsesannan
allmänlitteratur.sälj er

genomsnitts-försäljningantal
försäljningexkl.enheter moms

1,9198,8102Varuhus
1,4100,970Stonnarknader
0,420,253Dagligvaruhallar
0,420,045Pressbyrån*Servicehandel inkl.
0,39,928Fackhandel
1 1349,8298 ,

fördelningRelativ

försäljningantal
exkl.enheter moms

5734Varuhus
2923Storrnarknader

618Dagligvaruhallar
6Pressbyrån* 15Servicehandel inkl.
39Fackhandel

%100%100

undervaruhusbokhandel seÅhléns fullsorteradexkl.och Domus ovan
allrnänbokhandel.

företagnågra obundnaMAXIHood; ICA:Robin samtBW,OBS,KF:
Bergendahls-gruppen.Dagab ochtillhörande

år.kronoröverstigande 50 000försäljningmedFörsäljningsställen* per

Övrig bokförsäljningD.

kvalitetspocketFörsäljning av

försäljningförsäljningsställena skerredovisadedeUtöver avenovan
ben-kiosker,servicehandeln dvs.företrädesviskvalitetspocket genom

Pocketgrossisten,distributörHuvudsaklig ärtobakistersinstationer, etc.
medtill 590uppgårförsäljningsställenAntaletTreab och Bonver. en

kronor000dvs. 40kronormiljoner21,4försäljningsvolym påtotal per
försäljningsställe.

Pressbyrån.återförsäljareDominerande är
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Massmarknad

tidigare massmarknadsdistributionen s.k.Den populärpocketav genom
skerPresam i dag huvudsakligen distributörerna SM-Distribu-genom

tion Interpress och Tidsam. Antalet försäljningsställen säljersom
huvud-massmarknadslitteratur till enheteruppgår 3 500närmare som

sakligen dagligvarubutiker servicehandel. totala för-och Denutgörs av
honor.säljningsvolymen butik beräknas uppgå till 50 miljonervia

Massmarlcnadslitteratu-Dominerande förlag Harlekin och Egmont.är
dag torde ha volymsäljs bokklubbar i änäven störreren genom som en

försäljningen detaljhandel.via öppen

E. Sammandrag

följande fördelning sammandrag:Försäljningen allmänlitteratur får iav

marknads-antal försäljning
andelenheter exkl. moms

103,4 67 %Allmänbokhandel 331 1
Specialbokhandel 190 114,4 7 %

detaljhandel 298 349,8 21 %Annan
Övriga %butiker med kvalitetspocket 590 21,4 1

1589,0 97 %1409
Massmarknad 3500 50,0 3 %

4500 1639,0 100 %Summa ca

katego-säljer massmarknad återfinns i de övriga. Ca butiker500 ävensom
nema.
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Marknadsandelar

gruppering-får de olikaallmänlitteraturförsäljningenden totalaAv av
marknadsandelar:följandearna

12,1 %Akademibokhandeln
27,9 %Bokia

8,1 %Julbocken
4,0 %servicebokhandeln

%12,7bokhandelObunden
3,3 %Varuhusbokhandel

%6,2Specialbokhandel*
18,3 %stormarknaderochVaruhus

1,2 %Dagligvarubutiker
%Pressbyrån 2,5inkl.Servicehandel

0,6 %Fackhandel
%3,1Massmarknad

alhnänlitteratur.försäljningläromedelsbutikemasInklusive av
Ugglan %.1,7Varav

läromedelsbutiker.AkadernibokhandelnsExkl.*

KommentarerF.

bokhan-huvudsakligenskerallmänlitteraturFörsäljningen genomav
%75för närmarespecialisterochallmänbokhandeldeln svararsom--

tillfallerandelen störstaresterandedetaljhandelsmarknaden. Denav
massmarlcnadendenmedanstorrnarknaderochvaruhuspådelen rena

betydelse.underordnadhar en



SOU 1997:141 Bilaga 4 363

Nedanstående diagram fördelningenvisar mellan huvudgruppema:

Försäljning allmänlitteratur

Massmarknad
3%Övrig

detaljhandel
23%

Special-
bokhandel

7%
Allmän-

bokhandel
67%

Försäljningen allmänlitteratur detaljhandel har tillövrigav genom
övervägande del tillkommit efter då etableringskontrollen blev1970
upphävd. försäljningendock först på 1980-taletDet är som genom
varuhus, fart. dåstormarknader och dagligvarubutiker tagit Det var
främst den attraktiva bokrean attraherade blevvaruhusen. Detsom
snabbt försäljningsframgång spred till stormarknader ochsigen som

dagligvarubutiker och sedan fick fortsättning med för-större som en
säljning böcker under julmånaden. Bokforsäljningenav genom annan
detaljhandel till bokrea ochhar således mycket stark koncentrationen
jul. ellertvå perioder för den helt dominerande delenDessa 80-svarar
90 % årets bokförsäljning. bokhandeln står bokrea och julhandelIav
för 25-50 årets bokförsäljning. Andelen med hänsyn till% varierarav
sortimentsproñl.

Liksom många bokklubbar erbjuder detaljhandeln utanför bokhan-
deln smalt sortiment till del bestående lättsålda titlar medanett stor av
bokhandeln står för det breda sortimentsutbudet. Naturligtvis har för-
säljningen böcker utanför den reguljära fackhandeln inneburitav en
besvärande konkurrens för bokhandeln. Samtidigt har med all säkerhet
varuhus och stormarknader breddat försäljningen böcker och på såav

medverkat till total bokmarknad. harKonkurrensen ocksåsätt störreen
haft effekt effektiviserats.positiv på så bokhandeln har Isätt atten
några fall har det inneburit bokhandeln har skärpt sortimentspro-sinatt
fil, vilket också har företagsekonomiskt resultat se nedan.gett ett gott
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förbokhandelnfrämstdetsynpunktkulturpolitisk ärUr svararsom
ocksåharBokhandelnlitteraturutbudet.bredadetspridningen av
sällanvilketanskaffningsserviceerbjuderpersonalkvalificerad samt

dagligvaruhandel.ochvaruhusförekommer inom

strukturBokhandelnsIII.

allmän-försäljningtillfredsställandeupprätthållakunnaFör avatt en
hela riket.spridningmed godfackhandel överstarkbehövslitteratur en

allmänbok-tillkännaviktdetproblematik attförstå denna ärFör att av
struktur.handelns

omsättningsklasserallmänbokhandlar i331landetsfördelningEn av
struktur:följ andeger

OmsättningsklasserA.

TotalAntal omsätt-Omsättning
ningmilj.kr.
miljkr.

164,0525
95,0810-25

396,8595-10
12,51264-5

102,9303-4
104,8432-3
81,1571-2
46,41031

103,51331

fördelningRelativ

TotalAntal omsätt-Omsättning
ningmiljkr.
miljkr.

14,91,525
8,62,410-25

36,017,85-10
10,27,94-5
9,39,13-4
9,513,02-3
7,317,21-2
4,231,11

%100100 %
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Tabellema mycket tydligt den svenska bokhandelsstruktu-visar att
mycket heterogen. Bokhandel med omsättning allmänlitteratirrärren av

överstigande miljoner kronor antalet för5 20 %utgör av men svarar
försäljningen. tredjedel antalet mindre60 % Närmare omsätterav en av

endast för bokförsälj-miljon kronor står 4 %l år. Dessaän avper
ningen.

har mycket påtagligt samband.Försäljningsvolym och ekonomi ett
finns till det speciella berör bok-anledning hänvisa avsnittDet att som

förframkommer minimiomsättningenhandelns ekonomi. Där attatt en
företagsekonomiskt resultatliggerbokhandel godtagbartskall uppnå ett

omsättningsvolym ingår dåintervallet miljoner kronor. dennai 3-4 I
kontors-företrädesvis ochandra sortimentsgrupperäven pappers--

vid böcker och 50 %brukar normalt ligga 50 %Relationen pap-varor.
allvarligt tredje-det mycketdenna bakgrund givetvisMot är att enper.

understigandeböckerdel allmänbokhandeln har årsomsättning avav en
försälj-tillräckligt högknappastmiljon kronor. uppnårl Dessa en

längre sikt.för kunna överleva påningsvolym att
fortsattabelysning i denproblematik får klarareVidden denna enav

bokhandel riket.analysen avseende spridningen iav

Spridning bokforsäljningIV. av

föreliggandeoch län.kommuner 23 Inärvarande har Sverige 288För
indel-den gamlabokförsäljningens struktur enligtanalys redovisas

Kristianstads ochSkåne län imed län dvs. uppdelningningen 24 aven
spridningengeografiskaföreliggande skall denMalmöhus län. avsnittI

analyseras.

A. Alla försäljningsställen

fördel-böckerregistrerade försäljningsställenFör samtliga 819 serav
kommuner:ningen enligt följ ande i riketsut
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Tabellen koncentrat alla väsentliga fakta bokförsäljningeni iger om
riket.

finns kommuner med halvSammanställning visar det mil-57att en
saknar försäljningsställe för böcker. kommunerjon invånare I 107som

finns endast försäljningsställe.med ytterligare miljoner invånare1,5 ett
för bokförsäljningen fördelatStockholms kommun 20 %översvarar av

inköpsalternativ.på 126 olika
capita-inköpet exkl. moms dvs. bokinköp invånare uppgårPer per

eller honor inkl. vilket inte in-till kronor 221177 motsvararmoms
Fördelningen emellertidköpspriset för nyutkommen ärroman.en

det endast finns försäljningsställemycket de kommuner därojämn. I ett
kronorlågt kronor genomsnitt på 446 iligger inköpet så 62 ettmotsom

förden höga noteringen SigtunaStockholm. Av intresse är att notera
försäljningenmed den mycketsammanhängerkommun vilket stora av

Arlanda flygplats.kvalitetspocket på
ettfinnssvenska marknadenkartläggningutredningens DenI av

olika kundgruppenböcker förcapita-konsumtiondiagram över avper
och litteraturkategorier.

. Med undan-strukturen på länsnivå. vissaNedanstående tabell visar
grund sek-kommunnivå påutredningsresultat påredovisas intetag av

retesskäl för enskilda företag.
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länbokförsäljningAnalys perav

InvånareFörsälj-Antal PerFörsäljn.Folkmängd AntalLän
för-ning capitakkr exkl. %försäljn- per

säljnställeförsälj-%ställen moms
ning

8 99126529,523,7462 675194330Stockholms 1 744
327210 103,93,46566028289 153Uppsala
299141392,32,235 74318383Södermanlands 257
938104,6 1754,6Östergötlands 5747238659415
134112,9 1473,48264528765311Jönköpings
568101391,62,124 921655 17179Kronobergs
63982,4 1573,49803728896241Kalmar
594182 110,6 0,710 551597157Gotlands

10 8551511,5965 1,72214972151Blekinge
874101192,23,335 02227293 602Kristianstad
5231019110,0573 9,515678766820Malmöhus
214141532,62,341 266060 19270Hallands
2061020810,39,3161 14176638Bohus 775Göteborgs 0
234171073,13,2Älvsborgs 9984726074448
131112,0 115902 3,13125263278Skaraborgs
286123 112,23,134 63625282 147Värmlands
034111652,93,1Örebro 6104525855275
249161192,02,08633016987Västmanlands 259
60691613,03,746 31530288 171Dalarna
622101412,63,35024027286 789Gävleborgs

14 2551432,32,236 65218256 587Västernorrlands
14 9511281,117172 1,19134561Jämtlands

300111502,8 2,59123823259 895Västerbottens
573101101,9161 3,12925264 320Norrbottens
79910177100100567 6161819844 4998Hela riket

AllmänbokhandelB.

bredaför detallmänbokhandelndetpåpekatsSom är svararsomovan
sortimentsutbudet.

dennatillhörföretagför de 331tabell situationenFölj ande visar som
81111913-
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och kommunerbokhandel uppgår tillAntalet kommuner 77utan
folkmängdhar på 4,4bokhandel till 165. kommunermed Dessa enen

befolkningen. Endast 46eller hela riketsmiljoner 50 %personer av
fler allmänbokhandlar.har ellerkommuner 288 tvåav

1996bokhandlare kommunSpridning perav

bokhandlare0vit kommun
bokhandlaregrå komun l

flera bokhandlareellerkommun 2svart

NV
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Bokinköpet allmänlitteraturcapita allmänbokhandelnper av genom
uppgår till kronor eller125 kronor inkl.156 vilket motsvararmoms
ungefär halva priset nyutkommen fördelningenMen ärav en roman.
ojämn. Medan Stockholm uppvisar capita-inköp på kronor343ett per
når de kommuner endast har bokhandel till 84 kronor. Ta-som en upp
bellen dessavisar bokhandlar har betydligt lägreäven att en genom-
snittsförsäljning böcker. finns anledning längre framDet att närmareav
granska denna grupp.

På länsnivå bokhandelsbeståndet följandepå sätt:utser

Analys bokförsäljning länav per

Län Folk- Antal AntalFörsäljn. Försälj- Bokför- InvånarePer
mängd bok- kkr exkl. ning capita säljn. bok-% per per

handlar forsälj- bokhan- handel%moms
del kkrning

Stockholms 744 330 69 336 650 20,8 30,5 193 4 8791 25 280
Uppsala 289 153 8 41 306 2,4 3,7 143 163 36 1445
Södermanlands 257 383 9 25 793 2,7 2,3 100 2 866 28 598
Östergötlands 415 659 13 49 254 3,9 4,5 118 3 789 31 974
Jönköpings 311 765 28 126 3,6 2,5 90 2 344 98012 25
Kronobergs 179 2,7 1,4 83 663 962655 9 14 971 l 19
Kalmar 3,6 2,2 103 068241 896 12 24 810 2 20 158
Gotlands 01757 971 3 6 051 0,9 0,5 104 2 19 324
Blekinge 1,2 89 3 391151 972 4 13 565 1,2 37 993
Kristianstad 293 10 21 722 3,0 2,0 74 2 172 29 360602
Malmöhus 766 32 9,7 10,5 141 3 628 649820 116 098 25
Hallands 270 060 30 966 2,1 2,8 115 4 424 38 5807
Göteb Bohus 446775 638 26 115 591 7,9 10,5 149 4 29 832o
Älvsborgs 362448 074 16 37 798 4,8 3,4 84 2 28 005
Skaraborgs 278 263 14 23 077 4,2 2,1 83 1 648 19 876
Värmlands 282 147 12 25 386 3,6 2,3 90 2 116 23 512
Örebro 855 13 31 210 3,9 2,8 113 2 401 21 220275
Västmanlands 259 987 8 23 938 2,4 2,2 92 2 992 32 498
Dalarna 288 14 32 4,2 2,9 113 2 323 584171 515 20
Gävleborgs 403286 789 10 24 027 3,0 2,2 84 2 28 679
Västernorrlands 256 163587 8 25 302 2,4 2,3 99 3 32 073
Jämtlands 134 561 5 13 022 1,5 1,2 97 2 604 26 912
Västerbottens 259 895 7 25 287 2,1 2,3 97 3 612 37 128
Norrbottens 264 320 10 16 961 3,0 1,5 64 l 696 26 432
Hela riket 8 844 499 331 100 1001 103 426 125 3 334 26 721

Stockholms län för försäljningen det30 % hög-över samtsvarar av
capita-inköpet böcker. lägsta bokinköpet invånareDetsta per av per

Norrbotten för endast kommer till tredjedelsvarar som upp en av
Stockholms län. fram analyseras variationen capita-för-Längre av per
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tillbakomliggande faktorerfinnsdetför kunnasäljning utrönaatt om
spridningen.den stora

bokhandelKommuner utan

följande:bokhandel.egentlig Dessasaknar ärkommuner77

1996bokhandelKommuner utan

FolkmängdFolkmängd LänLän

länVärmlandsStockholms län
12 213Kil92712Salem
9 015Eda20 204Upplands-Bro

0435StorforsUppsala län
14 170Älvkarleby 130 Hammarö9
4 558MunkforsSödermanlands län

93611Forshaga9 745Vingåker
11210Grums58711Oxelösund

ÖrebroÖstergötlands länlän
0557Ödeshög Lekeberg8615
22511Degerfors4 255Ydre

Västmanlands län6125Boxholm
5 155Skinnskatteberg8 640Valdemarsvik

90510SurahammarlänJönköpings
13 822Heby0837Aneby
8 294014 Kungsör10Gnosjö

15 830Hallstahammar20730Nässjö
Dalarnas län78811Sävsjö

10 389GagnefKronobergs län
Älvdalen 153823610Uppvidinge

länGävleborgs8 801Lessebo
3296OckelbolänKalmar

10 944Nordanstig6 982Högsby
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FolkmängdFolkmängd LänLän

Västernorrlands länBlekinge län
Timrå 18 590708Olofström 14
Kramfors 23 084Kristianstads län

Östra 875 Jämtlands länGöinge 14
6Ragunda 667Tomelilla 12 552

Bräcke 8 186Bromölla 12 380
14 681Krokom1887Perstorp
8 402BergMalmöhus län

län12 846 VästerbottensSvalöv
Nordmaling 8 059155Bjuv 14
Bjurholm 2 85961617Lomma

637Robertsfors 7674Skurup 13
5 036NorsjöHallands län

Malå 3 934Hylte 10 869
3597StorumanGöteborgs Bohus läno
337Sorsele 3623Tjörn 14

3 52210 853 DoroteaMunkedal
8 314Vilhelmina12 216Tanum

ÅseleÄlvsborgs 3 924län
län328 NorrbottensFärgelanda 7

3 615ArjeplogVårgårda 70610
Överkalix 4 509898Bollebygd 7
Övertorneå 999513 256Lilla Edet

7 991PajalaHerrljunga 9 705
10 666HaparandaSkaraborgs län

6 086Grästorp
402Mullsjö 7

Habo 9 559
761 463Gullspång Hela riket6 377

särklassfolkmängden. Iframgår listan varierarSom störst ärav
medEksjö drygtgrannkommunenmed invånare. INässjö 30 000över

bokhandel se i avsnittethalva folkmängden finns utmärkt mer omen
sambandsanalys.

bokhandel har mycketsaknarMånga kommuner svagtettsom
saknar starkkombination med kommunenbefolkningsunderlag i att en

och innebärmed komplett utbud tjänster. Dettacentralort attvarorav
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den kommu-inköp utanfördelar sinakonsumenten gör stora egnaav
gränser.nens

bokhandelmedKommuner en

etableras i kommunerbokhandel kanönskvärtnaturligtvisDet attär en
Än bokhandelendadenviktigtbokhandel.saknar ärdag atti mersom

antalet60 %eller165överleva. Ikan närmarefinns i dag avsom
anledningenfinnsbokhandel. närmareDet attbarafinnskommuner en

omsättningsstruktu-tabell redovisarFöljandeförhållande.dettabelysa

ren:

allmänbokhandelendastmedKommuner en

AntalBokinköpFolk-Folk-Bokoms.Oms.Bokoms. pers.AntalOmsätm.
för-mängdmängdför-exkl.mkr % perallmän- kommu- perper

sä1jn.stä1lecapitasäljnställe tusenlitteratur permomsner
kommunkkrkkr pers.

125372512537514310412,74150O
12 7924679212307592514,224500-750
17100481710017182038,210750-1000
29 62210229 6222 6663 03289272,9901 000
22 1708422 1703 6588671100308,0Total 165

bokför-medbokhandelharkommunerellerfjärdedel 41En enen
capita-försälj-år. Permiljon kronor0,5understigersäljning persom

harkommunerYtterligare 34 ettkronor.låg 25såningen är som
försäljningsunderlagbräckligt

kronormiljonunderstigande 1omsättningmedbokhandlarSamtliga
Fördel-Servicebokhandlareförbundet.imedlemmarellerobundnaär

följande:ningen är

OmsättningAntal
milj .kr.

5,015Obundna
0,1360Servicebokhandlare

3 175
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Sammanfattning

rikets saknarAv 288 kommuner bokhandel medan ytterligare har77 75
endast bokhandel med omsättningsunderlag. kom-Dessaett svagten

har befolkning på miljoner2,5 ellersammantagenmuner en personer
rikets befolkning.30 % av

återförsäljareC. Spridning Specialbokhandel och övrigaav

Specialbokhandel

specialbokhandeln den kategori antalsmässigtSom nämnts är somovan
Kanske specialbokhandeln kan bygga sitt sortimentsnabbast.växer ut

spridningen brett sortimentsutbud på deoch därigenom förstärka ettav
önsketänkandedär allmänbokhandeln dettaTyvärr ärär ettorter svag.

finns de där bokhandelsbeståndetdå specialbokhandeln endast på orter
är störst.som

lokalisering:specialbokhandlama har följandeDe 190

Stockholm 67
Göteborg 26
Uppsala l 1
Malmö
Lund
Linköping
Umeå
Borås
Karlstad
Örebro

och ytterligare har specialbok-kommuner har två stycken 2513 en
finns redan tidigare allmänbokhandel.handel. samtliga kommunerI

Specialbokhandel finns kommuner.i 48

Övri detalhandel

specialbokhandeln har den detaljhandelnTill skillnad övrigamot som
säljer böcker spridning riket. hälften eller 134i Närmarestörreen av

kommuner har eller flera försäljningsställen.288 ett
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folkrikaTabellen visar koncentrationen i de kommu-är störstatt
Icke mindre varuhus och dagligvaruhandel enda försälj-desto ärnerna.

ningsställe böcker kommuner. dessa emellertidi 20 Sorteringen i ärav
mycket begränsad. Likaså saknas anskaffningsservice.

sambands-capita-inköp bokhandelnV. Per genom -
analys

capita-inköpet böckerde tabeller varierarAv presenteras avpersom
Spridningen mycketfrån till kommun.bokhandeln kommun ärgenom

några bakom-det går spåraFrågan ställer sig är attstor. omman
spridning.förklarar denna AVliggande faktorer eller samband som

analyserats radkommundenna anledning har bokinköpet ur enper
förhål-jämförts följandeförsäljningenolika aspekter. Således har mot

landen:

inkomster-
utbildning-
utlåning-
folkmängd-

lönsamhetbokhandelns-

undantagna.värden blivithar kommuner medanalysenI extrema
med universitetkommunerde storstadskommunerna,gäller dåDet tre

andra förhållandenregionala köpcentra ellerkommuner medsamt som
snedvrider analysen.

Inkomster

jämföras med indexinkomstindex kankommun finnsvarjeFör ett som
riket. Vidstående diagram visarmedelinkomsten ilika med100 ärsom

till olika in-kommun i relationcapita-försäljningen för varjeper
komstnivåer.
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Sambandsanalys Inkomster-
medbokhandeln kommuneriböckercapita-försäljningPer genomav

skilda inkomstnivåer.
riket.genomsnittet iIndex 100

frånUrvaletbokhandel.harkommun ärpunkt rensatVarje utgör somen
turistkommuner.ochstorstads-, universitets-

250 kr

200 kr

150 kr

O

100 kr

50 kr
4D

0 kr
120110 .

Index

iinkomsterför högabelägg nämn-entydigtAnalysen inget attger
diagrammetvisarbokinköpen. Tvärtom attomfattning påverkarvärd

bokhandelncapita-försäljning snarastmed högkommuner genomper
genomsnittet.lägre inkomstnivåhar enen

Utbildning

utbild-indelad olikafinns irespektive kommunVuxenbefolkningen i
ningsklasser.

selek-eftergymnasial utbildningharhar devarje kommunFör som
utbildnings-kommunensförhållandet mellanvisarDiagrammetterats.

capita-inköp.ochnivå per
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Sambandsanalys utbildning-
Per capita-inköp böcker bokhandeln kommuneri med skildaav genom
utbildningsnivåer.
Procenttalen mångahur har eftergymnasial utbildning.anger som
Varje punkt kommun har bokhandel. Urvaletutgör frånär rensaten som
storstads-, universitets- och turistkommuner.

250kr
0

90 0.
4

200kr
. Ö

0
"0

0
150kr å.

.

.H, .O0:..o., ° 040 0å °90OO100kr .g gOg
00:: Q.0.

°o. .
0 4. ä.. . o °

§3. ,.00..50kr
.3O 0 g0:0 O o 90 9 0:.:

00oO08 o:
.

°0kr
10 15 20 25 30 35

Procent befolkningav vuxen

kan konstaterasHär kommuner med hög försäljning capitaatt per
har utbildningsnivå ligger genomsnittet förhållandetöveren som men

inte så markerat. Diagrammet visar kommunerär har lägreatt som en
utbildningsnivå har högt capita-inköp.även ett per



1997:141SOUBilaga380 4

folkmängdKommunens

befolkningharstarkt. minstaDefolkmängd varierarKommunernas en
intervalletligger imängdenmedan denkring 0005 storapersoner
bokinköpmellansambandethärSåinvånare. uttill 40 00020 000 ser

antal invånare:istorlekoch kommunens mätt

folkmängdkommunensSambandsanalys -
olika kommun-bokhandeln iböckercapita-försäljningPer genomav

storlekar.
storstads-,frånUrvaletbokhandel.har är rensatkommunpunktVarje utgör somen

turistkommuner.ochuniversistets-

250 kr r-KamaÖ
V nersborg .gg.Sala OKarlsoga /ZOOkr ks|oO g /O / 9OHärnösandO Ö

150k ZOI 000 ÖQÅ° 09 , .Oti .Oo Ol Z100kr gå
O D

9 4
50 kl °r 0

0 kr 120110100908050 705030 40

Folkmängd tusen personer

capita-inköpetsamband. Pertydligtkonstaterakan viHär ett mer
Är människor idet såhar.folkmängd kommunen attökar större som

Sanningen ärböcker Knappast.läserellerköperintesmå kommuner
tillochurval närmastesökerbokköpamaden störreatt resersnarare

lokalaenkelt denheltManköpa litteratur.för övergertätort attstörre
antalundantag. Ettfinnsdetvisardiagrammetbokhandeln. Men att

försäljningsprestationuppvisakanfolkmängdmed litenkommuner en
medkommunermotsvarandeförgenomsnittetlångtligger översom

folkmängd.samma
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Vad det Trosa, Eksjö, Tidaholm,Nora, Söderköping,är göra attsom
Sala, Härnösand, Karlskoga och Vänersborg uppnår mycket högreså
tal andra kommuner detta förhållandeInnan kommenterasän närmare
skall sambandet mellan bokhandelns lönsamhet och capita-även per
inköp redovisas.

Bokhandelns lönsamhet

utför-Genom den lönsamhetsstudien bokhandeln finnsseparata ettav
ligt underlag för analysera sambandet mellan lönsamhet och bok-att
handelns finns ekonomiskförsäljning invånare. 162 kommunerFörper
statistik bokhandelns ekonomi. kommuner har indelats iDessaom
klasser efter capita-inköp. Nedanstående tabell sambandetvisarper
mellan bokhandelns lönsamhet grad capita-inköp.och av per

Samband capita-inköp böcker och bokhandelns lönsamhetavper

FolkmängdTotal Resul- Solidi- Bokoms. Bok-Per capita Antal Oms. per
bokinköp mkr företag företag handelbok- tat tet per peroms.

kommunkr mkr mkrhandlar %% %per
24 923l5O 049 34,8 10,9 4,8 4413 142 3,2

5454,2 46 30125-149 ll 101 243 2,6 25,0 9,2
43 33 700100-124 30 256 789 2,2 32,7 8,6 3,7
46 34 48175-99 27 172 532 2,3 34,1 6,4 2,9

50-74 1,8 31 29 73534 200 036 0,9 19,2 5,9
7872,6 0,5 20 1650 47 121 613 -0,l 25,0
173Samtliga 162 994 262 1,8 29,0 6,1 2,4 39 27

finns påtagligtöverraskande besked.Tabellen Det ettett sam-ger
högt capita-inköpbokhandeln ochband mellan god ekonomi i ett avper

lön-den bästakommuner uppvisarkommunens invånare. 13De som
genomsnittsfolk-harsamheten verkar dessutom i kommuner som en

mängd understigande invånare.25000
bokhandlarkaraktäriserar despecielltFinns det då något somsom
jämförbara för-capita-försäljning andra medhögre änpresterar en per

de har capita-utsättningar lista på kommunerHär är ettsom peren
för andra kom-genomsnittetinköp dubbelt såär än änstortsom mer

folkmängd:medmuner samma
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capita-Folkmängd PerKommun
försäljning
kronor

11906210Trosa
15066310Nora
10413 217Tidaholm
11594013Söderköping
19567817Eksjö
21306322Sala
17014627Härnösand
20832 634Karlskoga
21736 251Vänersborg

bokhan-bekantdet allmäntbokbranschen attarbetar i ärdeFör som
sortiments-för brettkändanämnda kommunerna ettärdeln dei ovan

högavälkända för sinpersonal. Flera äroch kunnigbacklistutbud, stor
grossistlagerSeeligspåkunderocksåflestakulturambition. De är stora

reordermedarbetarbokhandeln aktivtförbevisindirektvilket attär ett
bokhandelEksjöexempletmärkligastekanske ärbacklist.och Det vars

Bokhan-lönsamhet.goduppvisarsamtidigtochböckersäljerendast en
inköpskedja.någonmedlem istöd ellerstatligt ärdeln får sigvare

kombina-utbud ibrettförsäljningaktivpå ettAffärsidén bygger aven
böckerBokhandelpersonal. Eksjö omsätterkunnigmycketmedtion en
försälj-genomsnittligadenvilket liggerkronor övermiljonerför 3,5

borEksjöriket.i Ibokhandlaresamligaförallmänlitteraturningen av
00030medNässjö överGrannkommuneninvånare.fullt 18 000inte

bokhandelsaknarinvånare
capita-försäljningenkartbild visarNedanstående avper

Småland.ikommunerolikaallmänbokhandeln iallmänlitteratur genom
capita. IförsäljningenhögstadenEksjöharKalmarVid sidan perav

påexkl.bokhandelninköpetliggerdessa kommuner camomsgenom
uppvisaroch VäxjöJönköpingStorkommunerkronor.200 som

siffror.betydligt lägre
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Försäljning capitaper

.390
Q 195

39o

Sala intressant exempel där bakgrundenär ett till denannat höga
försäljningen ligger i samarbete med biblioteken Salaett nära i och
Heby kommun saknar bokhandel. Detta samarbete innebär bättreett
fotfäste för den lokala bokhandeln.

Vid specialanalys Stockholms kranskommuner går det ocksåen av
urskilja kommuner med högatt försäljning capita. TäbyAtt ochper

Danderyd ligger klassi för sig kanske inte så märkligtär atten men
Upplands Väsby uppnår bokförsäljning dubbelt såär änen som mer

genomsnittet för Järfälla,stor Huddinge, Haninge och Tyresösom är
förvånansvärt. Upplands Väsby knappast någon god "bokhandels-är
kommun det finns där mycket välsorterad bokhandelmen en som
direkt utslag i statistiken. Ett exempel Partille Bokhandelannat ärger
utanför Göteborg uppnår försäljningsprestation i sin kommunsom en
långt genomsnittet föröver riket. Partille Bokhandels kännemärke är
hög kulturproñl med aktivitetsnivå. Både Väsby Bokhandelstor ochen
Partille Bokhandel kan uppvisa tillfredsställande lönsamhet.en
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Slutsatser

bok-drivaförutsättningarfinnsdet attSambandsanalysen visar enatt
de allraimarknadsunderlagetmindre kommuner ävenhandel iäven om

invånare00020medkommuner överotillräckligt, attminsta är men
saknasdetbevis påSnararelogiskt. attfullt ettbokhandel intesaknar är

Nyetable-bokhandel.drivamed kompetensbokhandlare att
bakgrundmärkligtvilket motmycket låg är avringsbenägenheten är

utannonseradepåSvarsfrekvensenarbetsmarknaden.påsituationen
köpareenkelt ingaheltfinnsDetmycketbokhandelsföretag svagt.är

de-andrainomvillmänniskor egetstartaköfinnsdetmedan som
Anled-kiosker.ochgodisbutikergatukök,såsomtaljhandelssektorer

Förkompetens.påbristfrämsttordesvala intressettill detningen vara
ochbranschkunskapgodkrävsbokhandelframgångsrikdriva enatt en
lön-siktpåDen mestlitteratur.förstarkticke minst ett engagemang

därförbokhandelsbranschen attärförsamhällsinvesteringensamma
stärkerbara nätetåtgärd intesådanbokhandlare. En avutbilda nya

smalaför denbetydelseindirekt storfårdenbokhandel ävenutan en
bokhandelskår. Ett ytter-kompetentberoendelitteraturen är enavsom

utveck-tekniskasnabbadenkompetensi ärinvesteraskäl förligare att
kanIT-telmikenbokhandeln.påverkakommerallt attlingen mersom
kandenmarknadennåmöjlighet attbokhandeln menför en nyvara

sig.vidareutbildaförsummarbokhandeln atthotockså ett omvara
förebilder. Derasgodalyckats ärföretagennämndaDe somovan

Böckermarknaden. ärökagårdet attvisarförsäljningsprestation att
skerPåverkanpåverkan.grunddel påtillsäljsimpulsvara stor avsom

kombi-iaffárslägemedbutiken rättvälsorteradeochattraktivagenom
personal.kunnigförsäljningsinriktad ochmednation en
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Bilaga 5

Lönsamhetsanalys bokhandel-

Av Leif Olsson

För få klarhet bokhandelnsi framtida förutsättningar detnärmareatt är
nödvändigt studera dess lönsamhet. Viktiga frågeställningaratt är
huruvida det finns speciella kriterier påverkar bokhandelns eko-som
nomi. För få på dessa frågor har samtliga bokhandelsföretagatt svar

drivs aktiebolagsformi analyserats. Faktauppgifter hämtadeärsom
från aktiebolagsregisterPRV:s avseende bokhandels senastresp.
inlämnade årsredovisning. Då bokhandeln har varierande räkenskapsår
härrör uppgifterna från bokslut eller tidigare.96-08 bokhandelDenper

drivs i bolagsforrn eller avdelningar i varuhus ingår inte iärsom annan
denna undersökning. Många små bokhandlar drivs handelsbolagsom
eller enskilda firmor. faller således utanförDessa analysen. Det är
emellertid högst sannolikt deras ekonomi medöverensstämmeratt
andra små bokhandlar aktiebolagsform.drivs isom

viktigt hållaDet i minnet föreliggande undersökning inteär att att
fullständig kartläggning bokhandelsbranschen. Antalet för-utgör en av

säljningsställen för böcker betydligt det gällerNärär större. mer ren-
odlad bokhandel docktorde analysen täcka försälj-90 %över av
ningsvolymen och antalet bokhandlar.70 %ca av

Omfattning

Undersökningen omfattar aktiebolag336 med anställda2 157 och en
försäljningsvolym exkl. miljonerpå 2 992 kronor. Försälj-moms
ningsvolymen företagens totala dvs. förutomomsättning böckerutgör
och läromedel och kontorsvaror och andra komplette-även pappers-
ringsvaror såsom musik, video, leksaker. Försäljningen allmänlitte-av

uppgår till dvs. omkring40 % miljarder kronor.1,2ratur ca
företagVarje har kategoriserats. gäller medlemskap olikaDet i fri-

villiga kedjor eventuell tillhörighet till Servicebokhandlare-samt
Ävenförbundet. den geografiska hemvisten angiven kommun-påär

mva.

13 17-1217
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faktauppgifter redovisas i analysen:Följande

Omsättning exkl. moms
skattochResultat före dispositioner

Resultat omsättningi % av
självñnansieringsgradenSoliditet dvs.

Övriga nyckeltal:

företagOmsättning per-
anställdOmsättning per-

beräknadschablonmässigtLageromsätmingshastighet-

Redovisning

undersök-deniutförligtstrukturbokhandelns separataDå presenteras
detaljhandeln redo-allmänlitteraturdistributionenningen genomavom

emellertidtabellerendast tvålönsamhet ibokhandelnsvisas engersom
ekonomi.bokhandelnssammanfattninggod av

OmsättningsklasserTabell 1 -

Mark-Oms/ Lager-Oms/Resul- Soli-Resul-Antal Om-Omsätt-
nads-anställdbokhan-ditet omsättn.förc-nings- sättn. tattat

hastighet andelkkrdel kkr%milj .kr %milj.krklass tag
milj.kr

11,144361418-0,4 -2,516261
"" """"1,86781 47622-1,6 -2,1751-2 51

4860 2,018 2 481-0,2-0,2129522-3
""" "081 2,1501 123 31,21,7147423-4

2,4 51244 570 l332,12,9137304-5
32,21 2874181,2 22 51,2103195-6

2,6 43316 500 1301,41,51116-7 17
2,2 6158404 l15 70,9170 1,5237-8

5372 2,59 039 1423,8 2,41548-10 17
182,81 42028 13 5959,2 1,75444010-20
472,876574 032 11,8 1925,240719 120

100387 2,5905 123 844,8 1,5992336 2Alla
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klargörandeDen analysen bokhandelns lönsamhetmest är attav
dela företagen i omsättningsklasser framgår tabellupp som av
Tabellen det finnsvisar påtagligt samband försälj-mellanatt ett
ningsvolym resultat.och bokhandlarDe 77 mindre 2omsätter änsom
miljoner kronor 1/4 antalet har påtagliga ekonomiskanärmare av- -

Ävenproblem. omsättningsklass har negativtnästa sammantaget ett
resultat. framkommerHär också nyckeltalen för såväl omsättningatt

anställd lageromsättningshastighet ligger betydligt lägre föränper som
bokhandel i de övriga omsättningsklassema. Vattendelaren ligger i
intervallet 3-4 miljoner kronor.

företagenFör i de högre omsättningsklassema finns entydigtinget
samband mellan volym och resultat. kan konstaterasDäremot att

anställd starkt volymrelaterad.omsättningen ärper
iakttagelseEn intressant branschens heterogena struktur.ärannan

företag19 336 miljoner kronor står för20 47 %omsätter översomav
all försäljning medan de företagen endast för77 minsta 3 %.av svarar

Tabell Lönsamhetsklasser2 -

Resul-Lönsam- Antal Om- Resul- Soli- Oms/ Oms/ Mark-Lager-
hetsklass före- ditet bokhan- anställd nads-sättn. omsättn.tattat
milj.kr milj milj .kr del kkr kkr hastighet andel% %tag
% av
oms.

-3 54 153 -12,4 -8,1 4 2 834 905 1,9 7
-1,5-3,0 21 -3,1154 -2,0 22 7 349 1 286 2,2 7
-0-1,5 37 286 -1,9 -0,7 18 7187 1 226 2,5 13

0-1 70 490 2,3 0,5 19 001 2,87 1 350 23
1-2 36 304 4,4 1,4 28 8 433 1 412 2,6 14
2-3 23 203 4,8 2,4 23 8 833 1 2,3551 9
3-5 31 164 6,4 3,9 36 5 279 l 399 2,4 8
5-7 29 215 12,7 5,9 39 7 400 l 412 2,6 10
7 33 199 18,4 9,3 49 6 019 1 226 2,5 9

Alla 334 2 167 31,4 61,5 26 487 1 304 2,5 100

Tabell redovisar bokhandeln2 uppdelad i lönsamhetsklasser. I
denna analys Akademibokhandeln och exkluderadeWettergrens dåär
dessa företag får så genomslag i sina respektive klasser analy-stort att

blir snedvriden. anledningen tillDetta den totalaär omsätt-attsen
ningsvolymen blir lägre i tabellän

Närmare tredjedel företagen uppvisar resultat.negativt Företten av
54 går dåligt ligger den genomsnittliga resultatnivån påextremtsom
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ekonomiskallvarligföretag befinner sig idessaminus 8 %. Att en
hela kapitaletPraktisktsoliditeten.också den lågasituation visar taget

denobeståndsföretag iantalfrånstatistikenförbrukat. Om ettär rensas
för på 4,5 %.de övrigaligger genomsnittetlönsamhetsklassenlägsta ca

och resultat. Desamband mellan volymtydligthär mestVi även ettser
de övriga.lägre omsättninghar änförlusttyngda företagen avsevärten

lägre lageromsätt-väsentligtanställd ochMindre omsättning enper
bokhan-för den olönsammakänneteckenytterligareningshastighet är

deln.
kanskebokhandlar Manolönsammadessa tarligger dåVar extremt

befolk-sviktandemedkommunermindrealla liggeriför ettgivet att
underligger i kommunerEndast 3fallet.inteningsunderlag. såMen är

och000med 10-15kommunerYtterligare 11 i tuseninvånare.10 000
vi ifinner9kommuner.ligger iinvånare. Resten större15-20 0004 i

storstäderna.de tre
märkliga.förlustprocentlägremed ärtvå klassernaDe nästa en

nyckeltalenochnöjaktigSoliditetenhög,Genomsnittsomsättningen är
Även företagenlönsamma ärdeförkriteriernaacceptabla. extremt

förhållandeentydigtnågotpeka påheller härkan inteotydliga. Man
inteanalys,djupareVidlönsamhet.högkarakteriserar somensom

emellertidframkommerundersökning,översiktligaföreliggandeingår i
degodallmäntlönsamhetskontroll och ärmanagementfaktoreratt som

utslagsgivande.kriterier ärsom

Slutsatser

bristfällighargenerelltbokhandelnvisar settUndersökningen att en
åren kananalyser deliknandemedjämförelse senasteVidekonomi. en

framkommerDet ävenförsämrats. attharlönsamhetenkonstateras att
eko-företagenspåverkarnaturligtvisvilketharomsättningen stagnerat

nomi.
två katego-delas ikanbokhandelnLönsamhetsproblemen inom upp

förstnämndamanagementorienterade. Destrukturella ochnämligenrier
svårakanförhållandenpå attde pekarallvarliga dåär varasom

det gälla öppnarfall kan entreprenörpåverka. vissaI spe-ensomen
marknaden för dettafinnerstorstadcialbokhandel i attmen somen

rörelse. Detetablera lönsamförräckersortimentsornråde inte att en
fri före-Medkategori.tillhör dennabokhandlarantalfinns ett ensom

entreprenörskapalltid dennamarknad kommerfritagsamhet i typ aven
företagarandadennabaraFörhoppningentribut. ärkräva sin att

skallbranschnytänkande föridéer ochbehövs attfortsätter. Det en
utvecklas.
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Värre emellertid de strukturella problem beror påär mark-attsom
naden i kommun så begränsad kommunens enda bokhandelär att ären
hotad. harVi i analysen det finns tydligt samband mellansett att ett
omsättning och lönsamhet. Likaså bokhandel med låg omsättningatt en
har nyckeltal avseende anställdomsättning och lageromsätt-sämre per
ningshastighet. hänger ihopdetHur

mindreEn bokhandel med böcker och harpappersvaror en- -
bruttovinst på innebär bokhandeln35 % omsättningen. Det fårattca av

Öppethål-behålla kronor miljon kronors försäljning.350 000 på varje
landet vecka minst 45 timmar timmars administration.5 50är +per
timmar innebär anställd rörelsen enmansbetjänad. Arbets-1,25 ärom
kraftskostnaden för bokhandelsanställd uppgår till minst 200 000en
kronor innebärår vilket 250 000 kronor i arbetskraftskostnad för attper
hålla bokhandel med enmansbetjäning. praktiken emellertidIöppen är
bokhandelns försäljning mycket ojämn under året. Vid jul, ochrea
kampanjer behövs personalförstärkning vilket innebär personalatt en
på arbetskraftskostnaden1,5 minimum. innebär enligtDetär ett att
avtal kronor. har då räknat med lägsta löni 300 000 Vi ochärnu uppe
ingen för affársriskersättning den Sedan kommer kost-ägaren tar.som
nader för hyra, administration och finansiella kostnader for inventarier
och varulager.

bokhandelEn under miljoner kronor svår driva2omsätter är attsom
enligt företagsekonomiska principer. Enda möjligheten drivaatt
rörelsen vidare företagetsjälv stödjer med kapitaltillskottär ägarenatt
eller bjuder lön eller fritid. naturligtvispå sin ingenDetta äregen

förgaranti överlevnad på längre sikt.
säkerställa distribution litteratur kommunerFör inom medatt en av

stödmarknadsunderlag torde krävas bokförsäljningen får frånsvagt att
verksamhet den sammankopplas med andra butiker, bib-attt.ex.annan

liotek eller samhällsfunktion.annan
gränsintervallet vid mellan miljoner kronor kanI omsättning 2-4 ett

finansiellt stöd effekter framför allt vid nyetablering, moderniseringge
eller överlåtelse. Vid omsättningsvolymer miljoner kronor finnsöver4
emellertid klara förutsättningar bokhandeln kan klara självsig påatt
företagsekonomiska grunder.
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Bilaga 6

Den svenska bokmarknaden 1996

Översikten-

Av Leif Olsson

svenskaDen bokmarknaden för allmänlitteratur har traditionellt redo-
visats Svenska Förläggareföreningen SVF. föreningenVarje år harav
publicerat branschstatistiksin baseras uppgifter från medlems-påsom
förlag. Som komplement har föreningen gjort uppskattningett en av
den totala allmänlitteraturmarknaden lägga till beräknadattgenom en
försäljningsvolym för bokförlag icke medlemmar. Enligt denärsom

branschstatistiken för år 1996 uppgår den totala bokmarlmadensenaste
allmänlitteratur konsumentvärdei till 3,3 miljarder kronor exkl.av

försäljningenOm läromedel inkluderas blir den totalaävenmoms. av
bokkonsumtionen miljarder4,5 kronor. Läromedelsförsäljningen base-

på statistik från medlemmar inom SvenskaFSL Föreningen Läro-ras -
medelsproducenter.

En sammanfattning Svenska Förläggareföreningens förstatistikav
de två framgåråren nedanstående tabell. Samtliga belopp isenaste av
miljoner kronor.

1996 1995 Förändring

Total fakturering med- 1 861 1 890 29av -
lemsföretag
Omräknat till konsument- 2 303 2 421 118-
värde
Konsumentvärde icke 986 1 038 52-
medlemmar
Total bokkonsumtion all- 3 289 3 459 170-
mänlitteratur
Läromedel enl. FSL 2531 1 282 29-
Total bokkonsumtion 4 542 4 741 199-
Total bokkonsumtion 6685 5 926 258-
inkl. moms

för år konsumentvärdet förlagsforsäljning utanförutgör SvF:sresp. av
medlemskrets exakt totalkonsumtionen.30 % av
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och importExport

miljoner100påinkluderar närmaresiffrorOvanstående även export
ikonsumerasinteförsäljninginkl. Dennaårkronor sommoms.per

bokkon-svenskadendelingåsåledesbörSverige avensom
saknasbefriad från Däremotdessutomsumtionen. Exporten är moms.
delgradi högstaböcker utgöruppgifter import avensomavom

riket.ibokkonsumtionen
utlandet.tillrättighetersåldaEnligt SvF utgörs exportenAnm. av

tilluppgårsvenska ärböcker påfärdigtrycktaHur exportenstor av
konsumtio-svenskadendelingådel bör inteoklart. Denna avsom en

böcker påtrycktaendast annatnedanböckerMed import avsesavnen.
språk.

och FSLutanför SvFBokförlagkartläggningNy -

bokför-analysöversiktligBokutredningengjordemånadmajI aven
föraktiebolagsamtligaomfattandeanalyslönsamhet. Dennalagens

ochfrån Patent-tillgängliginformationekonomiskvilka var
PRV.registreringsverket

Analy-kategorier.ochgrupperingarolikaideladesMaterialet upp
Förläggare-Svenskautanförförsäljningsvolymenindikerade attsen

iredovisasdensannolikt änmedlemskrets är störreföreningens som
översiktligbeslöt då göraBokutredningen attbranschstatistiken. meren

uppfattningsäkrareförförlagsbranschenhela attkartläggning enav
bokmarknaden.svenskadenomfattningen avom

uppläggningUndersökningens

dennagenomföramöjligtvaritdet intetidsnöd har attgrundPå av
verkställtsdenambitionsnivåmedundersökning an-somsomsamma

detaljhandel. Dess-ochbokhandelförsäljningengående annangenom
medkollisionlämpadeheller denintetidpunkten mest genomutom var

semestertider.
följandegenomförts på sätt:harutredningenDen nya

verksamhetsställensamtligaförframtagitsregisterbas harSom ett
förlags-omfattarSNI-kodNäringsgrensindelningSvenskenligtsom

haradresser250linnehåller änregisterverksamhet. Detta mersom
aktie-drivsförlagdeföruppgifter från PRVmed somstämts somav
dessaharmedlemmarför SvF:sfinnsstatistikutförligbolag. Då en

kvarvarandesamtligaTillundersökningen.frånexkluderatsföretag
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adresser frågeformulär början juli se bilaga.1 105 har isäntsett ut av
börjandetta utskick gjordes under semestertid hade iTrots att av

meddelatdessa hareller drygt 180augusti 555 50 % Av attsvarat.
och/eller verksamhetenmed bokutgivningföretaget inte sysslar äratt

registerSCB:snedlagd. Bortfallet har sedan analyserats. Genom samt
anställda och/ellermedsamtliga förlag 3uppgifter från harPRV änmer

blivit påminda. Dessamiljoner kronorredovisad försäljning på 2över
svarade ganskaFlertalet företagföretag uppgick endast till 45 adresser.

bortfalltelefonsamtal.bearbetades Detomgående. övrigaDe genom
sannolikhetMed mycketadresser.finns kvar 512 storutgörs avsom

eller företag intesmå företagendast mycketbestår bortfallet somav
varithade naturligtvisförlagsverksamhet. Detlängre bedriver någon av

detta varittidsskäl harfullständig kartläggningvärde göraatt avmenen
förbortfallet ståruppfattningemellertid vårogörligt. Det attär en

resultatetvarför utredningenförsäljningsvolymmindre attanser
viktundersökningingår i vårde förlagavseende 413 är attavsom

redovisas.

413 förlag2. Resultat -

beskri-tabellerförlagsenkäten iresultatetNedan redovisas tre somav
och kundgrupperingar.litteraturinrilctningförlagens struktur,ver

OmsättningsklasserTabell

Anställda %%Antal Omsätt-Omsättningsklass %
ningmkr

44608674 1 1211420
13183165 10310-20 13

102106 166235-10
104 786 529 72-5
64 535032 81-2

34427 235 8O,5-l
41 3139 9 15O,3-0,5

240 182320,3 225 55

1001 386100 1 662 100413Summa
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mycket heterogen struktur.Förlagen i undersökningen uppvisar en
försäljningsvoly-fåtal företag eller förEtt % 80 %7 nästan avsvarar

understigereller redovisar försäljning20055 % över sommen. en
försäljningsvolymen uppgår till 1,7kronor. totala300 000 Den närmare

Svenskajämföras med medlemmarna imiljarder kronor vilket skall
till fulltfakturering uppgår inte 1,9Förläggareföreningen totalavars

miljarder lcronor.

ochförsäljning böckeromsättningssijfror ingår endastovanståendeI av
enkätformulär.multimedia se

litteraturkategorierTabell Försäljning

%mkrOms.Kategori

1931 1Skönlitteratur
55Facklitteratur 919

168 10ungdomBarn
237Läromedel grund-

24 1Läromedel universitet-
8125Datalitteratur

78 5Multimedia

1006621Summa

Över data-facklitteratur. Omförsäljningen består även50 % avav
facklitteratur förinräknaslitteratur och multimedia närmaresvarar

gradmycket högmednischföretagförlagendel70 %. En ärstor enav
specialisering.av
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Tabell 3. påFörsäljning kundgrupper

%Kundgrupp mkrOms.

Detalj handel 306 18
Bokklubbar 35 1 2 1
Direktförsäljning 977 59
Bibliotek 28 2

Summa 1 662 100

Bokhandel, varuhus detaljhandel.och annan

helt dominerande försäljningen direktDen sker till konsument.
Bokklubbar och direktförsäljning för Bokhandel och80 %. övrigsvarar
detaljhandel endast volymen. förlagen18 % En majoritetutgör av av
har i många fall mycket målinriktad utgivning vänder sig direkten som
till den målgrupp den slutliga konsumenten.ärsom

3. Prognos

bakgrund volymminskning förlags-Mot den inomrapporteratsav som
branschen det har deltagarna enkäten fått hur deåret isenaste ange ser
på försäljningsutvecklingen alternativunder innevarande år. Tre angavs

föregåendenämligen försäljningen ökar, still eller minskarstår motatt
år. Så fördelarhär sig resultatet:

Omsättning miljoner kronori

Antal %SummaFörsäljning kundgrupper
företag

Bok- Direkt Biblio-Bok-
handel klubb tek

Ökar 604 36168 135 138 315 16
Står still 170 119 129 535 792 488
Minskar 26675 52 84 127 4 16

413 306 351 977 662 10028 l

denna enkla enkät försäljningen underAv kan slutsatsen dras att:
bokhandel1997 ökar minskar. konstateraIntressantän är attattsnarare
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förlagbetydelse för deharrelativtbokklubbar störreoch sett somen
ökning.enuppger

bokmarknadensvenskadenberäkningReviderad av

nämligenförelåguppfattningdenverifieratenkätBokutredningens som
redovisat.harSvFdenbokmarlcnaden större änäratt som

konsumentvärdetillomräknastabell 3enligtförsäljningenOm
bok-totalablir denanvänder,SvFberäkningsmetodenligt somsamma

ande:följallmänlitteraturförmarknaden

kronormiljoneriallmänlitteraturMarknadSammanfattning -

SummaEnligtmed-SvF:s ny
enkätlemmar

3 520660l860lF-prisFakturering
225492513002Konsumentvärde exkl. moms
28052 4052 875inkl.Konsumentvärde moms

allmänlitte-förbokmarknadenhandenvidberäkning attDenna ger
har inteDåberäkningar.SvF:smiljard kronor ändrygt 1 störreärratur

försäljningsvolymdentillochböckertill import somhänsyn tagits av
försäljninginklusivebokimportMedbortfallenkätens avrepresenterar.

inräknad 7med överböckerförtotalmarknadenläromedel blir moms
miljarder kronor.

totaladenberäkningförsöktabell göraNedanstående attär ett aven
kundkategorier.fördelad påbokmarknaden
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Fördelning på kundkategorier

Direkt Biblio- TotaltButiker Bok-
klubb tek

185 129 2 263SvF:s medlemmar 1 430 519
50 1 925Icke medlemmar 547 351 977i SvF

179 4 188allmänlitteratur 870 1 162Summa 1 977
350B0kimp0rt 300 50

1 253FSL* 1 253
465 179 5 791277 870 2Summa 2

1 447218 616 44569Moms
223 7 238088 3 081Marknad inkl. 2 846 1moms

exkl. export.
uppskattad.

bokhandeln saknas.volym* uppgift hur stor passerarom som

tilltotala bokkonsumtionen 7,2denEnligt dessa beräkningar uppgår
denmiljarder eller 27 %miljarder kronor vilket 1,6 änär nämnare mer

totalaFörläggarelöreningen. DenSvenskamarknad angivits avsom
dåsannolikhetemellertid medbokförsäljningen större ett stortär stor

torde dessaenboksutgivare saknas. Sammantagetantal småförlag och
kronor.miljonerför volym på 100-200utgivare stå en

källor kanunderkant. Enligt vissaberäknad iBokimporten ocksåär
Å omräkningenandra sidankronor.den till miljoneruppgå 500 äröver

utgårdiskutabel.modell något Denkonsumentvärde enligttill SvF:s
säljeroch varuhusbokhandelifrån detaljhandeln företrädesvisatt --

sannolikt. totalaDenmarginal. intealla böcker till 44 % Dettasina är
ochinkl. läromedel till universitetdetaljhandelnbokförsäljningen inom

miljarder kro-iintervallet 2-2,1bör liggahögskolor inkl. importsamt
nor.

för allmänlitteraturAnalys bokmarknadenav

medlemmar medstatistik för sinaGenom lägga SvF:satt samman
översiktligmöjligtkartläggningen förlag detövriga göraär att enav

enkätensallmänlitteratur. Dåbedömning totala försäljningenden avav
branschstatis-i sinfrågor helt täcker den redovisning SvFinte görsom

nödvändiga.tik har blivitVissa justeringarsmärre
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miljoner kronor konsumentvärdekundkategorierFörsäljning påA. -
exkl. moms

Biblio- TotaltButiker Bok- Direkt
tek %klubb %%
%%

6 10023 8medlemmar 63SvF:s
100328 18 51Icke medlemmar i SvF
10028 4totalt 47 21Marknadsandel

försäljningskanalerFördelning -
allmänlitteratur

Bibliotek
ktD, 40176 A- Bokhandelförsäljning

°28%

AnnanBolâäbb detaljhandel
16%
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Försäljning litteraturkategorierB. på miljoner kronor-
förlag l

Skön Fack Multi- TotaltBarn
Ungdom media% %%
% %

medlemmar 45 14 100SvF:s 40 l
66*Icke medlemmar 19 10 5 100i SvF

100**Marknadsandel totalt 12 330 55

inkl. uppslagsverk.
inkl. uppdelning saknas.export

högskolor.läromedel till universitet och* inkl. datalitteratur och
** exkl. läromedel till grundskolor etc.

litteraturkategorier allmänlitteraturFördelning -

MultimediaBarnåzungdom 3V.12%

Fack
55%Skön

30%

C. Antal titlar och upplagornya

Antal
SvF:s medlemmar 5863
Icke Medlemmar i SvT 2 271

Summa 5 857
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capitabokmarknadentotalaDen per

miljarder5,5-6,0intervallettorde ligga ibokmarknadentotalaDen
läromedelallmänlitteratur,såvälinkluderasexkl. Dåkronor sommoms.

olikadefinieras påbokmarknadental kanböcker. allmäntIimport av
Sällanallmänlitteratur.eller endastbokhandelendastIblandsätt. avses

Förvilket i Norge.bokmarknaden attläromedel i görinkluderas man
olika för-storlek förmarknadensnedanredovisasbegreppenreda ut

Försäljningssiffromalitteraturkategorier. ärsäljningskanaler och
avrundade.

importinkl.capita-statistikPer

capitacapita PerFörsäljning PerFörsäljningskanal
inkl.exkl.mkr momsmoms
krkr

1551251 100Allmänbokhandel
65Övrig 52450detaljhandel

2201771 550med böckerdetaljhandelAll
127102900Bokklubbar

Övrig 1621301501direktförsäljning
2520180från bibliotekInköp
7862550försäljningInstitutionell

6124894 330allmänlitteraturSumma
1831473001Läromedel
7956365 630bokkonsumtionSumma

läromedelexkl.allmänlitteraturallmänbokhandelförsäljningMed i avses
traditionelladenallmänbokhandelMedhögskolortill universitet, etc. avses

bokhandeln.
läromedelförsäljningspecialbokhandelnsalhnänbokhandelns ochexkl. av

direktimport.deltillhögskolortill universitet, storetc.
special-allmänbokhandel ochförsäljninginstitutionell* Beräknad genom

deltillhögskolelitteraturochuniversitets- storbokhandel avseende främst
direktirnport.
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Per capita-statistik litteraturkategorier exkl. bibliotek

Kategori Försäljning Per capita Per capita
mkr exkl. inkl.moms moms

kr kr
Skönlitteratur 1841 300 147
Facklitteratur 150 243 3042
Barn Ungdomsböcker 550 62 78
Multimedia 21150 17

150 469 5874

diagramfonn:överskådlig iPer capita statistiken bli mer

böcker inkl.Percapita konsumtion momsav

krkr 500kr 600kr 700 kr 800kr 100kr 200kr 300kr 4000

Bokhandel 155kr
Övrig detaljhandel

Bokklubb

Direktforsäljning

forsäljn.Institutionell

Inköp bibliotekav
allmänlitteraturAll

Läromedel
795kAll bokkonsumtion

Skönlitteratur

Facklitteratur

ungdomBam

Multimedia

kronorböcker för 800svenska samhället konsumerarDet närmare
faller endastdenna konsumtion 155inkl. år och invånare. Avmoms per

förreguljära bokhandeln. Skönlitteraturkronor eller på den20 % svarar
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för kronorungdomslitteratur 80ochkronor och barn-184 nästan per
person.

marknadsinformationBehov av

sommannånadernaundertillkommitharundersökningFöreliggande
bildbättretordefullständigt detheltMaterialet inte1997. är ge enmen

Bokbranschenhar redovisats.tidigare ärvadbokmarknaden än somav
produktion, dist-såvälskerförändringar inomdynamisk. Storamycket

viktdetbranschens aktörer attkonsumtion. För är storribution avsom
kulturrnyndig-gällerhåll. Detutvecklingen på ävenföljakunna nära

branschenoch kommenteraanalyserakunnamedia.heter och För att
statistik-objektivvärdedärförbehövs fakta. Det attstort enavVore

fortlöpande infor-uppgiftmedbranschenförfunktion kan skapas att
olika led.branschensker inomförändringarde sommera om
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Bilaga 7

Analys litteraturstödda titlar

Av Leif Olsson

Bakgrund

Statens utgivningsstöd infördes 1975 det stödet litte-påär störstasom
raturområdet. anslåsFör år 1997 32,9 miljoner kronor stöd föri utgiv-
ning litteratur. Utgivningsstöd kan sökas förlag och utgårav av som

förersättning enskilda titlar. Utgivningsstödet går söka för svenskatt
skönlitteratur för skönlitteratur för i svensk översättning,vuxna, vuxna
facklitteratur för barn och ungdomslitteratur. analysNågon ellervuxna,
uppföljning utgivningsstödet har inte vad gäller degjorts hur stöddaav
titlarna sålts olika kanaler.i

Kulturrådet har under våren 1997 genomfört undersökningen av
spridningen folkbibliotekpå några de titlar fått litteraturstödav som
under budgetåret 1995/96 l juli 1995-31 december 1996. Facklitte-

saknades materialet. Bokutredningeni ansåg det angelägetraturen att
undersökning byggde på titlar Kulturrådet valtgöra en som samma som

för få hur många exemplar tryckts och hur de sålts tillatt veta som
olika kanaler. Facklitteraturen ingår heller undersökning.inte i vår

Undersökningens uppläggning

frågeformulärEtt utarbetades skickadesoch till respektive förlag som
erhållit utgivningsstöd se bilaga där titlar erhållit bidragsom var an-
givna. Frågeformuläret avsåg perioden juli decemberl 1995-31 1996.
Således månader. frågor18 vi ställde titel följande:De som per var

Antal tryckta exemplar
Försäljning antal volymer till:

bokhandel-
bokklubb-
direkt till konsument-
övriga kunder t.ex. varuhus, specialhandel etc.-
bibliotek-

F-pris
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återför-från tillförsålda exemplar förlagMed försäljningAnmärkning: avses
konsument.med försäljning till Upp-liktydigförsäljning intesäljare. Denna är

Böckertitlar saknas.litteraturstöddaförsäljningbokhandelnsgifter t.ex. avom
inköptautsträckning kanpå bokhandeln. visssåledes lager i I ävenkan ligga

till förlagen.titlar returneras

Svarsfrekvensenmycket god.blevdeltagande förlagfrånResponsen
dessaNågraförlag saknas.mindreEndast fåtalligger 95 %. ettöver av

Bortfalletuppgifter.ofullständigalämnadeochhar inte ettsvarat par
relevantanalysvårvarför vimarginellt ärbedömer vi attansersom

litteraturkategorierdeavseendelitteraturstödetbeskrivning avsom en
studerat.harvisom

Resultat

och dia-tabellerantalredovisas iundersökningResultatet vår ettav
gram.
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Sammandrag litteraturkategorier-

Resultatet i sammandrag vår analys framgår följande tabell:av av

Tabell Analys litteraturstödda titlar sammandrag-

SammandragA. litterturkategorier-

Försäljning
ÖvrigaKategori Antal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio-

titlar deln klubb tekex
ochBarn 253 1 825 264 304 371 567 489 42 264 73 113 325 637

ungdom
Svensk skön 136281 1 006 548 293 007 171 881 15 385 78 52 153
Skön i 110105 355 566 82 721 87 907 4 444 13 23 238över-
sättning

Totalt 62 164 359 401 028639 3 187 378 680 099 827 277 092

Osålda krKategori Antal Värde Antal Värde %
sålda osålda F-prisF-pris %ex ex

mkr mkr
och 31,3 28,1 29,1Barn l 312 873 76,2 512 391

ungdom
Svensk skön 39,3 37,8610 562 65,8 395 986 40,0
Skön i 146 16,5 40,5 38,4211 420 26,4 144över-
sättning

Totalt 33,0 34,32 134 855 168,4 1 052 523 87,8

B. Relativ fördelning

såldaAntal titlar Tryckta AntalKategori exex
% % %

Barn och ungdom 39,6 57,3 61,5
Svensk skön 44,0 31,6 28,6
Skön i översättning 16,4 11,2 9,9
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C. försäljningAndel av

AntalFörsäljning
Övriga Biblio- såldaDirektBokhan- Bok-Antal TrycktaKategori

tek %deln klubb %titlar %ex
%%%

1005,6 24,843,2 3,2264 23,2och 253 1 825Barn
ungdom

10012,8 8,52,548,0 28,2Svensk skön 281 1 006 548
10011,02,1 6,239,1 41,6Sköniöver- 355 566105

sättning
10018,82,9 7,731,9 38,8Totalt 639 3 187 378

titlaromfattar analysen 639HuvudkategorierEnligt avsnitt A. som
exemplarmiljonerdessa har 2,1miljoner exemplar. Avtryckta i 3,2är

osåldaAntalmiljoner kronor.F-prisvärde på 168sålda tillblivit ett
ochexemplarantalet trycktaförsta 33,0 %exemplar under året utgör av

F-prisvärdet.34,3 % av
ochbarn-framkommerfördelningRelativEnligt avsnitt B. att

exemplar ochtrycktaantaletför 57,3 %ungdomslitteratur står av
antalet tit-endast för 39,6 %exemplarantalet sålda61,5 % avmenav

lar.
konsumenten.titlarna nårvisar hurförsäljningAvsnitt C. Andel av

följdförsäljningsandelenför denTotalt bokklubbarna tättstörstasvarar
mellan deskillnaderemellertidföreliggerbokhandeln. Det storaav

dia-nedanståendemedvilket kan illustrerasolika litteraturkategoriema

gram:
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Diagram Sålda litteraturstödda titlar litteraturkategorierex av --

I Barn ungdom
SvenskEl skönAntalex
SkönI i översättning

600000

500000

400000

300000 -

200000 -

100000

O 1
ÖvrigaBokhandeln Bokklubb Direkt Bibliotek

Vi kan här konstatera bokklubbama spelar avgörande roll föratt en
distributionen och ungdomslitteratur medan bokhandelnbarn- bety-av
der för skönlitteraturen. Biblioteken står också för betydandemest en
del barn- och ungdomslitteraturen medan inköpen skönlitteraturav av

blygsam.är mer



1997:141SOUBilaga408 7

upplagestorlekSammandrag --

olikaupplagor ifördelade påtitlarsamtligatabell redovisarFöljande
storleksklasser:

upplagestorlektitlarlitteraturstöddaAnalysTabell -

A. Antal

Försäljning
Övriga Biblio-DirektBok-Bokhan-TrycktaAntalUpplageklass

tekklubbdelntitlar exex
06598483 69 785773 15662 6712893151 4346410 000

6000-10 1207818 64715 86963 682114 36672656 411000
4"000-6 6468822 10113 67548 309109 60225145599000

4396316 4144 98782062 089 24301326100000-4 0003
7324919 8456 56513 02363 2051353281432 000-3 000

"1000-2 21621857812 14494 4532 199188 353123000
1810710701 2176976843 297541000

028401164 35962 092827 277680 0993783 187Totalt 639

OsåldaVärdeAntalVärdeAntalUpplage-
kr%%osålda F-prissålda F-prisklass exex

mkrmkrex
20,320,223,1289 54790,67681 14400010
31,129,48,7121 042684 19,2290000-10 0006
39,138,014,991817223,2333282000-6 0004
49,347,413,5154 55213,8749171000-4 0003

2000-3 53,953,615,876517513,5370152000
59,258,310,1109 775578 7,078000-2 0001
64,166,81,8924281,014 373000
34,333,087,8052 523168,4 1855Totalt 2 134



SOU 1997:141 Bilaga 4097

B. Relativ fördelning

Upplageklass Antal titlar Tryckta Antal såldaex ex
% % %ex

10 000 10,0 45,0 53,6
6 000-10 000 8,8 12,9 13,6
4 000-6 000 14,3 13,215,5
3 8,0000-4 000 15,6 10,2
2 000-3 000 22,4 10,3 7,1

3,71 000-2 000 19,2 5,9
1 000 8,5 1,4 0,7

Totalt 100100 100

C. Andel försäljningav

Försäljning
Övriga Biblio-Upplageklass Tryckta Bokhan- Bok- Direkt AntalAntalex

såldadeln klubb tektitlar % %ex
% %% % ex

6,1 8,610 000 64 1 434 315 25,3 58,7 1,4 100
6,4 26,96 726 39,3 21,9 5,5 100000-10 000 56 411

31,44 000-6 251 38,8 17,1 4,8 7,8 100000 99 455
9,6 36,93 000-4 000 100 326 301 36,2 14,5 2,9 100

4,3 13,0 32,6 1002 000-3 000 143 328 135 41,5 8,5
6,1 18,9 27,0 1001 000-2 000 123 188 353 41,0 7,0

18,9 12,61 000 54 43 297 62,5 1,2 4,9 100

18,8Totalt 639 378 31,9 38,8 2,9 7,7 1003 187

litteraturstödetsTabellens olika mycket god bildavsnitt avger en
struktur upplagor och distributionsvägar. Avsnitt visaravseende B. att
den förupplageklassen 000 exemplar titel10största över per svarar

och10 antalet titlar antalet tryckta exemplar 54 %% 45 %av men av
fram-antalet sålda volymer. Genomslaget titlar med upplagastorav av

kommer tydligare följande diagram redovisar antaletän ävenav som
titlar för respektive upplageklass.
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upplagestorlekarantal titlar för olikaSålda ochDiagram ex

Sålda titlarAntali -f-ex

6010002001
1400001000
201

800OOO 100
80600000
60400000
40

200000 20
0

1.0003,000- 2.000-4.000-10.000 6.000-
2.000ex4.000 3,00010.000 6.000 exexexexex

ex

förupplagor stårtitlar medkan här klart konstateraVi storaatt en
volymer säljs.dominerande del dehelt somav

exemplarosåldaprocentuella andelennedan denDiagram visar3 av
meddet titlarframkommerupplageklasser.titel för olika Här attper

upplagor tillmedan titlar med småtill delupplagor säljs storstorstora
bokförlagetsdistributionsled. blir hyllvärmare idel aldrig når Denästa

lagerhyllor.

upplagestorlekarexemplar för olikaandel osåldaProcentuellDiagram

OsåldaÄ i %ex 16070%
-O- Antal titlar

140"60% /
120"50%
100"

40%
80"

30%
60..

20% 40.
10% 20"

00% -
.OOO3.000 2.000- 1.000- 110.000 6.000- 4.000

3.000 2.000ex10.000 6.000 4.000 exex ex exex
ex
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Tabell eljest2 mängd intressant information. Avsnitt C. visarger en
de olika försäljningskanalemas betydelse för titlar med olika upp-
lagestorlek. framkommerHär bokklubbama spelar mycket litenatt en
roll för spridningen de smala titlarna. För dessa däremot bokhan-ärav
deln och biblioteken mycket betydelse bibliotekenävenstorav om
visar svalt förintresse de smalaste titlama.ett

Förhållandet mellan upplagestorlek och försäljning på olika kund-
kategorier blir påtagligt det redovisas diagramfonn.iän närmer

Diagram Försäljning4 på kundkategorier upplageldassprocentuella. per
fördelning

70% ÖvrigaI Bokhandeln Bokklubb I I Bibliotek

60%

50%

40% -

30% -

20% -

10%

0% -
10.000 6.000- 4.000-6.000 3.000-4.000 2.000-3.000 1.000- 1.000ex ex

10.000 2.000exex ex ex ex

Ovanstående diagram visar den procentuella fördelningen per upp-
lageklass. diagram faktiskaNästa visar uppdelning i talsamma men av
sålda exemplar. mycket tydligt titlar med upplagaHär vi att storser
dominerar det boldclubbarna den helt överlägsna för-är ärsamt att som
säljningskanalen.
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antalupplageklasskundkategorierpåFörsäljningDiagram 4 per -
exemglarsålda

Såldaex
Övriga I BibliotekIBokklubbEIBokhandelnI700000

600000

500000

000400

300000

000200

000001

O
.0001.0OO-2.000- 13.000-4.000-6.000-10.000ex

2.000ex3.0004.000 ex6.00010.000 exexexex

titellitteraturstöddGenomsnitt per

upplageklasser.olikaförgenomsnittsvärdenTabell visar3

titellitteraturstöddGenomsnittTabell per

Försäljning
Övriga Biblio-DirektBok-Bokhan-Upplageklass Trycktaex ex tekklubbdeln

532109012424961052644112210 000
395333 l283137l04223527000000-106
895223138488107598 14000000-64
634164502486213 263000-4 0003
34813946914422952000-3 0002
17212139452625311000000-21
34501331668020001

628257972951064l4 988Totalt
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Upplageklass Antal Värde Antal Värde
sålda F-pris osålda F-prisex ex ex

1O 000 17 887 1415 939 4 524 360 540
6 000-10 000 1915 343 686 2161 155 348
4 000-6 000 2 852 234 155 1 747 150 305
3 000-4 000 1 717 138 407 l 546 134 548
2 000-3 000 1 066 94 375 1 229 110 298

"i"000-2 000 639 56 687 892 82 119
1 000 266 18 990 536 33 913
Totalt 3 341 263 509 1 647 137 423

Den högsta upplageklassen trycks i genomsnitt i 22 000över
exemplar 18 000 säljs vidare. Försäljningennärmare titel harvarav per

F-prisvärde på miljoner1,4 kronor. Denna upplageklassett utgörs av
84 titlar. titlarDe 54 trycks mindrei l 000 exemplar haränsom en
genomsnittlig upplaga på 802 exemplar endast 266 exemplar blirvarav
sålda till F-prisvärde på 19 kronor000 titel. den lägstaAv klas-ett per

köper biblioteken endast 34 exemplar dvs. 0,6 exemplar titel. Isen per
den högsta klassen köper biblioteken eller1 532 drygt 180 exemplarex

titel. Spridningen således utomordentligtär stor.per
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litteraturkategoriRedovisning per

litteraturkate-finnstabell 2iredovisatsanalysSamma perovansom
gori.

skönlitteratursvensktitlarlitteraturstöddaAnalysTabell 4. -

AntalA.

Försäljning
Övriga Biblio-DirektBok-Bokhan-Upplageklass TrycktaAntaex ex

tekklubbdelnma,
9 906661171231132 7006291337853641510 000

185146 39803306825 337420699000000-106
988802 7123 98816 5323694682014932000000-64

9 1997021046516 1154942624411435000000-43
4441113 2205723854328 43225615166000-3 0002
1049895973 113218321 86022612382000-2 0001
32712 7104611566 99079733420001
153136 52385 7815881171293 0075480061281Totalt

OsåldaVärdeAntalUpplageklass VärdeAntaex
ElmsOsålda kr%%F-prissålda exex
mihlkrmilj.kr.

19,419,18,37666934,301929500010
34,732,62,5643224,746 777000000-106
40,841,56,7141629,667987000000-64
53,652,86,0269605,253 9750003 000-4
56,156,88,3838856,541865000000-32
59,659,46,7176734,550 0500001 000-2
63,665,51,5153220,9644111 000
37,839,340,098639565,8562610Totalt
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B. Relativ fördelning

Försäljning Antal
Upplageklass ÖvrigaAntal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- såldaex ex

titlar % deln klubb % % tek %ex
% % % %

10 000 5,3 36,2 45,6 77,2 7,3 22,6 19,0 48,3
6 000-10 000 3,2 6,9 8,6 4,8 5,2 11,7 6,1 7,7
4 000-6 000 11,4 14,9 15,8 9,6 25,9 16,4 15,3 14,4
3 000-4 000 12,5 11,4 9,0 3,6 9,5 13,7 17,6 8,8
2 000-3 000 23,5 15,0 11,0 2,8 23,2 16,9 21,9 10,7
1 000-2 000 29,2 12,2 7,5 1,9 25,8 15,2 17,5 8,2
1 000 14,9 3,4 2,4 0,1 3,0 3,5 2,5 1,9
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C. Andel försäljningav

Försäljning Antal
Upplageklass ÖvrigaAntal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- sålda ex

titlar deln klubb % % tek %ex ex
% % %

10 000 15 364 785 45,3 45,0 0,4 6,0 3,4 100,0
6 000-10 000 9 69 420 54,2 17,8 1,7 19,6 6,8 100,0
4 000-6 000 32 149 820 52,9 18,9 4,5 14,6 9,1 100,0
3 000-4 000 35 114 244 49,1 11,3 2,7 19,8 17,0 100,0
2 000-3 000 66 151 256 49,4 7,4 5,5 20,2 17,5 100,0
1 000-2 000 82 123 226 43,7 6,4 7,9 23,8 18,2 100,0
1 000 42 33 797 60,0 1,3 4,0 23,3 11,4 100,0
Totalt 281 1 066 548 48,0 28,2 2,5 12,8 8,5 100,0
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svenskiskönlitteratur över-titlarlitteraturstöddaAnalysTabell -
sättning

AntalA.

Försäljning
Övriga Biblio-DirektBok-Bokhan-Upplageklass TrycktaAntaex ex tekklubbdelntitlar

42920163066 91357223665117500010
50406859614 6835051220006 000-10
14345431752524616 9021774911000000-64
147552318970437582124215316000000-4
5666066464814454060151616830000-3 0002

3 9669622839-366936 171374529000-2 000
48302402098615009120001
2382311013444487 90782 721566355105Totalt

OsåldaVärde F-AntalUpplageklass Värde FAntalex
nülilkrprisOsålda kr%%111113116.prissålda exex

18,418,5570033373521260453139309500010
45,345,247052665458386358516000000-106
40,539,3348 063231319707454864 329000-6 0004
48,749,1625230326 229791405319227000000-43
53,553,4427141376 436091598378531000000-32
62,962,2177891206828264702106917000000-2

"""" 66,771,350131277189915572920001
38,440,58334831614614485040526211420Totalt
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B. Relativ fördelning

Försäljning Antal
Upplageklass ÖvrigaAntal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- såldaex ex

titlar % deln klubb % % tek %ex
% % % %

10 000 4,8 33,1 28,5 76,1 0,0 23,0 10,5 45,4
6 000-10 000 1,9 3,5 5,7 1,8 1,5 0,0 2,2 3,2
4 000-6 000 10,5 13,8 20,4 7,4 16,9 11,8 17,8 14,1
3 000-4 000 15,2 15,0 15,2 8,0 20,2 11,6 22,1 12,9
2 000-3 000 28,6 19,2 18,2 5,1 37,1 31,0 28,3 15,0
1 000-2 000 27,6 12,7 9,6 1,6 18,9 22,6 17,1 8,1
1 000 11,4 2,7 2,4 0,0 5,4 0,0 2,1 1,3
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C. Andel försäljningav

Försäljning Antal
ÖvrigaUpplageklass Antal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- sålda ex

titlar deln klubb % % tek %ex ex
% % %

10 000 5 117 665 24,6 69,8 0,0 3,1 2,5 100,0
6 000-10 000 2 12 505 68,4 23,3 1,0 0,0 7,4 100,0
4 000-6 000 11 49 177 56,6 21,8 2,5 5,2 13,9 100,0
3 000-4 000 16 53 421 46,3 25,9 3,3 5,6 18,9 100,0
2 000-3 000 30 68 161 47,4 14,0 5,2 12,8 20,7 100,0
1 000-2 000 29 45 137 46,5 8,0 4,9 17,4 23,2 100,0
1 000 12 9 500 72,8 0,7 8,8 0,0 17,7 100,0
Totalt 105 355 566 39,1 41,6 2,1 6,2 11,0 100,0

17-121714
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ungdomslitteraturochbarn-titlarlitteraturstöddaTabell Analys -

AntalA.

Försäljning
Övriga Biblio-DirektBok-Bokhan-Upplageklass TrycktaAntaex ex

tekklubbdelntitlar
7308549 10814 360160472132 46186595110900 44

998 74 4319 50114780346 5384329 80100040 456 000
76 51575678 9352532546 331256 254009-6 560004

09349189625 42662013 1123636009-4 158490003
3172255921345724315 817718108009-3 470002

146800910403299019009-2 120001
000000000 01

325 637113263 7342489567371304264Totalt 1 825253

OsåldaVärde F-AntalUpplageklass Värdesålda 1:Antaex
milj .krosålda pris kr%%111113116.pris exex a 21,520,811,804619842,91Aç_00 753 819

29,060991-10 28,15,692 74513,9056237000
36,84000-6 35,75,991 46410,1790164000

"3600-4 44,642,94,2054685,290 582000
2000-3 49,549,33,353 5513,416755000
1603112 41,742,70,553180,711 459000
1 0,000,00000

29,128,131,339151276,2Totalt 312 8731
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B. Relativ fördelning

Försäljning Antal
ÖvrigaUpplageklass Antal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- såldaex ex

titlar deln% klubb % tek% %ex
% % % %

10 000 17,4 52,1 43,5 83,2 34,0 67,2 26,3 57,4
6 000-10 000 17,8 18,1 27,7 9,5 35,5 13,0 22,9 18,1
4 000-6 000 22,1 14,0 15,2 4,4 21,1 10,6 23,5 12,6

__3 000-4 000 19,4 8,7 7,6 2,1 6,2 5,7 15,1 6,9
000-.32 000 18,6 6,0 5,2 0,7 3,2 3,5 9,7 4,2
000-21 000 4,7 1,1 0,8 0,2 0,0 0,0 2,5 0,9

.1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C. Andel försäljningav

AntalFörsäljning
ÖvrigaUpplageklass Antal Tryckta Bokhan- Bok- Direkt Biblio- sålda ex

titlar deln klubb tek% % %ex ex
% % %

10 000 100,044 951 865 17,6 62,6 6,51,9 11,4
6 000-10 100,0000 45 801329 35,6 22,7 6,3 4,0 31,4

100,04 000-6 000 56 256 254 28,1 15,3 5,4 4,7 46,4
3 000-4 100,0000 49 636158 25,4 12,9 2,9 4,6 54,2
2 000-3 100,9000 47 108 718 28,7 6,8 2,4 4,6 57,5

_____1 000-2 100,9000 12 19 990 21,0 7,9 0,0 0,0 71,1
_____1 100.0000 0 0

Totalt 100,0253 1 825 264 23,2 43,2 5,63,2 24,8

Tabellema mängd intressant information. Mycket tydligtger en
framgår den försäljningen skönlitterära titlar med litensvaga av upp-
laga. För upplagor under 3 exemplar000 genomgåendestannar nästan

50 % kvar förlaget.på skönlitteraturöver För i svensk översättning i
mindreupplaga exemplar/titel1 000 deuppgår osålda volymema tillän

70 %.över
För barn- och ungdomslitteratur avviker upplagestorlekar och för-

säljning titel påtagligt skönlitteraturen. titlarna17 % står förmotper av
52 % tryckta och försäljningen.57 %av ex av
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Bilaga 8

Bibliotekslag 1996: 1596
Utfärdad 1996-12-20

1 § lagDenna innehåller bestämmelser det allmänna biblioteks-om
väsendet.

2§ Till främjande förintresse läsning och litteratur, information,av
upplysning och utbildning kulturell verksamhet i skallövrigt allasamt
medborgare ha tillgång till folkbibliotek.ett

Folkbiblioteken skall verka för databaserad infonnation till-att görs
gänglig för alla medborgare.

kommunVarje skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur
för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte ersättning för kostnader föratt tas ut
fotokopiering, och andra liknande tjänster. heller hindrarInte denporto

avgift i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnaratt till-tas uten
baka det de har lånat.som

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken läneti med komplette-

rande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsöijningen skall också finnas en

eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt
fördelade skolbibliotek för stimulera skolelevemas förintresse läs-att
ning och litteratur för tillgodose deras behov material församt att av
utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.
Dessa bibliotek skall inom de områden anknyter till utbildning ochsom
forskning vid högskolan för biblioteksservice inom högskolansvara
och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt biblioteksser-ge
vice.
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skolbiblioteksverksamheten.ochför folk-7 § Kommunerna svarar
vid hög-och för bibliotekenlänsbibliotekenförLandstingen svarar

huvudmannaskap.landstingskommunaltskolor med
lånecentralemaoch förhögskolebibliotekför övrigaStaten svarar

bestämmelsersärskildaenligtbiblioteksverksamhetför sådansamt som
ankommer på staten.

uppmärksamhetsärskildskolbiblioteken skall8§ Folk- och ägna
bl.a.och andra minoriteterinvandrarefunktionshindrade samt genom

särskiltoch formersvenska ispråkpå andraerbjuda litteratur änatt
behov.dessaanpassade till gruppers

uppmärksamhetsärskildskallskolbibliotekenFolk- och9§ ägna
ochinformationsteknikböcker,erbjudaoch ungdomarbarn attgenom

språkutvecklingfrämjaförtill deras behovanpassadeandra medier att
stimulera till läsning.och

forsknings-högskolebibliotek,lånecentraler,Länsbibliotek,lO §
avgiftsfrittskallbibliotekfinansieradeandrabibliotek och statenav
förfogandefolkbibliotekenstillsamlingarnadeställa litteratur ur egna

bistå dem iochskolbibliotekenochmed folk-samverkai övrigtsamt
biblioteksservice.godlåntagamaerbjudaderas strävan att en
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Bilaga 9

Förordning 1996:1608 statsbidrag tillom

folkbibliotek

Utfärdad 1996-12-20

Inledande föreskrifter

1 § kommunEn kan enligt föreskrifter i denna förordning beviljas
statsbidrag till kostnader för

lånecentraler och depåbibliotek,
utveckling folkbiblioteksverksamheten ochav
folk- och skolbibliotekens inköp litteratur.av

Med lånecentral sådant folkbibliotek regeringen har god-avses som
känt lånecentral.som

Med kommun jämställs kommunalförbund.

Ändamålet2 § med statsbidragen skall attvara
verka i standardutjämnande syfte,
stimulera experiment med och utveckling former folk-av nya av

biblioteksverksamhet och
bidra till tillgången på litteratur på folk- och skolbibliotekenatt

förbättras till främjande intresset för läsning och litteratur.av

Statsbidrag till lånecentralkostnader för depåbibliotekoch

3 § statsbidrag till kostnader för lånecentral och depåbibliotek lämnas
med belopp regeringen bestämmer.som

statsbidrag till kostnader för utveckling folkbiblioteksverksam-av
heten

4 § kommunEn får beviljas statsbidrag i form projektbidrag för attav
utveckla former folkbiblioteksverksamhet.nya av

Detta utvecklingsarbete skall i första hand syfta till finnaatt
former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet och
metoder för till utvecklingen inom informationstekni-att ta vara

ken.
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arbets-etableringkostnader förtilllämnasfårstatsbidrag även av
platsbibliotek.

kommunbeviljas tillhandförstaskall iProjektbidrag§5 upp-somen
utvecklingsarbetet.plan förrättat en

litteraturinköpförkostnadertillstatsbidrag av

ochfolk-förstatsbidragbeviljasansökanefterfårkommun6§ En
litteratur.inköpskolbibliotekens av

ochbam-främstför inköpanvändasskallStatsbidraget ung-av
främjarvuxenlitteraturinköpförocksådomslitteratur, somavmen

för läsning.intresseungdomarsbarns och

detredogörelse därskriftligfogakommunenskallansökanTill§7 en
sti-skallböckerläsaförintresseungdomarsoch attbarnsframgår hur

muleras.
ansökerkommunen stats-det årskallRedogörelsen omsomavse

följande åren.de tvåför kanbidrag även avsemen

bidragetför det årkommunenbidragförförutsättning är att§ En8
och skol-folk-tillböckertill inköpmedelbetalas avsattut avegna

föregåendetill minstuppgårbeloppbibliotek för summan avett som
för barnlitteraturanslagetdeldenochbokanslagårs att avsersomav

minskar.ungdomar inteoch

villkorenstatsbidragbeslutskall sittkulturråd iStatens9§ angeom
för det.

skalldelvisellerheltstatsbidragetbeslutakulturråd får attStatensl0 §
enligtlitteraturinköpförintestatsbidraget använtsåterbetalas, avom
skall7§enligtkommunenredogörelsenskriftligaden6 somom

intekommunenellerföljtsavseenden inteväsentligai av-upprätta om
enligt 8böckertill inköpmedelsatt avegna

dekulturråd hurtill Statensskall årligen rapporterall § Kommunen
medlenstatliga använts.

kulturrådStatens

Statensförordningdenna prövasenligtstatsbidragFrågor12 § avom
kulturråd.
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Frågor statsbidrag för inköp litteratur Statens kul-prövasom av av
turråd efter särskild ansökan från kommunen. Ansökan förprövas en
ettårsperiod eller, kommunen begär det och till ansökan fogarom en
redogörelse för de följandetvå åren, för treårsperiod. kommunEnen
kan därefter komma in med ansökan. statsbidrag betalas förut etten ny
år i sänder och lämnas efter kommunstorlek med lägst kr50 000 och
högst 1 200 kr.000

Statens13 § Om verksamheten lånecentral läggs beslutarsom ner,
kulturråd litteratur och förmaterial, vilka statsbidrag har läm-annatom

skall föras till bibliotek.nats, över ett annat

14 § Statens kulturråd skall fortlöpande underrätta regeringen in-om
riktningen utvecklingsarbetet.av

Överklagande

15 § Beslut Statens kulturråd enligt denna förordning får inte över-av
klagas.

16 § Närmare föreskrifter för verkställigheten denna förordning fårav
meddelas Statens kulturråd.av

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari då förord-1997,
ningen 1985:528 statsbidrag till folkbibliotek skall upphöra attom
gälla.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande frågai statsbidragom som
tid före ikraftträdandet.avser

15 17-1217





SOU 1997:141 427

Bilaga 10

Förordning 1993:449 statligt littera-om

turstöd

ÄndringUtfärdad 1993-05-27. införd SFS 1993:1459t.0.m.

Inledande föreskrifter

l § För främja mångsidighet och kvalitetatt bokutgivningi kan statligt
litteraturstöd enligt denna förordning lärrmas till förlag harett som
verksamhet i Sverige

Stöd kan också lämnas till i Sverige verksam samisk organisationen
för bokutgivning på samiskt språk på förlag i Finland eller Norge. För-
ordning 1993:1459.

2 § Statligt litteraturstöd stöd till utgivning enskilda boktitlar iavser av
Sverige och kan lärrmas för följande slag litteratur:av

svensk skönlitteratur för däri inbegripet debatt- ochny vuxna,
rapportböcker har skönlitterär prägel,som

skönlitteratur för i svensk översättning,vuxna
facklitteratur för såväl svensk utländsk i svensk över-vuxna, som

sättning,
4. barn- och ungdomslitteratur, svensk och utländsk i svensk över-

sättning svensk i översättning tillsamt invandrarspråk,
tecknade förserier barn och ungdom,
bildböcker och bildverk,
klassisk litteratur, såväl svensk utländsk i svensk översätt-som

ning, och
litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Med klassisk litteratur jämnställs vid tillämpningen denna för-av
ordning verk hänföra tillär allmänt erkändatt 1900-talslitteratursom

minst 20 år har förflutit sedan verket första gången Förord-om utgavs.
ning 1993:1459.

3 § Statens kulturråd frågor litteraturstöd.prövar om

4 § Frågor litteraturstöd efter ansökan.prövas Frågor stöd tillom om
utgivning sådan klassisk litteratur i 2 § första stycket får7av som avses

efteräven anbudsförfarande.prövas
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efterbegärtssökts ellerstöd harvilkaboktitlar förbland deUrval5 §
ilitteraturslagför varjesärskiltanbudsforfarande sker avsessomav

förvägvilka iunder året,tidpunktereller fleravidUrvalet sker2 en
kännedomspridaskallKulturrådetkulturråd.Statensbestämtshar av

har bestämts.tidpunktervilkavilken eller somom
blandkännedomspridaKulturrådetskallurvalstillfálleEfter varje

fattats.beslutdeallmänheten somom

förskönlitteratursvensktillStöd vuxna m.m.ny

Stödfonner

stycket 1-5förstai 2 §litteraturtill utgivningStöd6 § avsessomav
litte-stödbelopp. Försärskiltocharkersättningefterhandlämnas i som

för-istället lämnasstöd ikanstycket 2-5första§i 2ratur avsessom
produktionsstöd.hand som

Arkersättning

trycket iutkommitharboktitelnfår lämnasArkersättning en§7 avom
kulturrådStatensexemplarantaldetomfattar minstupplaga somsom

för bidrag.villkorfastställthar som

delrörligdelsdel,fastdelsbestårArkersättning som8§ enenav
omfattar.boktitelnantal arkför detlämnas som

fastställs Sta-beräkningsnormerefterlämnasErsättningen avsom
fast-Denberörda intressenter.medöverläggningefterkulturrådtens

normalut-för utgivningkostnaderskäligautgångspunkt imedställs av

gavor.

beaktandemedfastställasarkersättningfårstilmedböcker9 § För stor
framställningssätt.med dettaförenadekostnadersärskilda ärde somav

fast-utformningochomfångolikaför titlarFörlagsnettopris§10 av
med berörda intressenter.överläggningefterkulturrådställs Statensav

Sta-beloppdetöverstigerboktitelförförlagsnettoprisetOm somen
får Kultur-omfång,visstboktitelförbestämtkulturråd har etttens av

stycket.andraföljer 8 §arkersättninglägrefastställa änrådet avsom
läm-intearkersättningfårÄr betydelse,nämnvärdöverskridandet av

nas.
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Särskilt stödbelopp

Särskiltll § stödbelopp får lämnas utgivningen boktitelvissom av
beloppmedför särskilt höga kostnader. Sådant stöd betalas medut som

fastställs särskilt i fall. kulturråd kanvarje Statens lämna förhandsbe-
sked sådant stöd kan lämnas enskilt fall.i ettom

Produktionsstöd

12§ Produktionsstöd får lämnas till särskilt kostnadskrävande utgiv-
ning sådan litteratur i 2 § första stycket och2-5 somav som avses an-

Ävensärskilt angelägen. särskilt kostsam böckerutgivning medses av
stil kan få produktionsstöd.stor

Produktionsstöd får lämnas för boktitel harinte utgivits innansom
beslut stöd har fattats. kulturråd får ställa ytterligare villkorStatensom

det behövs för lågt på den boktitel produk-prisatt trygga ettom som
tionsstödet avser.

Stöd till bildböcker och bildverk

13 § Stöd till bildböcker och bildverk lämnas förhand.utgivning iav
bildverk kost-För utgivning bildböcker och inte särskiltärav som

nadskrävande får stöd stället lämnas efterhand. kulturrådi i Statens
uppställer de villkor i behövs för lågtövrigt pris påatt trygga ettsom
den boktitel stödetsom avser.

Stöd till klassisk litteratur

Stödformer

14 § Stöd till klassisk litteratur lämnas produktions-utgivning av som
stöd och lagerstöd.

Produktionsstöd

15 § Produktionsstöd får lämnas för boktitel harinte utgivitssom
innan något beslut sådant stöd för titeln har fattats.om

l6§ Statens kulturråd ställer de villkor för produktionsstöd be-som
hövs för lågt den boktitel stödet Kultur-pris påatt trygga ett som avser.
rådet får också bestämma andra villkor, förlag fårsåsom att som pro-
duktionsstöd för boktitel skall hålla denna i lager under viss tiden en
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eller förlaget skall medverka till ytterligare upplagoratt att närutges
tidigare upplaga har slutsålts.

Villkor förstai stycket får förenas med skyldighet försom avses
återbetala belopp har lämnats eller delmottagaren därav,att som en om

villkoret inte uppfylls.

17 § En tredjedel tillgängliga medel för produktionsstöd bör stå tillav
förfogande för svensk klassisk litteratur och återstoden för utländsk
klassisk litteratur svenski översättning.

Lagerstöd

18 § Lagerstöd får lämnas för boktitel har utgivits.som
Stödet får lägst 100 och högst 2 000 exemplar bok-avse av samma

titel. Stödet beviljas förett år.

Stöd påtill litteratur invandrar- minoritetsspråkoch

Stödformer

19 § Stöd till utgivning litteratur på invandrar- och minoritetsspråkav
får lämnas

projektbidrag formi stöd till produktionskostnader, all-som av
förlagskostnader och kostnader för distribution böcker, ellermänna av

särskilt produktionsstöd till sådana kostnader beror påsom som
utgivningen sker på språk svenska.att änannat

Projektbidrag

20 § Projektbidrag får lämnas till förlag huvudsakligenett utsom ger
litteratur på invandrar- eller minoritetspråk.

Projektbidrag skall lämnas med sådant belopp och på sådant sätt att
den verksamhet bidraget kan bedrivas fortlöpande undersom avser
några år, inte särskilda skäl föranleder begränsat stöd.ettom mera

Vid fördelningen projektbidrag skall företräde förlagav ges som
verksamhet bland invandrar- ochär minoritetsgrupper. Förord-

ning 1993:1459.

Särskilt produktionsstöd

21 § Särskilt produktionsstöd får lämnas till förlag änannat som avses
i 20 § under villkor att

statlig bidragsforrn tillämpliginte på utgivningen ochärannan
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förlaget vid utgivningen samverkar med företrädare för den
språkgmpp berörs. Förordning 1993:1459.som

Särskilda bestämmelser

stöd stöd22 § Om boktitel fått statligt ordning fåri enligten annan
denna förordning lämnas endast det finns särskilda skäl.om

23 § Statens kulturråds beslut ärenden litteraturstöd fåri inte över-om
klagas.

24§ Statens kulturråd får meddela de föreskrifter behövs försom
verkställigheten förordningdennaav

Övergångsbestämmelser

förordning förordningenDenna träder kraft den 1 juli dåi 1993,
Äldre1978:490 gälla. före-statligt litteraturstöd skall upphöra attom

skrifter ikraft-gäller fortfarande fråga stöd har beviljats förei om som
trädande denna förordning.av
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Bilaga 1 1

allabok förochmellan EnAvtal staten

avtalföljandeträffatsAlla harBok ABoch FörMellan En omstaten
för barntill lågpriskvalitetslitteraturspridningochfortsatt utgivning av

dengäller fr.o.m. 1Avtaletför alla.bokEnungdomaroch samt vuxna -
december 1989.den 31januari 1997 t.o.m.

skeskallböckernaoch spridningutgivningParterna attär avomense
senastverksamhetenförantagitriksdagenriktlinjerenligt de som

221.1991/92:rslcr.1991/92:KrU26,

ande.följharövrigtI enatsparterna om

1 §

och1997-1999under budgetåren utåtar sigbok för alla ABEn att ge
lägstomfattningtillupplagorisprida kvalitetslitteratur stora aven

utgivningkategorinvarderaår inomtitlarfemton och högst tjugo per
ungdomar.ochför barnutgivningför ochvuxna

2§

Bokhandhas EnskallbokutgivningenledningenDen närmare avav
förinrättasreferensgruppermed desamarbeteAlla iABFör var-som

ungdomsböcker.ochvuxenböcker, barn-utgivningskategorindera samt

får inteAlla ABBokvinstsyfte. FörEnbedrivasskallUtgivningen utan
tillellertilleller dyliktkoncernbidrag annatägarnautdelning,lämna

verksamhetläsfrämjandeföranvändasskalluppstårbolag. Vinst som
litteraturen.utgivnaden bolagetpåprisetför reduceraeller att av

3§

svenskutgiventidigareskall främstför allabokUtgivningen En avse
skönlitteraturungdomslitteraturochbam-till svenska samtoch översatt

for vuxna..
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4§

Varje titel skall tillgänglig till sådant ochpris i såut storvara ges upp-
laga såväl priset upplagan jämförbara medatt vadär ärsom som

vid s.k. massmarknadsutgivninggängse populärpocket.av

5§

En Bok För Alla skallAB i utgivning och marknadsföring eftersträva
nå läsare kvalitetslitteratur.att De utgivna böckerna skall där-ovana av

för förutom via bokmarknadens reguljära försäljningskanaler så- -
långt möjligt spridas via bokombud och folkrörelser.

6§

En Bok För Alla skallAB i marknadsföringen de böckernautgivnaav
aktivt bedriva uppsökande läsfrämjande verksamhet skolor,inom ien
arbetslivet, studieförbund och andra organisationer.genom

7§

BokEn AllaFör skall redovisa utfalletAB verksamhet tillsin Kul-av
turdepartementet och Statens Kulturråd månader efter räken-senast tre
skapsårets utgång.

Bolagets verksamhet granskas regeringen utsedd revisor.av en av
Riksrevisionsverket och kulturrådStatens del verksamhetenäger ta av
och i anledning därav förda räkenskaper.

8§

En Bok För Alla AB skall verkvarje bolaget lämnaut treav som ges av
exemplar till vardera Kulturdepartementet och Statens kulturråd.

9§

Staten får detta avtal till upphöra omedelbartsäga BokEnattupp om
För Alla inställerAB sina betalningar, träder likvidation,i försätts i
konkurs eller upphör med sin verksamhet.
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10§

Force varmed förstås krig, naturkatastrof, strejk, ellermajeure, lockout
konflikt arbetsmarknaden, myndighetsåtgärd, allmänpå ellerannan

brist arbetskraftpå inom den grafiska branschen, eller allmän brist på
råvara, energi eller transportmedel, eller omständighet rubbar densom
normala produktionsgången och Bok Alla inte kunnatEn För ABsom
förutse eller förhindra, Bok Alla till sådanaEn För AB rätt avstegger
från åtaganden enligt detta avtal betingas omständigheterna isom av
det enskilda fallet.

Skulle första stycket drabba underleverantöromständighet isom anges
få tillgodoräknatill ifrågavarande utgivning skall Bok AllaEn För AB

di-sig sådan omständighet den drabbat förlagsverksamhetensom om
rekt.

ll §

däravTvist angående tolkning och tillämpning detta avtal eller upp-av
gällande lagkomna rättsförhållanden skall skiljemän enligtavgöras av

skilj emän.om
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stöd tillstatligt1985:525Förordning om

bokhandeln

Ändring 1996:1413införd SFSUtfärdad 1985-06-13. t.0.m.

föreskrifterInledande

kanbokhandel i Sverigedriverjuridisk§ Fysisk ellerl person som
förordning lämnasföreskrifterna dennaenligt i

kreditstöd,
sortimentsstöd,

rådgivning,stöd till
Förordning 1993:1456.katalogdatorstöd.

styrelsen förförordningenligt dennastöd2§ Frågor prövas avom
ñnansieringsinstitu-aktiebolagBokbranschens ñnansieringsinstitutet

tet.

bokhandelförordningdennafullsorterad bokhandel iMed3 § enavses
förinköpssummaoch medallmänlitteraturmed brett sortimentett enav

inköpsgrän-angivnaden i 28 § löverstigersådan litteratur övresom
1992:769.Förordningsen.

Kreditstöd

Allmänt

investeringslånochavskiivningslånformKreditstöd lämnas i4 § av

full-driftupprätthålla fortsattförKreditstöd kan lämnas5 § att enav
eller medelstormindresorterad bokhandel på ort.en

förkreditstöd lärrmasskäl, kanfinns särskildaOm det även att
bokhandel,saknarbokhandel påöppna ort somen

fullsorteradsaknarbokhandel påfortsätta driva ortatt somen
bokhandel,

medantikvariatsbokhandeldrivaeller fortsätta post-öppna att
landet,till olika delarorderförsäljning av



438 Bilaga 12 SOU 1997:141

fortsätta4. driva bokhandel med särskild inriktning på litteraturatt
på invandrar- och minoritetsspråk, eller

fortsätta driva bokcafé. Förordning 1992:769.att

6 § Kreditstöd enligt första stycket5 § och andra stycket och2 4 5
,

skall förstai hand lämnas till bokhandel på saknarort mot-som annan
svarande bokhandel. Förordning 1992:769.

§ har upphävts7 förordning 1988:775.genom

8§ Kreditstöd skall till- eller ombyggnad affárslokal,avse ny-, av
inredning, lagerinvestering eller Övertagande hyresrätten tillav en
affárslokal.

9§ Kreditstöd får lämnas med högst det belopp tvåmotsvararsom
tredjedelar de sammanlagda kostnaderna för de åtgärder enligt 8 §av

stödetsom avser.

10 § har upphävts förordning 1988:775.genom

Avskrivningslån

ll § Ett avskrivningslån amorterings- och räntefritt. skall skri-Detär
med femtedel efter varje år har förflutit sedan lånetvas av en som

betalades ut.

12 § har upphävts förordning 1988:775.genom

har13 § upphävts förordning 1988:775.genom

14 har upphävts förordning 1988:775.§ genom

har15 § upphävts förordning 1988:775.genom

16 § På från för utbetalningeninvesteringslån utgår dagenräntaett
efter med procentenheter det vid4,25 överstiger varjräntesatsen som e
tidpunkt gällande diskontot.

Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst år.tre
kapital-Har eller räntebelopp, förfallithar till betalning inte erlagtssom

inom dagar efter förfallodagen, procentenhet högre14 utgår på lånet en
från förfallodagen förfallna fullo hartill dess det beloppet tillränta

erlagts.
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Investeringslån skall betalas tillbaka avbetalningar fyral7§ genom
Återbetalningstiden får högst från dagen förgånger året. tio årom vara

utbetalningen.
Om särskilda skäl föreligger, får låntagaren medges längre åter-

betalningstid, högst år, och anstånd med avbetalning under högst så20
lång löptid tilltid det sammanlagda anståndet under länets uppgåratt
fem år.

avbetalningsplan.Styrelsen för finansieringsinstitutet skall fastställa

har förordning18 § upphävts 1988:775.genom

har förordning 1988:775.19 § upphävts genom

Förfarandet ärenden kreditstödi om

finan-Ansökan kreditstöd skall hos styrelsen för20 § görasom
sieringsinstitutet.

Ansökan skall innehålla uppgift om
sökanden,
storleken lånesumman,av
det ändamål för vilket lånet skall användas,
den förväntade lönsamheten verksamheten,i
den säkerhet sökanden kan ställa ochsom
de omständigheter vilka sökanden önskar åberopa.i övrigt

yttrande från21 § Styrelsen för finansieringsinstitutet skall inhämta
kulturråd kreditstöd verkställaansökan i övrigtöverstatens samtom

den utredning behövs.som

22 § har upphävts förordning 1988:775.genom

23 § Avskrivningslån och investeringslån betalas den investe-närut
förring vilket stödet har beviljats slutförd låntagaren har lämnatär samt

skuldförbindelse, föreskriven säkerhetensäkerhet och, utgörsom av
inteckning eller fastighet eller ochi gravationsbevispanträtt tomträtt,
bevis brandförsäkring pantförskrivna egendomen. lånden Omom av
eller del därav har lyfts månader från dag då det förstinte inom densex
har kunnat ske, kan styrelsen för ñnansieringsinstitutet förklara lån-

förlustig till innestående del lånet.tagaren rätten av
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Tillsm m.m.

24 § Styrelsen för finansieringsinstitutet skall till kreditstödatt ut-se
för överensstämmelse med föreskrivnanyttjas ändamål och iavsett

villkor. Styrelsen skall vidare besluta uppsägning lån enligtavom
denna förordning.

kammarkollegiet verkställa beslut25 § ankommer påDet att om upp-
vid domstol ellerlån enligt denna förordning ochsägning att annanav

eller återbetalningmyndighet bevaka mål ärendeirättstatens om av
kreditstöd.

har upphävts förordning 1992:769.26 § genom

har förordning 1992:769.27 § upphävts genom

Sortimentsstöd

för bokhandel inteSortimentsstöd kan lämnas28 § ären som
uppfyllda:fullsorterad följande förutsättningar ärom

april-denBokhandeln skall under perioden den l 31 när-mars
ochför lägst 000före ansökan ha köpt allmänlitteratur 100inmast

högst kr.800 000
in-lägst titlar sådan litteraturBokhandeln skall köpa 400 av som

styrel-det antalbokhandelns nyhetsabonnemang eller högregår i som
bokhandelns inköps-för finansieringsinstitutet, med hänsyn tillsen

januari-den 31skall mellan den 1bestämmer. Inköpen görassumma,
1413.Förordning 1996:december efter det ansökan gjorts.året att

förordning 1992:769.29 § har upphävts genom

fördelningenskall vid30 § Styrelsen för finansieringsinstitutet av
och antalettillgängliga medel hänsyn till bokhandelns inköpssummata

till bok-Sortimentsstöd skall utgå dentitlar bokhandeln köper in. högre
Vid fastställande storleken på sorti-handel har inköp.större avsom

beakta värdet det gratisabonnemangmentsstödet skall styrelsen påäven
bokhandlarna erhåller från förlagen.de icke stödberättigade För-som

ordning 1992:769.

skall hos styrelsen för finansie-31 § Ansökan sortimentsstöd görasom
1996:1413.ringsinstitutet den oktober. Förordning31senast
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32 det finns§ Om särskilda skäl, får sortimentsstöd lämnas även om
inte villkoren i 28 eller uppfyllda.31 § är

33§ Sortimentsstöd betalas i efterskott. Hälften stödbeloppetut av
betalas tidigast den och hälft30 juni resterande tidigast den de-31ut
cember. Utbetalning vid första tillfället får endast ske bokhandelnom

ansluten till nyhetsabonnemanget. Utbetalning vid det tillfälletär senare
får endast ske bokhandeln köpt det antal titlar styrelsen förom som
finansieringsinstitutet har bestämt. Förordning 1996: 1413.

rådgivningStöd till

34 § Stöd till rådgivning kan, tillgång medel, föri mån på utgåav en
bokhandel. Stödet skall första handi utgå till små och medelstora bok-
handlar. Förordning 1988:588.

35 Stödet till rådgivning§ får köp konsulttjänster.avse av
Stöd får för samtliga kostnader.inte utgå Förordning 1988:588.

fördelningen36§ Vid stödet skall styrelsen för finansierings-av
institutet hänsyn till den enskilda bokhandelns behov.ta

37§ Ansökan stöd till rådgivning skall hos styrelsen förgörasom
finansieringsinstitutet.

Ansökan skall uppgiftinnehålla om
sökanden,
beräknad kostnad för rådgivningen,
det ändamål för vilket bidraget skall användas,
de omständigheter i övrigt sökanden önskar åberopa. För-som

ordning 1988:588.

38 § har fått stöd tillDen rådgivning skall redovisa för finansie-som
ringsinstitutet hur stödet har använts.

Om oriktig eller vilseledande uppgift har föran-mottagaren genom
lett stödet beviljades eller har det för ändamål änatt använt annat som
har kan stödet helt eller delvis krävas åter. Förordningavsetts,
1988:588.

16 17-1217
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Katalogdatorstöd

bokhandel inteförfår lämnas ärKatalogdatorstöd39 § somen
fullsorterad.

till driftskostna-ochinvesteringarstöd tillformStödet lämnas i av
order-ochkatalog-datoriseradebokbranschenstillder för anslutning

1992:769.Förordningsystem.

allmän-bokhandelns inköpKatalogdatorstöd får lämnas,40 § avom
stöd,ansökanföreapril-den 31denunder perioden 1litteratur ommars

28 §iintervalldetligger inomuppgår till angessomsomen summa
1992:769.Förordning

ansök-de vid50 %till högstKatalogdatorstödet får uppgå41 § av
drift.respektiveinvesteringarkostnaderna förberäknadeningstillfället

finan-styrelsen förskall hoskatalogdatorstöd görasAnsökan42 § om
skalldriftskostnaderför årligastödAnsökansieringsinstitutet. om

1413.1996:Förordningoktober.den 31göras senast

katalogdatorstöd lämnasskäl, får ävensärskildafinnsdet43 § Om om
1992:769.Förordninguppfyllda.eller 42 §villkoren i 40inte är

efterskott.Katalogdatorstödet betalas i44 § ut
medtaktbetalas iskalltill investeringarbidrag utStödet avsersom

ñnan-styrelsen fördetoch pågenomförande sättinvesteringamas som
fallet.enskildalämpligt i detfinnersieringsinstitutet

skall betalasdriftskostnaderför årliga utstödbeloppetHälften av
december.den 31hälft tidigastresterandeochden junitidigast 30

1996:1413.Förordning

Överklagande

förord-enligt dennafinansieringsinstitutetförstyrelsenBeslut45 § av
överklagas.fårning inte

bestämmelserSärskilda

före-gäller i övrigtförordningenligt dennakreditstödfråga46 § I om
statligt1988:764förordningenbidragoch irörande lånskrifterna om

188:775.Förordningnäringslivet.stöd till



SOU 1997:141 Bilaga 12 443

Övergångsbestämmelser

l 985 25

förordningDenna träder kraft den julii 1 1985.
Bestämmelsen tillämpasi 31 § första gången vid ansökan fram-som

ställs år Ansökan1986. år 1985 skall den 15 augusti 1985.göras senast

1988:588

förordningDenna träder kraft den julii 1 1988.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande fråga stöd till utbildningi om

har beslutats före ikraftträdandet.som

1988:775

förordningDenna träder laafti den juli 1988.l
Äldre bestämmelser fortfarande beviljatsskall gälla för stöd som

före ikraftträdandet. Dock skall förordningen 1988:76419 § stat-om
ligt stöd till näringslivet gälla för sådant stöd.även

1992:769

förordningDenna träder kraft den julii l 1992.
Ansökan katalogdatorstöd för driftskostnader för julitiden den 1om

1992-den skall lämnas den30 juni 1993 in 1 september 1992.senast

1996:1413

Denna förordning träder kraft deni 1 januari 1997.
Ansökan sortimentsstöd och katalogdatorstöd för driftskostnaderom

för tiden den 1997-den december skall1 januari 31 1997 lämnas in
den 1 1997.senast mars
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Förordning 1993:567 statligt stöd tillom

kulturtidskrifter

ÄndringUtfärdad 1993-06-03. införd SFS 1993:1460t.0.m.

Inledande bestämmelser

1 § För främja kulturellt värdefull mångfald utbudeti kultur-att en av
tidskrifter får statligt stöd enligt denna förordning lämnas dels som
produktionsstöd, dels utvecklingsstöd.som

2 § Med kulturtidskrift tidskrift med sitt huvudsakligaavses en som
innehåll vänder tillsig allmän publik med samhällsinformation elleren
med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller huvudsakligensom

för analys och presentation inom de skilda konstartemasutrymmeger
områden.

3 § Stöd enligt denna förordning lämnas för redovisningsår i sän-ett
der.

Med redovisningsår tiden från och med den juli1 år tillettavses
och med den 30 juni år.nästa

4 § Frågor stöd enligt denna förordning Statens kultur-prövasom av
råd.

Produktionsstöd

5 § Produktionsstöd får lämnas bidrag till produktionskostnademasom
vid utgivning i Sverige kulturtidskrifter och bamtidskrifter på in-av
vandrarspråk, tidskriften har verksamhet iägaren Sverige. För-om av
ordning 1993:1460.

6 § Produktionsstöd får lämnas till sådan tidskriftägare av en
enligt utgivningsplan avsedd medär att ut än ettsom ges mer

årligen och med högst varje vecka, ochettnummer nummer
för vilken det kan beräknas intäkterna under redovisningsåretatt

inte kommer täcka kostnaderna, och inte medatt medelägarevars egna
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tillräckliga förutsätt-håll eller borde haeller med stöd från harannat
finansiera utgivningen.ningar i övrigtatt

har utgått,produktionsstöd tidigaretidskrift, för vilken inte7 § För en
föregåendetidskriften under de tvåfår stöd lämnas endast närmastom

fyrasammanlagt minstredovisningsåren har utkommit med nummer.

tidskriftensskriftligenskallproduktionsstöd8 § Ansökan göras avom
ägare.

uppgifterskall innehållaAnsökan om
redovisningsårkalkyl för detutgivningsplan och ekonomisk som

ansökan avser,
före-de tvåoch ekonomi undertidskriftens utgivning närmast

gående redovisningsåren, samt
kulturråd bestämmer.Statensde omständigheter i övrigt som

produktions-frågorskall vid prövningenkulturråd9 § Statens omav
mångsidigtkvalitet ochfrämja högstödet främst skallstöd beakta att

utbud och behandladeåsikter ämnen.av
särskilt främja utgiv-skall KulturrådetVid fördelningen bidragav

för barn och ungdom.ningen tidslcrifterav

delvisproduktionsstöd helt ellerkulturråd skall kräva10 § Statens att
tidskriftensbetalas tillbaka, ägareom

stödföranlettuppgift harlämna oriktigavsiktligen attattgenom
har beviljats,

utgivningsplan isådanhar avvikit fråni väsentlig mån som avses
eller§ andra stycket8 1

ändamål harförhar bidraget avsetts.änanvänt annat som

lämnas förproduktionsstödskäl fårdet finns synnerliga11 § Om även
lagerhållning tidskrifter.av

Utvecklingsstöd

det gällerför utvecklingsinsatserUtvecklingsstödl2§ närär avsett
teknik och utbildning.marknadsföring,

Utvecklingsstöd tidskriftersammanslutningfår lämnas till13 § aven
Utvecklingsstöd fårför utvecklingsinsatser. använ-ävengemensamma

infonnationsverksamhet.das Kulturrådet förav
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14 § För utvecklingsstöd skall få lämnas tillatt sammanslutningen av
tidskrifter, skall minst tidskriftema i sammanslutningen haen av pro-
duktionsstöd.

Särskilda bestämmelser

15 § Ornröstningsreglema i 18 förvaltningslagen§ 1986:223 skall
gälla på Statens kulturråds beslut enligt denna förordning, med följ ande
undantag:

Stöd skall lämnas, det föreslås ledamot i Kulturrådetsom av en
styrelse och två andra ledamöter biträder förslaget.

Tidigare meddelat beslut stöd får ändras till högreatt ettom avse
stöd det föreslås ledamot Kulturrådetsi styrelse och två andraom av en
ledamöter biträder förslaget.

Stöd beslutats i enlighet med bestämmelserna förstai stycket 1som
eller får for2 ledamotvarje i styrelsen och för redovisningsårvarje
uppgå till högst två hela det belopp för redovisningsåretprocent av som
står till förfogande för stöd.

Har styrelsen till nämnd inom rådet överlämnat rätten avgöraatten
samtliga ärenden bidrag tillämpas föreslcriftema första ochi andraom
styckena i nämnden.

16 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överkla-

gas.

17 § Föreskrifter för verkställigheten denna förordning meddelasav av
Statens kulturråd.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den julil 1993, då förordningen
1977:393 statligt stöd till kulturtidskrifter skall upphöra gälla.attom
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga stöd har beviljatsom som
före ikraftträdandet denna förordning.av
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tillavslagstöd ochkulturrådsStatens
budgetåret 1997kulturtidskrifter

Alfabetiskmånader.budgetåret 121997kulturtidskrifterStöd till
fördelningstillfállet.ordning. Första

bidrag, krBeslutTidskrift

000120Abrakadabra
50 000Afghanistan Nytt
50 000estetikochlitteratur, teoriTidskrift förAiolos.

00050Alla tiders böcker
450 000böcker/PamassAllt om

000175tidskriftAriel litterär-
00040historiaarbetarrörelsensArkiv för studier i

50 000Artes
000200AtalantefdAtalante unga
000l0Aurora

20 000röstKvinnorsAvaye Zan
00030Balder
000200Bang
00075Bikån Poi
00070BubblaBild

50 000MagasinBonniers Litterära
000100kulturför barnenstidskriftBöcker Bilder Sånt -,
00015çira
0005Curierul Românesc
000175Danstidningen
00035DAST Magazine
000360Dialoger
000190kulturpsykoanalys ochförTidskriftDivan -
00050teatertidskriftEntré,
0005musikiKvinnorEvterpe -

30 000tidslqiftdemokratiskExpo,
000120Film TV
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Tidskrift Beslut bidrag, kr

Filmhäftet 180 000
Filmkonst 300 000
Filmrutan 90 000
Filosoñsk tidskrift 40 000
Fjärde världen 50 000
Gatskrikan 10 000
Glänta 70 000
Grañknytt 40 000
Gränslöst, magasin för samtida musik 30 000
Gräv-Scoop 70 000
Gzing Cultural literary kurdish magazine 25 000-
Halva världens litteratur 100 000
Heterogénesis 45 000
Hjärnstorm 210 000
Häften för kritiska studier 180 000
Index Scandinavian culturecontemporary 225 000att an-
Invandrare Minoriteter 385 000
Jeffers0n 40 000
Judisk Krönika 100 000
Jules Veme Magasinet/Science Fiction Nytt 100 000
Jury Tidskrift för deckarvänner 135 000
Kommentar 125 000
Konstperspektiv 50 000
Konsttidningen 190 000
KRUT, Kritisk Utbildningsskrift 400 000
KULT 40 000
Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 40 000-
Kurdistan 20 000
Kvinnor Fundamentalism 25 000
Lambda Nordica 30 000
Liberal Debatt 25 000
Liekki 50 000
Lira, Etniskt musikmagasin 135 000
Lyrikvännen 150 000
Makt Media 100 000
MAMA Magasin för Modem Arkitektur 135 000
Marxismen Idag 30 000
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bidrag, krBeslutTidskrift

150 000Material
40 000Medusa

0005Metamorfos
00050Miljö Framtidoch
00030Movie Score

160 000MusikDramatik

konst 375 000ochNittiotal, Tidskriften litteraturom
00020Nordisk museologi
00035Nüdem
000100Nutida Musik
00060litteraturNy

230 000Kal0psisOpsis
400 000Ord Bild

000250Ordfront magasin
200 000Orkester 0umalenJ

00040Palestina Nu
400 000Paletten

90 000FredstidningenPax,
100 000Pequod

00050Pergament
200 000Pockettidningen R

00015teknikhistoriaPolhem Tidskrift för
00050Politikens, och idéernas Arenakulturens
00015Pooyesh

100 000Populär Arkeologi
30 000Popöga

200 000NorrländsktProvins Magasin
00030ochReplik tidslqiften för litteratur teater-

250 000PublicRes
100 000Sound AffectsSA -

000Altematives 85DevelopmentScandinavian Journal of
and StudiesArea

100 000kultur,kyrka,Signum Katolsk orientering om
samhälle

50 000St0ckho1mSituation
30 000Socialistisk Debatt
75 000Svarta Fanor
30 000Svartvitt
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Tidskrift Beslut bidrag, kr

Swedish Book Review 150 000
Sydasien 90 000
Sydförfattaren 10 000
Teatertidningen 300 000
Teknik Kultur 25 000
Tidig Musik 100 000
Tidningen B0ken 175 000
TLM 165 000
Trots allt 150 000
Träbiten 40 000
Utblick Landskap 100 000
Vest 50 000
Vi Mänsk0r 40 000
Vår lösen 200 000
Västerbotten 30 000
Zenit 60 000
Äcklet 10 000
Öppen Scen 15 000
Östtimor Infonnation/Merdeka 10 000

119 st 12 560000

Bifall på ansökan bidrag för kassettutgåva.även Kassettbidragom
omfattar belopp motsvarande högst produktionskostnaden för denetto;
27 tidskriftema sammanlagt högst 704 000 kr.
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påAvslag budgetåret 1997.ansökan stöd till kulturtidskrifterom
Alfabetisk ordning. fördelningstillfállet.Första
109 st

Tidskrift

Handikappforskning pågårActa Americana
Al Djisr Hela JordenBron-
Almugtama Hellenika

Åsikt,Alnoares Helwest ställnings--
Amningsnytt tagande
Annanc och SamhälleHem
Atlas Hlidskalf

Tidslcrift för kul-Besa Humanisten.
Bildkonstnären livsåskådnings-ochtur-
bis bibliotek i samhälle debatt-
Blandaren Hundliv
Brännpunkt Israel Isen
Bulletinen Information Kalmar InvandrarMagasin-

Sv-Tjeck Slovak KonstkalendemFören
Byggnadskultur Krattan
CDM, Short of Kurdistans SolStories Crime,

tidskriftKvinnovetenskapliDetection and Mystery g
Close-Up Magasin OptimalMagasine
Cuba ManzilNuestra

musiktidskriftDen melos, En
Desmala MiljöSure Sverige
Dragbladet Miljötidningen

Tidning för kattvännerDramat Mjau
ArkitekrurforslmingNordiskDugir

Östernoch Nyheter från MellerstaDyslexi aktuellt läs-om-
Nyheter från Nicaraguaskrivsvårigheter

Ekinox fd Ekinoxio Offensiv
Elevforum Paideia
ETC, Tidningen Pentagram
Ettehadieh Peresêlke

för andligettnollett Pilgram tidskriftEn
Faslnameje vägledningZan

PlebsFéa Livia Magasin
Fritänkaren PM Kompetens
Gandhi Idag PM-Kultur
Habari Pomperipossa
Haimdagar, Sockenmagasinet Psykodrama Nytt
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ÖsterlenPå Socialisten
Rabalder Stortorget
Rabün The Indian
Radikalt Forum Tro Liv
Release Music Magazine Tro Tanke
Relevans, oberoende socialis- Tvärtanten

tisk studenttidning Ullatti-Bladet
Rig Ung Center/Politisk Tidskrift
Roja Nu Uttor Deshe
Romhorisont Vad ska vi göra
Safeer Venum
samspråk Veritas
Sano ü Sinema Vildrosen
Simons Medlemsblad Visslingar och Rop
Skrivlustan Västanbladet
SkåneGenealogen Västgötabygden
Släkttavlan Yoboseyo
Småsågaren ÖFS Meddelande Flyg-o

vapenmusei årsbok Ikaros

102 st

Avslaget omfattar ansökan bidragäven för kassettutgåva.om

Avslag till följandeäven sju tidskrifter, enbart ansökt kas-som om
settbidrag: Arbetarhistoria, Bygd och Natur, DIK-Forum, Invandrar-

Megafon, Modernarapport, Tider, Ottar.
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fördelnings-Andrabudgetåret 1997.kulturtidskrifterStöd till
tillfället.

TidigareBidragTidskrift
beslut1997-03-24
budgetåret
1997

avslag00020Armanc
00017500050Danstidningen

avslag40 000TidningenETC,
bordl.50 000Hertha

sökt00015Kristdemokratisk Debatt
000400100 000UtbildningstidskriftKritiskKRUT,

avslag00050musiktidslcrittmelos, En
000375400 000litteraturTidskriftenNittiotal, om

och konst
50 000000100StockholmSituation
30 00020 000DebattSocialistisk

sökt250 000TidskriftenSocialpolitik,
00017530 000bokenTidningen

000125112 st

Kassettbidragkassettutgåva.bidrag föransökanpåBifall även om
produktionskostnadenhögst netto.motsvarandebeloppomfattar
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påAvslag ansökan stöd till kulturtidskrifter budgetåret 1997.om
Andra fördelningstillfallet

Tidskrift Tidigare beslut
budgetåret
1997

café Existens -tidskrift för nordisk litteratur bordlagd
demokratiskExpo, tidskrift 30 000

Fjärde Internationelen bordlagd
Gnosis bordlagd

Åsikt,Helwest ställningstagande avslag-
Kris bordlagd

iLiv Sverige-Bladet sökt
Metamorfos 5 000
Nytt Smide och Smeder söktom
Ottar sökt
RSU Bulletinen sökt
ScanBike Scandinavisk Custom Biker sökt
Magazine
Svarta Fanor 75 000

13

Avslag på ansökan bidragäven för kassettutgåva.om
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fördelningstill-budgetåret Tredje1997.kulturtidskrifterStöd till
fallet

TidigareBidragTidskrift
beslut1997-05-16
budgetåret
1997

g
sökt30 000Bokvännen

bordlagd50 000Fenix
sökt00020Invandrarrapport

000 bordlagd130kulturanalysMontage
bordlagd00025studierOrientaliska

00015000080StockholmSituation

335 0006 st

kassettutgåva. Kassett-förbidragansökanBifall påäven om
produktionskostnadenmotsvarande högstbeloppbidrag omfattar

netto.

kulturtidskrifterpå tillstödAvslag ansökan om
fördelningstillfálletbudgetåret Tredje1997.

Tidigare beslutTidskrift
budgetåret 1997

avslagettnollett
300 000lfilmkonst

bordlagdavslag;Isen
avslagMilj ötidningen

400 000Paletten
40 000MänskorVi

6 st
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budgetåret 1997.Ansökan till kulturtidskrifterstödom
Fjärde fördelningstillfállet

Tidskrift Bidrag Tidigare
beslut1997-06-19
budgetåret
1997

glänta avslag 70 000
225 000Index 100 000

avslag 50 000melos

november.Obs. vilande behandlas först iansökningarEtt trepar
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Bilaga 15

Enkätresultat kulturtidskrifter

För få aktuell bild kulturtidskrifternasatt situation det gälleröver nären
främst distribution, och spridning på bibliotek den ökadeporto samt
kopieringen sändes enkät till medlemmarna i Föreningen fören
Sveriges Kulturtidslçrifter tillsammans med utredningen svaradesom
för utformningen enkäten. Denna kompletterades med tillenkätav en
övriga kulturtidskrifter finns förtecknade ikatalogen Kulturtid-som
skrifter 1997 till de kulturtidskrifter Progek därutöver harsamt isom
sitt adressregister. Totalt gjordes utskick413 och 169 korn in-svar en

på 41 %. Femsvarsprocent på grund ändradreturerca svar var av
adress eller kulturtidskriften upphört.att

Skulle ni önska ersättning för kopiering

Ja 53 % 65
Nej 57
Totalt antal 122svar
Svarsprocent 30 %

Har portohöjningarna påverkat tidskriftens ekonomi

Ja 73 % 99
Nej 6
Vet 17
Marginellt 14
Totalt antal 136svar
Svarsprocent 33 %

Hur distribueras tidskriften

Interpress 5
Pressbyrån 6
Tidsam 2
Bokhandeln 56
Bokcaféer 39
Progek 15
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11Press Stop
Direktförsäljning 75

143Antal totaltsvar
34 %Svarsprocent

prenumereradeResten är

porto/distributionbudgettidskriftens utgörHur andelstor av

32 %Medeltal

Typ portoav

dePosttidning 65 % av som
107fråganpåsvarat

19Brev
2DR-brev

Marlcnadstidning 1
1Massbrev

35Föreningsbrev
165Antals totaltsvar

40 %Svarsprocent

harutrymmesskäl intekommentarerenkäten finns radI som aven
det allmännain ihar resonemanget.kunnat med vägtstas men som



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan för U. Följdlagstiñning32. till miljöbalken.M.steg steg.nya -
lnkomstskattelag,del Fi.l-III. 33.Att lära studieEn OECD:sövergränser. av
Fastighetsdataregister.Ju. förvaltningspolitiskasamarbete.Fi.. ÖvervakningFörbättradmiljöinformation. M. 34. miljön. M.av. Aktivt lönebidrag. effektivareEtt stödfor kurs35.Ny i trafikpolitiken bilagor.K.+. arbetshandikappade.A. Bekämpande36. penningtvätt.Fi.av
Länsstyrelsemasroll i trafik- och fordonsfrågor.K. 37.Ett teknisktforskningsinstituti Göteborg.U.
Byråkratini backspegeln.Femtioår förändring 38.Myndigheteller marknad.av. på förvaltningsområden.Fi. Statsförvaltningensolika Fi.verksamhetsformer.sex
Röster barnsochungdomarspsykiskahälsa. 39. Integritet Offentlighet Informationsteknik.Ju.om. Flexibelförvaltning.Förändringochverksam- 40. Ungaocharbete.In.. hetsanpassning statsförvaltningens 41 Statenochtrossamfundenav .struktur.Fi. Rättslig reglering

10.Ansvaretför valutapolitiken.Fi. Grundlag-Skatter,ll. miljö och sysselsättning.Fi. Lag trossamfundom-IT-probleminför 2000-skiftet.Referatoch Lag Svenskakyrkan.Ku.om-. slutsatserfrån hearinganordnad 42. Statenochtrossamfundenen av
IT-kommissionenden 18december. Begravningsverksamheten.Ku.
IT-kommissionens l/97. K. Statenoch43. trossamfundenrapport
Regionpolitikför helaSverige.N. kulturhistorisktvärdefullaDen kyrkliga egendomen. i kulturenslT tjänst.Ku. ochdekyrkliga arkiven.Ku..15. svåraDet samspelet.Resultatstymingensframväxt Statenoch trossamfunden.ochproblematik.Fi. Svenskakyrkanspersonal.Ku.

16. utvecklaAtt industriforskningsinstituten.N. 45. Statenochtrossamfunden
17.Skatter,tjänsteroch sysselsättning. Stöd,skatterochfinansiering.Ku.

Bilagor.Fi.+ 46. Statenochtrossamfunden
18.Granskning granskning. Statligmedverkanvid avgiñsbetalning.Ku.av

Denstatligarevisioneni SverigeochDanmark.Fi. 47. Statenochtrossamfunden
19. informationBättre konsumentpriser.In. Denkyrkliga egendomen.Ku.om
20.Konkurrenslagen1993-l 996.N. 48.Arbetsgivarpolitiki staten.

Växai lärande.Förslagtill läroplanför bamoch Förkompetensochresultat.Fi.. 6-16år. U. 49.Grundlagsskyddför medier.Ju.unga nya
22.Aktiebolagetskapital. Ju. Alternativa50 utvecklingsvägarför EU:s.23.Digital demokr@ti. seminariumEtt Teknik, jordbrukspolitik.Jo.om gemensamma

demokratiochdelaktighetden8 november1996 Brister i5 omsorg.anordnat Folkomröstningsutredningen,IT- fråga bemötande äldre.av en om av-kommissionenoch Kommunikationsforsknings- Omsorg52. medkunskapochinlevelse
beredningen.IT-kommissionens 2/97.K. fråga bemötande äldre.rapport en om av-Välfärd i24. verkligheten Pengarräckerinte. Avskaffa53. reklamskattenFi.-
Svensk25. påEU-fat.Jo. Ministem54. ochmakten.mat-

26. EU:sjordbrukspolitik ochdenglobalalivsmedels- Hur fungerarministerstyrei Fi.praktiken
forsörjningen.Jo. 55.Statenoch trossamfunden.Sammanfattningarnaav
Kontroll Reavinst27. Värdepapper.Fi. förslagenfråndestatligautredningarna.Ku.

demokratins28. I tjänst.StatstjänstemannensrolI och 56.Folket rådgivareochbeslutsfattare.som
vårt offentliga Fi. Bilaga ochetos. l 2. Ju.+
Barnpomografifrågan.29. medborgarnas57. I tjänst.
Innehavskriminalisering Ju. samladförvaltningspolitikEn för Fi.staten.m.m.

30. Europaoch Europeiseringensbetydelseför 58.Personaluthyrning.staten. A.
svenskstatsforvaltning.Fi. SvenskhemmetVoksenåsensförvaltningsform.Ku..31.Kristallkulan framtiden. 60.Betal-TV inomtrettonröster SverigesTelevision.Ku.om-
IT-kommissionens 3/97.K.rapport
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Kronologisk förteckning

6. Att blandbetongochkojor.växa 89.Handelnmedskrotochbegagnade N.varor.. Ett delbetänkande Ändradbarnsochungdomars 90. organisationför detstatligaplan-,bygg-om
uppväxtvillkor i storstädemas områdenfrån ochbostadsväsendet.utsatta In.
Storstadskommittén. Jaktens9 villkor utredning vissajaktfrågor.en om-.62. Rosor betong. Jo.av
En antologitill delbetänkandet ÄgandeblandAtt 92.Medieföretagiväxa Sverige och-betongochkojor från Storstadskommittén. strukturförändringari radioochTV. Ku.press,

63. Sverigeinför epokskiñet. 93.Hantering fel i utjämningssystemetförav
IT-kommissionens 5/97.K. kommunerochlandsting.rapport In.
Samhall.En arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94.Konkurrensneutralttransportbidrag.N.. Bilagedel.+ A 95. forForum världskultur

65 Polisensregister.Ju. rikarekulturliv. Ku.rapport etten om-. Statsskuldspolitiken.Fi. 96.Lokalförsörjningoch fastighetsägande.. Återkallelse67. uppehållstillstånd.UD. utvärderingEn fastighetsorganisation.av statensav
68. Grannlands-TVi kabelnät.Ku. Fi.
69 Besparingari ochsmått.U. Skyddstort 97. skogsmark.Behovochkostnader.M.av.70.Totalförsvaretoch frivilligorganisationema 98.Skydd skogsmark.Behovochkostnader.av

uppdrag,stödochersättning.Fö. Bilagor.M.-
Politik71. för 99.En vattenadministration. livet.Vatten M.unga. ärny

2 bilagor. In.+ st 100.Nya samverkansformerinom denSjöhistoriska
72. lagEn socialförsäkringar.S. museiverksarnheten.Ku.om
73. Inför svenskpolicy säkerelektronisk l0l. Behandling personuppgifteren om av om

kommunikation.Referatfrån seminarium totalforsvarspliktiga.ett Fö.
anordnat IT-kommissionen,Närings-och 102. Miljö.Mat Svensk förstrategi EUzsav
handelsdepartementetochSEISden decemberll jordbruk i framtiden.Jo.
1996.IT-kommissionens 6/97.K. 103.Rapportmedförslag sändningsorter.rapport Ku.om

74. jordbrukspolitik,EU:s miljön ochregional 104.Polisi fredenstjänst.UD.
utveckling.Jo. 105.Agenda21 i Sverige.

75.Bosättningsbegreppet.Skatterättsligaregler för år efterFem Rio resultatochframtid.M.-fysiska Fi. 106. fond förEn konstnärer.Ku.personer. unga
76. Invandrarei vårdoch 107.Den gymnasieskolanomsorg nya

fråga bemötande äldre. problemochmöjligheter.en U.om av- -Uppföljning77 inkomstskattelagen.Fi. lämna108.Att skolanmedrak Om tillav rättenrygg. -Medelsförvalmingi kommuneroch landsting.ln. skriftspråketoch förskolans skolansochom.79.Försäkringsmäklare.En lagöversyn möjligheter förebyggaoch läs-ochatt mötaav
Försäkringsmäklarunedningen.Fi. skrivsvårigheter.U.

80.Reformeradstabsorganisation.Fi. Myndighetsansvaret109. för farligttransportav
81.Allmännyttiga bostadsföretag. gods.Fö.

Bilaga.In.+ Säkrare110. obligationer Fi.
82.Lika möjligheter. In. lll. Branschsaneringochandrametodermot-83.Om maktochkön -i spåren offentliga ekobrott.Ju.av

organisationersomvandling.A. 112.En samordnadmilitär skolorganisation.
84.En hållbarkemikaliepolitik. M. 113.Mot halvamakten elvahistoriskaessäerom-85 Förmånefter inkomst- Sarnordnatinkomst kvinnorsstrategieroch motstånd.A.mäns. begreppför bostadsstödenoch 114.Styrsystemochjämställdhet.Institutionerinya

kvalifikationsreglerför till förändringrätt ochkönsmaktensframtid.A.
sjukpenninggrundandeinkomst. 115.Ljusnandeframtid eller långtfarvälett

86.Punktskattekontroll alkohol,tobakoch svenskaDen välfärdsstateni jämförandeav
mineralolja, Fi. belysning.A.m.m.

87.Kvinnor, och inkomster.man 116.Barnetsbästai främsta konventionFN:srummet.
Jämställdhetochoberoende.A. barnetsrättigheterförverkligas Sverige.iom
Upphandlingfor utveckling N. 116. bästaBarnets antologi.en. -



Statens offentliga utredningar 1997
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117.Nobelcenteri Stockholm infonnations-ochett-
aktivitetscentrumkring naturvetenskap,kultur och
samhälle.Ku.
Delade118. städer.

tydligarell9. En roll för hälso-ochsjukvårdeni
folkhälsoarbetet.

120.Vuxenpedagogiki Sverige.Forskning,utbildning,
utveckling.EnKartläggning.U.
Skolfrågor121. Om skolai tid. U.enny-

122.Rättigheteri luñfartyg. K.
effektivareI23. Ett näringsfbrbud.N.

124.IT-kommissionenshearing den medie-ochom nya
programvaruindustrin.Andrakammarsalen,
Riksdagen,1997-06-16.K.

125 Ett svensktinvesterarskydd.Fi.
l26. Bilen,miljön ochsäkerheten.Fi.

Straffansvar127. for juridiska DelA+B. Ju.personer.
128.Verkställighetoch kontroll i utlänningsärenden.

UD.
129.Kollektivtrafik i tid Bilaga.K.+
130.Effektivarestatlig inköpssamordning.Fi.
l3l. Lag premiepension.Fi.om
132 AntimicrobialFeedAdditives.Jo..133.Antimikrobiella fodertillsatsersammandrag. Jo.
134.Fömoendemannainflytandeökadkvalitet och-rättssäkerhet.
135.Ledare,maktochkön.A.
136.Kvinnorsoch löner varförsåolikamäns A.-137.Glastakochglasväggar könssegregeradeDen

arbetsmarknaden.A.
138.Familj,maktochjämställdhet.A.
139. barnenHemmet, ochmakten.Förhandlingarom

arbeteoch i familjen.A.pengar
140.Fonogramersättning.Ku.
141. tiden.Bokeni Ku.
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förteckningSystematisk

sjukvårdeniroll för hälso-ochtydligareJustitiedepartementet En
119folkhälsoarbetet.Fastighetsdataregister.3 ochFörtroendemannainflytandeökadkvalitet-Aktiebolagetskapital. 22 134rättssäkerhet.Barnpomograñfrågan.

lnnehavskriminalisering 29m.m. Kommunikationsdepartementet
Integritet Offentlighet Informationsteknik.39

fordonsfrågor.6trafik- ochroll iLänsstyrelsemasGrundlagsskyddför medier.49nya från2000-skiftet.Referatochslutsatserinför1T-problemFolket rådgivareochbeslutsfattare.som lT-kommissionendenanordnadhearing avenBilaga 1och 562.+ 121/97.lT-kommissionensdecember.18 rapportPolisensregister.65
Teknik,seminariumdemokr@ti.Digital Ett om1 1Branschsaneringochandrametoder ekobrott. 1mot- november1996ochdelaktighetden8demokratiStraffansvar 127för juridiska Del A+B.personer. Folkomröstningsutredningen,lT-anordnatav

Kommunikationsforsknings-kommissionenochUtrikesdepartementet
232/97.lT-kommissionensberedningen. rapportÅterkallelse uppehållstillstånd.67av framtiden.Kristallkulan röstertretton om-Polisi fredens 104tjänst. 313/97.IT-kommissionensrapportVerkställighet 128kontroll i utlänningsärenden.och bilagor. 35i trafikpolitikenkursNy +

epokskiftet.införSverigeFörsvarsdepartementet
635/97.lT-kommissionensrapportTotalförsvaretoch frivilligorganisationema elektronisksvenskpolicy säkerInför omenuppdrag, ersättning.70stödoch- anordnatseminariumReferatfrånkommunikation. ett avBehandling personuppgifterav om handelsdepartementetNärings-ochlT-kommissionen,totalförsvarspliktiga.l0l den december1996.ochSElS 11109Myndighetsansvaretför farligt gods.transportav 6/97.73lT-kommissionensrapportsamordnadmilitär skolorganisation.112En luftfartyg. 122Rättigheteri

medie ochdenlT-kommissionenshearing nyaomSocialdepartementet
Andrakammarsalen,programvaruindustrin.

barns psykiskahälsa.8Röster ochungdomarsom 124Riksdagen,1997-06-16.
Välfärd i verkligheten räckerinte.24Pengar 129Kollektivtrafik i tid Bilaga.- +Bristeri omsorg

fråga 51bemötande äldre.en om av-
medkunskap inlevelseOmsorg och Finansdepartementet

fråga bemötande äldre.52en om av- del 2lnkomstskattelag, l-lll.blandbetongochkojor.Att växa förändringpåFemtioårbackspegeln.Byråkratini sexavdelbetänkandeEtt barnsochungdomarsom förvaltningsområden.7uppväxtvillkor områdenfråni storstädemasutsatta Förändringochverksam-förvaltning.FlexibelStorstadskommittén.61 9statsförvaltningensstruktur.hetsanpassningavbetong.Rosorav 10för valutapolitiken.Ansvaretantologi blandtill delbetänkandetEn Att växa 11sysselsättning.Skatter,miljö ochochbetong kojor från Storstadskommittén.62 framväxtResultatstymingenssvårasamspelet.Detlag socialförsäkringar.72En om problematik.15ochInvandrarei vård ochomsorg sysselsättning.ochSkatter,tjänsterfråga bemötande äldre.76en om av- - Bilagor. 17+Förmånefter inkomst- Samordnatinkomstbegrepp Granskning granskning.avför bostadsstöden kvalifikationsreglerförochnya 18Danmark.SverigeochrevisionenistatligaDensjukpenninggrundandetill inkomst.85rätt 27Värdepapper.Kontroll Reavinstbästai konventionBarnets främsta FN:srummet. roll ochStatstjänstemannensdemokratinstjänst.1i Sverige.116barnetsrättigheterförverkligasom offentliga 28vårt etos.bästa antologi.116Barnets en- betydelseförEuropeiseringensochEuropa staten.städer.Delade 118 statsförvaltning.30svensk
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