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Forord

Ein av pilarane i den norske språkpolitikken er litteratur.
Levande skriftspråk er avhengig av litteraturen i alle former. Språk er
nært knytt til identitet. I litteraturen vil ein kjenne seg sjølv igjen og
berike seg med å kjenne att andre. Det er i arbeidet med
forskingsformidling og skriving av pensumbøker at nye termar og ny
terminologi blir skapte. Når fag eller samfunnsfelt ikkje lenger blir

GODE MEDLEMMER,

Alle delmarknader voks i 2021, og den hovudtrenden gjeld
framleis per april 2022. Dei siste åra har frisk kapital funne vegen
inn i bransjen, både frå heimlege investorar og frå våre naboland.
Folk utanfor bransjen ser moglegheita for å tene pengar på å utvikle
den norske litteraturbransjen. Det er eit sunt teikn, og bra for både
skrivande og lesande. Fleire aktørar vil konkurrere om skrivande
talentar, fleire vil konkurrere om lesarane si merksemd. Vil det gjere
litteraturen endå betre? Det skal eg ikkje meine noko om, men ein
bransje som evner å trekke til seg ny kapital og nye aktørar vil også
trekke til seg meir merksemd, og over tid bli meir attraktiv. Det er alle
tent med, ikkje minst brukarane av det norske språket.

omskrivne på våre eigne språk oppstår det språklege domenetap og
avstand mellom språk og røynd. Blir domenetapa for store vil det
utfordre den samfunnsberande rolla språka våre har.

Sjølv om lesinga held seg høgt, les aldersgruppa 16 til 39 mindre
enn før. Barn under 16 les også mindre enn før, i sær gutar. Og
kanskje meir uroande, barna les av plikt og mindre av eigen vilje. Det
er ei utfordring som krev nytenking. Men også at bransjen vår og
styresmaktene samarbeider om tiltak og løysingar.

Forleggarforeininga går inn for ein boklov med fastpris for å
styrke litteraturen, lesinga og motvirke språkleg domenetap. Me
ønskjer eit mangfaldig litteraturfelt med fri konkurranse på like vilkår.

Språkleg er Noreg eit rikt land. I tillegg til dei to likestilte norske
språka, har dei tre samiske språka nordsamisk, sørsamisk og

Under dei føresetnadane skal bransjen kunne vidareutvikle sitt
samfunnsansvar og halde fram med å levere på samfunnskontrakten.

lulesamisk eit særskilt vern. Kvensk, romanes og romani er definerte
som minoritetsspråk. I tillegg kjem alle minoritetsspråka med

EDMUND AUSTIGARD

utanlandsk opphav. Dette rike språklege hopehavet gjer det norske

Styreleder

språklandskapet spennande og dynamisk.

Forleggerforeningen
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Innledning

Forleggerforeningen skal løfte blikket ut, bidra til
samfunnsutvikling og løse utfordringer der litteratur og
kunnskap kan spille en rolle. Det skal vi blant annet gjøre ved

2021 var året som la grunnlaget for de neste fire. Norge

å være en tydelig og toneangivende stemme i det offentlige

fikk ny regjering, og språk-, kunnskaps- og litteraturpolitikken

ordskiftet. Barn og unge leser mindre og dårligere enn

fikk stor plass i Hurdalsplattformen.

tidligere, og mer fordi de må enn fordi de har lyst. Det gir
både individuelle og samfunnsmessige konsekvenser, og vil

Dette er regjeringens løfter for de neste fire årene, og jeg

føre til utenforskap og dårligere grunnlag for framtidig

er glad Forleggerforeningen og bransjens innspill ble hørt. Nå

verdiskaping. Her spiller vi som bransje en rolle, og vi skal

blir det ny boklov, ny leselyststrategi, og styrking av

bidra aktivt til økt leselyst og til at alle får gode

innkjøpsordningene, norske språk i akademia og læremidler i

litteraturopplevelser. Jeg er glad vi nå har gjennomført det

flere formater. Forleggerforeningen har styrket sitt strategiske

første World Expression Forum og jobber aktivt for å skape et

politiske arbeid, og i de fleste partiprogrammene ser vi

romsligere og bedre ytringsrom.

tydelige spor av våre innspill. Det er viktig at vi snakker med
alle partier, og det skal vi fortsette med.

Vi skal styrke kåra for litteratur og utdanning, og i
arbeidet med ny boklov har vi utredet og lagt fram analyser

Forleggerforeningens strategi for 2021—2024 «Kapitla
som ikkje er skrivne og historiene som ikkje er lesne»,

som gir myndighetene et solid kunnskapsgrunnlag om status i
norsk bokbransje og de utfordringene det norske språket og

setter tydelig retning. Vi skal utvikle og styrke ytringsrommet,

litteraturen møter nå og i morgen. Bransjens og medlemmenes

gi unge leselyst og kunnskap til å forme morgendagen, sørge

meninger er mange, og tidvis ulike, men fakta fører oss

for solide vilkår for litteratur og kunnskap i samtid og framtid

nærmere gode innspill som verdsettes i arbeidet med ny

og ta ansvar for et robust og relevant litterært økosystem.

boklov.
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Vi skal utvikle det litterære økosystemet og skape
mangfold for litteratur og kunnskap. Derfor er jeg glad vi
landet forhandlingene om nye lydavtaler for skjønnlitteratur
for barn og voksne, og vi skal stadig strebe etter at
avtaleverket er oppdatert til den verden vi lever i i dag og for
framtiden. Forutsigbarhet og ryddige forhold er avgjørende
for at forfattere og forlag skal gi lesere gode historier og ny
kunnskap. I 2021 samlet alle aktørene i bransjen seg i arbeidet
med å forebygge og håndtere seksuell trakassering etter at
det ble avdekket at det også i vår bransje forekommer
hendelser som ikke er akseptable. Det skal være trygt for alle
å være en del av litteraturbransjen.

Sist, men ikke minst, skal Forleggerforeningen være et
inkluderende og fremoverlent fellesskap for alle
medlemmene våre. Vi åpner opp, utvikler tilbudet og
inkluderer på nye måter, slik at alle, uavhengig av størrelse,
sjanger og lokalisering skal lyttes til og høres. Det skal lønne
seg å være en del av foreningen!

Heidi Austlid
Administrerende direktør
Forleggerforeningen
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Vi skal skape et romsligere og
bedre ytringsrom.
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Vi deltar aktivt for å styrke
ytringsfriheten
Gjennom sine utgivelser utfordrer forlagene fastlåste forestillinger, de sikrer samfunnets hukommelse,
og gir rom for ny kunnskap, kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping. Forlagene er garantister for ytringsog trykkefriheten ved at de sikrer at de viktige historiene kommer ut, og de skal være grundige og modige i
sine beslutninger om hva de publiserer. Forleggerforeningen arbeider med ytringsfrihet både i Norge og
internasjonalt.

I 2021 deltok Forleggerforeningen på Ytringsfrihetskommisjonens høringsmøte om ytringsfrihet i kunst
og kultur i april. Her var vi invitert til å holde innlegg, og vi leverte innspill til kommisjonens videre arbeid.

Forleggerforeningen har i 2021 bidratt til å etablere og forankre World Expression Forum (WEXFO).
Vi har vært representert i organisasjonens interrimstyre, styre og valgkomite. WEXFO ble arrangert under
Litteraturfestivalen på Lillehammer ultimo mai 2022.
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Ytringsfrihetsutvalget har i 2021 arrangert to seminar. Under Litteraturfestivalen på Lillehammer
arrangerte Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg debatten «Hva skal vi med forlagene?». Debatten
kom til i forbindelse med at forlagene ikke var nevnt i mandatet til Ytringsfrihetskommisjonen, og man ville
belyse forlagene sin rolle i dagens ytringsfrihetsperspektiv og informasjonsflom. I debatten deltok Trygve
Riiser Gundersen (Forlaget Press), Anders Heger (Cappelen Damm), Kjersti Løken Stavrum (leder
Ytringsfrihetskommisjonen) og Hilde Nagell (Tankesmien Agenda). Samtalen ble ledet av Håkon Haugsbø.

Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg arrangerte en oppfølgingsdebatt i november på
Litteraturhuset i Oslo, også denne ble kalt «Hva skal vi med forlagene?» og i panelet var Anine Kierulf,
Tore Slaatta, Anne Oterholm og John Erik Riley. Samtalen ble ledet av Bernhard Ellefsen. Samtalen
handlet om hva som er forlagene sin rolle i det offentlige ordskiftet, og forsøkte å belyse hvordan
forlagenes yrtringsfrihetsbidrag ser ut — både innenfra og utenfra.
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Vi bidrar til å styrke ytringsfriheten
internasjonalt
Forleggerforeningen er et aktivt medlem i Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA), ikke minst
på ytringsfrihetsområdet. Ytringsfrihet er en forutsetning for forlagsarbeid, og en hjørnesten i IPAs arbeid.
Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er blant de grunnleggende menneskerettigheter i et
demokrati, og forlagene er disse rettighetenes garantister.

Forleggerforeningens tidligere direktør, Kristenn Einarsson, leder IPAs ytringsfrihetskomité.
Ytringsfrihetskomiteen arbeider for bistå IPAs medlemsorganisasjoner i å best mulig sikre ytringsfriheten til
sine medlemmer og i egne land. Komiteen er også jury for utdelingen av IPAs ytringsfrihetspris, Prix Voltaire,
hvert år. I 2021 ble prisen tildelt Dar Al Jadeed Publishing house og dets avdøde med-grunnlegger, Lokman
Slim.
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Vi skal arbeide målrettet for
lesing og kunnskap.
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Satsing på lesing og leselyst
Lesing er vesentlig for demokratisk dannelse og utdannelse, evnen til å lære og forstå, empatisk
utvikling og for å utvikle de norske språkene.

Forleggerforeningen arbeider på ulike måter for å øke oppmerksomheten om betydningen av å
satse på leseferdigheter i skole og utdanning. I 2021 startet Forleggerforeningen Lesehelt-kampanjen,
der en rekke offentlige personer fortalte om hvem som var deres lesehelt og som åpnet bøkenes verden for
dem, og hvorfor det er viktig med lesehelter. I nye lesetall fra Ipsos barn og unge viser svarene at 35
prosent av tenåringsguttene ikke leste en eneste bok i 2020. Forleggerforeningen lanserte sammen med 15
andre bransjeorganisasjoner visjonen om et leseløft, med konkrete tiltak på fem områder for å bedre
lesingen og litteraturens kår.

Leseferdigheter er en forutsetning for å utvikle leselyst. Forleggerforeningen mener en leselyststrategi
bør sees i sammenheng med livslang læring og framtidig verdiskaping, og være et forpliktende samarbeid
på tvers av sektorer og departementer, slik at skoler, bransje og bibliotek i kommunene alle er involvert. En
ny leselyststrategi må bygge på et solid kunnskapsgrunnlag og ha tydelige mål.
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Elever skal ha tilgang til nødvendige
læremidler for kunnskap og bedre læring
I 2021 har læremidler stått høyt på agendaen hos Forleggerforeningen. Vi har sammen med politikere,
embetsverk, andre interesseorganisasjoner, viktige aktører på læremiddelfeltet og i utdanningen arbeidet
for å oppnå ambisjonen om en god skole. Vårt felles mål er at våre beste papirbaserte og digitale
læremidler skal brukes av elever og lærere i hele landet.

I 2020 ble læreplanreformen Fagfornyelsen gjennomført i skolen. Siden da har vi vært gjennom et år
med restriksjoner, perioder med stengte klasserom og en kommuneøkonomi presset fra alle kanter.
Forlagene har utviklet nye digitale og papirbaserte læremidler til de nye læreplanene, men mange skoler
har hverken hatt kapasitet eller økonomi til innkjøp av nye læremidler. Derfor har vi i 2021 fortsatt arbeidet
målrettet for å sikre elever og lærere de læremidlene de trenger for å lykkes med læring i en ny tid — i tråd
med de nye planene.
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Forleggerforeningen har i året som har gått også arbeidet for å hindre ulovlig kopiering av
læremidler, og det er nå etablert en felles rutine for varsling og håndtering av slike saker.

Forleggerforeningen ga sine innspill til en rekke høringer i kunnskapspolitikken i 2021. Deriblant
høring om ny opplæringslov. Vi spilte også inn til behandlingen av Stortingsmelding 21 (2020—2021) om
fullføringsreformen, som omhandler organisering og innhold i videregående skole. Vi har deltatt i
dialogmøter om ny digitaliseringsstrategi for Osloskolen, og om ny handlingsplan for digitalisering av
grunnopplæringen. Forleggerforeningen har dessuten spilt inn til EU-kommisjonen om læremidler med
åpen tilgang.
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Løft for lesing og litteratur i
Hurdalsplattformen
I Hurdalsplattformen, som la det politiske grunnlaget for en ny mindretallsregjering i 2021, erklærte
Arbeiderpartiet og Senterpartiet et ønske om å legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet.
Plattformen lover også å styrke litteraturformidling — både gjennom innkjøpsordningene, en ny
leselyststrategi og flere meråpne bibliotek.

Forleggerforeningen fikk en rekke gjennomslag i Hurdalsplattformen, og under Arendalsuka hadde vi
egne og deltok i flere debatter om blant annet lesing, bibliotek og kulturpolitikk.

Det er dessuten flere viktige punkter med mål om å styrke norsk språk i plattformen. AP og SP lover
å føre en språkpolitikk der norsk eller samisk blir foretrukket i alle deler av samfunnet, og vil sørge for at
norsk språk blir løftet frem i høyere utdanning og forskning.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen også å sikre alle elever tilgang til skolebibliotek, og sørge
for at alle elever får læremidler på egen målform.
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Allmenngjøring og formidling av
bredde gjennom bibliotek
Forleggerforeningen arbeider for at bibliotekene skal få rammer som sikrer brede bokinnkjøp i hele
landet. I tillegg må statens innkjøpsordninger i kulturfondet styrkes og utvides, og kommuner og fylker må ta
ansvar for folkebibliotekenes innkjøpsbudsjetter, som har sakket akterut. Betalingsmodeller for digitalt
innhold i bibliotek må være bærekraftige og kunne eksistere side om side med kommersielle
strømmetjenester, som blir stadig viktigere for forlagenes inntjening.

Innkjøpsordningene for litteratur er over tid lite prioritert i kulturfondets tildelinger.
Forleggerforeningen mener nasjonale myndigheter må ta et mer aktivt ansvar for at alle litterære sjangre
kan skrives og leses i alle formater på samisk, nynorsk, riksmål og bokmål. Innkjøpsordningen for
skjønnlitteratur er et rimelig og effektivt verktøy for å skape og spre litteratur, men de siste årene er
forlagenes inntekter avkortet fra ordningen fordi bevilgningene har vært for små.
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Dette rammer også sakprosasjangeren, som er viktig for grundig faktaformidling.
Forleggerforeningen mener innkjøpsordningen for sakprosa bør avgrenses tydeligere til allmennmarkedet,
og bli en automatisk ordning, slik at sakprosaforfattere og -forlag får samme forutsigbarhet som for
skjønnlitteratur. Dette er i tråd med anbefalingene i evalueringen av innkjøpsordningene. Endringene må
skje i dialog med bransjeaktørene og finansieres tilstrekkelig, det trengs anslagsvis minimum 25 millioner
kroner i økning.

Barn og unge låner vesentlig mer i bibliotekene enn voksne men innkjøpsordningene deres er
underfinansiert. I 2019 ble det kjøpt inn 218 titler ny norsk skjønnlitteratur for voksne og 103 for barn.
Antall utgivelser av faktabøker for barn og unge er nesten halvert de siste åtte årene, og for sakprosa ble
det kjøpt inn 96 titler for voksne, men bare 27 for barn og unge — og av dem var bare fem for barn eldre
enn 14 år. Barn og unge trenger oversatt og norsk skjønnlitteratur, og de trenger sakprosa for å lære kritisk
refleksjon når stadig mer innhold og ytringer selvpubliseres. Elevenes rett til skolebibliotek blir lite verdt om
det har få og gamle bøker.
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Norske elever får i dag svært ulike skolebibliotektilbud. En midlertidig forsøksordning for innkjøp til
skolebibliotek har gitt skolebibliotekene samme bøker for barn og unge som før bare gikk til
folkebibliotekene.

Den første evalueringen viser at 9 av 10 som deltar melder at ordningen gir økt leselyst/flere utlån,
67% melder at flere elever enn før låner bøker og 83% melder at elever låner større mangfold av bøker
med ordningen. Norge har 2500 grunnskoler, omtrent 500 søkte på prøveordningen, mens bare 200 fikk
delta og motta bøker. Samtidig er folkebibliotekenes filialer på 20 år nesten halvert, fra 1247 til 665.

Forleggerforeningen jobber for at ordningen skal bli permanent og omfatte alle skolebibliotek. For
å sikre flere tilgang til bøker bør også skolebibliotek bli meråpne for alle i lokalmiljøet.
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Boklov og bedre innkjøpsordning
Forleggerforeningen har jobbet grundig med bransjens rammevilkår forut for den varslede
bokloven. Utredninger om status i bokmarkedet (Myhre Consulting), om fellestrekk og ulikheter ved de ulike
strømmemarkedene (Colbjørnsen), et overordnet økonomisk perspektiv på økonomisk utvikling i
forlagsbransjen (Menon Economics) og en oversikt over rammevilkår i de europeiske boklovene, er levert på
bestilling fra Forleggerforeningen.

En bredt sammensatt intern arbeidsgruppe har utviklet forslag til Forleggerforeningens posisjoner i
boklovsarbeidet, som er behandlet og vedtatt i foreningens styre.

Forleggerforeningen ønsker en overordnet og robust rammelov der for eksempel fastprisens lengde og
innretning reguleres i selve lovteksten, mens andre bestemmelser kan innrettes gjennom forskrifter eller
fortsatte avtaler, for å sikre nødvendig dynamikk. Forleggerforeningen ønsker også justeringer av
fastprisens innretning slik at alle formater får fripris samtidig, mot en noe lengre fastprisperiode enn i dag.
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Forleggerforeningen arbeider for at innkjøpsordningene skal gi hele skaperleddet — forleggere og
forfattere — tilstrekkelig forutsigbarhet for å sikre fortsatt bærekraft i en bredde av bokutgivelser.
Forlagenes godtgjørelse når kulturfondet kjøper inn bøker har ikke holdt tritt med pris- og kostnadsvekst,
men er tvert imot avkortet.

Forleggerforeningen arbeider også for å styrke og utvide de ulike innkjøpsordningene, blant annet
slik at forsøksordningen der kulturfondsbøker for barn og unge også er med i ordningen for skolebibliotek
gjøres permanent og utvides til alle skolebibliotek. I tillegg må bl.a. sakprosaordningene og ordningene for
barn- og unge styrkes og utvides.

21

Vi skal sikre robuste vilkår og
ordninger for et marked i
endring.
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Offentlig sektor skal opptre som
profesjonell kunde — ikke konkurrent
Det er et omforent politisk mål at offentlig sektor ikke skal produsere tjenester og innhold hvis
markedet kan ivareta ønsket behov. På læremiddelfeltet skjer dette likevel, og de offentlige tjenestene,
med NDLA i spissen, utfordrer både innovasjonsevne og risikovilje i bokbransjen, balansen i verdikjeden og
det litterære økosystemet. Det er femten år siden NDLA ble etablert, og tiltaket sluser stadig mer penger ut
av læremiddelmarkedet og videre over i et ensartet fylkeskommunalt produksjonsapparat.

I 2021 har Forleggerforeningen videreført arbeidet for å begrense finansieringen til NDLA, og slik
sikre bevissthet rundt konsekvensene av slike tjenester. Forleggerforeningen har også bidratt til å sette
konkurransesituasjonen for digitale læremidler på dagsorden gjennom en rekke mediesaker. Vi har styrket
dialogen med KS, Utdanningsdirektoratet og de andre bransjeorganisasjonene, og ikke minst dialogen med
politikere både på nasjonalt nivå og i NDLAs viktigste eierfylker.

I 2021 har Forleggerforeningen dessuten videreført påvirkningsarbeidet for å forhindre etableringen
av FriDA, et NDLA-liknende prosjekt for grunnskolen som var planlagt etablert allerede i 2020, men som
foreløpig ikke har fått fotfeste.
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Det norske fagspråket trenger drahjelp
En viktig del av Forleggerforeningens politiske arbeid er å synliggjøre forlagenes rolle som
leverandør av fagbøker og pensumlitteratur for høyere utdanning på norsk og av høy kvalitet. Særlig viktig
er arbeidet med å styrke norsk fagspråk.

Universitets- og høyskolesektoren gjennomgår store endringer, både når det gjelder
internasjonalisering og digital omstilling. Samtidig har sektoren et lovpålagt ansvar for å ivareta og
videreutvikle det norske fagspråket. En del av Forleggerforeningens arbeid er å bidra til at disse
forpliktelsene blir ivaretatt.

Arbeidet for norsk fagspråk har vært spesielt viktig frem mot valget og i dialogen med ny
regjering og ny utdanningskomité på Stortinget. Derfor er det gledelig at regjeringen i
Hurdalsplattformen fastslår at den vil sørge for at norsk språk blir løftet frem i høyere utdanning og
forskning, og sikre at norsk fremdeles skal være et vitalt, fullverdig og samfunnsbærende språk i landet
vårt. Plattformen er et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid.
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I vårt arbeid med norsk fagspråk samarbeider vi med andre bransjeorganisasjoner, og er i dialog
med Språkrådet, UHR, HK-dir og andre. I 2021 utarbeidet Forleggerforeningen, sammen med
Bokhandlerforeningen, Riksmålsforbundet, Noregs Mållag, NFFO og Nynorsk kultursentrum, et felles – og
mye spredt – opprop om språk i høyere utdanning, hvor vårt viktigste punkt er en oppfordring om å velge
pensum på norsk.

Forleggerforeningen arrangerte i 2021 en panelsamtale om norsk fagspråk i samarbeid med NFFO
under Arendalsuka, og en lengre fagpolitisk debatt om norsk fagspråk på Akademisk Kvarter i Bergen i
samarbeid med Bergens Riksmålsforening, NFFO og Riksmålsforbundet.
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Opphavsretten og vern av rettigheter
skal sikres

KOPIERINGSVEDERLAG: KOPINOR

Opphavsretten er til for å beskytte dem som lager et verk, og er en forutsetning for profesjonelt

Forleggerforeningen er en av Kopinors 23
medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler

forlagsarbeid. Forleggerforeningen har i 2021 arbeidet for å sikre god gjennomføring av EU-rett som har

om kopiering innenfor utdanningssektoren,

betydning for opphavsrettens stilling her hjemme.

offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn,
næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene
får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap,

Det er avgjørende at vi sikrer forlagene en stilling hvor de får et rimelig vederlag når deres verk

samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt

utnyttes, og det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre at bare personer som er berettiget til det, får

Forleggerforeningen 64 933 810 kroner i kollektive

gratis tilgang til litteratur og læremidler gjennom tilrettelagte tjenester som Norsk lyd- og

for verkene sine. I 2021 mottok

vederlag fra Kopinor (2020: 76 808 142 kr).

blindeskriftbibliotek.

KOPIERINGSVEDERLAG: NORWACO

I 2021 har vi blant annet svart på høring om gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og høring på

Forleggerforeningen er også tilsluttet
Norwaco, som blant annet administrerer

forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven i forbindelse med gjennomføring av Marrakechdirektivet og

utbetalingen av den statlig finansierte

-traktaten.

kompensasjonen for lovlig privatkopiering av
musikk, film, TV-innhold og lydbøker.
Forleggerforeningen har inngått avtale med
Norwaco om individuell fordeling til
lydbokprodusenter, og mottok i 2021 kr 3 669 606 i
kollektive vederlag fra Norwaco (1 749 556 kr i
2020).
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Vi sikrer et bærekraftig avtaleverk
Et viktig mål i Forleggerforeningens arbeid for å sikre gode vilkår for foreningens medlemmer er å
sørge for at normalavtalene er oppdaterte og bærekraftige i et marked i rask endring.
I 2021 ble ny avtale om lydbøker signert, der også inntekter fra strømmetjenester reguleres.
Lydbokmarkedet er et av våre viktigste vekstområder, og den nye avtalen garanterer forfatterne inntekter
per lytting, og skal gi forlagene gode vilkår for å fortsatt kunne utgi en bredde av litteratur i lydformat til
norske lesere.

Det er også opprettet et eget statistikkutvalg for litteratur, som skal samle inn data fra
abonnementstjenestene og legge frem relevant statistikk årlig.
Også på andre litteraturfelt trenger avtaleverket vårt en oppdatering. Forleggerforeningen og NFFO
startet i 2021 innledende forhandlinger om nye avtaler for sakprosa, fagbøker og pensumlitteratur.
Forhandlingene fortsetter i 2022.

I 2021 startet også forhandlinger om vederlag fra digital kopiering i forvaltning, næringsliv og
skoleverket. Forhandlingene kom i havn i 2022, og fordelingen etter ny avtale er i det vesentlige
uforandret fra tidligere.
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Norsk litteratur skal ha en sterk
posisjon i internasjonale markeder
Forleggerforeningen skal bidra til å styrke eksporten av norsk litteratur. 2021 var, som året før,
preget av pandemien, med avlyste bokmesser og heldigitale alternativer. Forleggerforeningens
eksportutvalg har i 2021 sammen med Norla og Utenriksdepartementet arbeidet for å sikre gode alternative
møteplasser i en fysisk stengt verden.

Forleggerforeningen har i 2021 også spilt inn til Utenriksdepartementets internasjonale strategi for
kulturpolitikken, og vi er i dialog med departementet om hvordan litteratureksporten kan styrkes og
videreutvikles i tiden som kommer. Både styrking av støtteordninger, av samarbeidsmodellen mellom det
offentlige og markedsaktørene og etablering av nye møteplasser, blir viktig fremover.

Forleggerforeningen er i løpende dialog med Norla, og det arrangeres jevnlige samarbeidsmøter for å
sikre best mulig praktisk gjennomføring av felles prosjekter. Forleggerforeningen er også representert i
Norlas styre.
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Det norske bokmarkedet 2021
Totalt omsatte den norske bokbransjen i 2021 for 5 932 millioner kroner (i beregnet utsalgsverdi), noe
som innebærer en vekst på 9,7 prosent fra 2020. Både medlemsforlag og forlag som ikke er medlem av
Forleggerforeningen opplever vekst, mens bokklubber fortsetter å falle.

Alle utgivelsesområder innenfor skole- og fagbokområdet vokser, og læremidler for grunnskole og
videregående skole vokser ekstra kraftig. Dette er drevet av fagfornyelsen - innføringen av nye læreplaner
for grunnskole og videregående fra høsten 2020.

Allmennmarkedet har sitt andre år på rad med vekst i 2021 med 3,3 prosent. Omsetningen av lydbøker
på fil vokser med 24,6 prosent, og er drevet av strømming, mens omsetning av lydbok i fysiske formater
fortsatt faller. Hele statistikken finner du på www.forleggerforeningen.no.
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Vi skal være en ansvarlig og
samlet bransje.
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Arbeid for å forebygge og håndtere
seksuelle trakassering
Forleggerforeningen initierte i 2020 en kartlegging av uønsket seksuell adferd og oppmerksomhet i
bokbransjen. Femten prosent oppgir at de i løpet av de siste to årene har vært utsatt for seksuell
trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er i overveiende grad menn som trakasserer unge
kvinner, og hendelsene skjer som oftest på arrangementer i bransjeregi, og ansatte i bransjen rapporterer
oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold.

En av Forleggerforeningens viktigste prioriteringer i 2021 har vært å bygge opp gode verktøy og
rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. I samarbeid med de andre
bransjeorganisasjonene har vi utviklet felles varslingsrutiner og varslingstjeneste, tydelige kjøreregler for
forebygging og håndtering av seksuell trakassering i bransjen. Denne verktøykassen ble lansert i 2022.Vi
har også gjennomført to ulike kursopplegg for ledere og ansatte i forlag.

Forleggerforeningen er medlem i Balansekunst. Arbeidet vårt for å sikre en trygg bransje for alle
kvalitetssikres gjennom samarbeid med Balansekunst og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeidet
fortsetter i 2022.
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Grønn bokbransje
I mars 2021 ble Grønt veikart for kunst- og kultursektoren lansert. Forleggerforeningen har vært
medlem av ressursgruppe for Virke sitt arbeid med veikartet. Dette arbeidet munnet ut i en rekke strakstiltak
som skal treffe alle i kunst- og kultursektoren.

Et pilotprosjekt for å kartlegge sektorens klimaavtrykk via en klimakalkulator er på trappene, og
arbeidet med lønnsom grønn omstilling intensiveres i 2022.
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Og ikke minst — et fellesskap
for alle.
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Mammutsalget — landets største
boksalg
Mammutsalget bygger på en tradisjon som går over 130 år tilbake i tid. Salget foregår primært i de
fysiske bokhandlene, og arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap.

Som følge av pandemien ble Mammutsalget 2021 forlenget fra to til fire uker, og fant sted fra 15.
februar til 13. mars — med to ukers forhåndssalg. 52 forlag og 373 bokhandler deltok, og bokkjøperne
kunne velge mellom 779 papirboktitler, 217 e-boktitler og 14 nedlastbare lydbøker.

I 2021 ble det arbeidet med å revitalisere Mammutsalget. På bakgrunn av en rapport med forslag om
endringer og nye tiltak fra 2019 ble det i 2021 nedsatt en ny arbeidsgruppe. Denne har i samarbeid med
prosjektleder effektivisert bestillingsrutiner for bokhandel og distribusjonssentraler. Ny prismodell for
deltagelse på Mammutsalget ble vedtatt i desember 2021, der forlag nå betaler per solgte eksemplar i
stedet for per tittel påmeldt. Videre har arbeidet ført frem til et forslag til rammeavtale for prosjektet.

BRANSJERÅD OG
MARKEDSGRUPPE
Det er bransjerådet som er beslutningsorgan
for Mammutsalgets budsjett og prosjektplan.
Salgets markedsgruppe sikrer god forvaltning av
markedsbudsjettet. I 2021 bestod
markedsgruppen av Gine Jonassen (Res Publica),

Deltakelse på Mammutsalget er forbeholdt Forleggerforeningens medlemmer.

Jan-Frode Brenna-Hansen (Gyldendal Norsk
Forlag) og Caroline Heitmann (Norli).
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Presentasjonsmøter for små forlag
Forleggerforeningen arrangerer presentasjonsmøter for små forlag med mindre enn 20 millioner
kroner i omsetning.

Deltakende forlag presenterer henholdsvis høst- og vårliste for kjederådenes representanter. Målet med
arrangementene er å hjelpe forlagene til å selge inn sine titler til bokhandlerkjedene.

Bokhandlerkjedene som deltok i 2021 var ARK, Norli og Fri Bokhandel.
Vårens presentasjonsmøter ble arrangert i Teams. 19 forlag deltok. Høstens møter åpnet igjen for fysiske
møter, der 13 forlag deltok — hvorav ett forlag deltok på Teams.

GENERALFORSAMLING OG
MEDLEMSMØTER
Ordinær generalforsamling i Den norske
Forleggerforening og Forleggerforeningens
servicekontor ble avholdt den 8. juni på Teams.
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Kompetansekaffe 2021
18. februar: Seksuell trakassering
4. mars: Introkurs — Normalkontraktsverket — Bing Hodneland
23. mars: Terje Colbjørnsen om strømming og digital utvikling
29. april: Bing Hodneland forklarer om konkurranseloven §10
5. mai: Forebygging av seksuell trakassering
2. september: Ny normalkontrakt for lydbøker fra 1. juni

HVA ER KOMPETANSEKAFFE?
Kompetansekaffe ble etablert under
pandemien som et kompetansehevende og
samlende initiativ for Forleggerforeningens
medlemmer.

14. oktober: Universell utforming

Kompetansekaffe arrangeres på månedlig basis,
og foregår digitalt. Her tar vi for oss aktuelle
temaer og problemstillinger i bransjen.
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Vi besvarer medlemsforlagenes
spørsmål
Sekretariatet i Forleggerforeningen besvarer juridiske, praktiske og politiske spørsmål fra
medlemsforlagene.
Forleggerforeningen er tilknyttet advokat Mathias Lilleengen i advokatfirmaet Bing Hodneland
Advokatselskap DA. Alle medlemsforlag får på foreningens regning advokathjelp innenfor en ramme av to
timer per sak. Bistand utover de to timene blir fakturert etter egen avtale med medlemsforlaget, i henhold
til advokatfirmaets lave timesatser.

De fleste medlemsforlag benyttet tjenesten i 2021, og det ble registrert et stort antall
enkelthenvendelser i løpet av året. Eksempler på forespørsler er hjelp til kontraktsinngåelse, fortolkning av
inngåtte avtaler, tvister med opphavere og andre juridiske spørsmål i tilknytning til forlagsvirksomheten.

FORLEGGERFORENINGEN FØLGER
OPP BOKHANDLERS
BETALINGSEVNE
Forleggerforeningen følger opp
bokhandlenes kreditt og betalingsevne.
Dette innebærer at foreningen kan begrense
levering av varer fra medlemmene til bokhandlere
som ikke har betalt til forfall.
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Brageprisen
Brageprisen 2021 ble delt ut 25. november på Dansens hus i Oslo. Prisutdelingen ble leder av Selda
Ekiz. Camara Lundestad Joof holdt prolog og Simple Jonny’s stod for musikken. Prisutdeler var kulturminister
Anette Trettebergstuen.

Årets vinnere:
Skjønnlitteratur for voksne
Jon Fosse, Septologien VI-VII, Det Norske Samlaget

Sakprosa
Lena Lindgren: Ekko. Et essay om algoritmer om begjær, Gyldendal

Barne- og ungdomsbøker
Erlend Skjetne: Eit anna blikk, Flamme Forlag

Åpen klasse 2021: Sakprosa for barn og unge
Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie: Søstre: Min historie etter Utøya, Vigmostad & Bjørke

Hedersprisen 2021 ble tildelt Liv Køltzow.

38

Forleggerforeningen i media
Forleggerforeningen er en synlig aktør i mediebildet. Viktige mediesaker i året som gikk var lesing,
statsbudsjettet, seksuell trakassering, ny regjering, ulovlig kopiering av læremidler og boklov. Vi er også
synlige i forbindelse med årlige aktiviteter som Brageprisen og Mammutsalget.

Samlet ble Forleggerforeningen omtalt 760 ganger i norske medier i 2021. Dette inkluderer nett, papir og
radio.
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Kommunikasjon
Nyhetsbrev: Forleggerforeningens nyhetsbrev utgjør
hovedkommunikasjonskanalen ut mot medlemmene. I 2021 ble det sendt ut
24 nyhetsbrev. Mottakerlisten utgjør om lag 500 personer, og er forbeholdt
ansatte i medlemsforlag. Nyhetsbrevet sendes ut på ukentlig basis og har en
stabil åpningsrate på ca. 50 prosent.

Sosiale medier: Forleggerforeningen har aktive kontoer på Facebook (Den
norske Forleggerforening, 1100 følgere), Instagram (forleggerforeningen, 843
følgere) og Twitter (@DnF_publisher, 506 følgere). I tillegg til egen nettside
deles det her statistikk, artikler, høringssvar, medieoppslag, egenproduserte
artikler og andre relevante eksterne saker.
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Oppnevninger fra Forleggerforeningen
NORLA

KOPINOR

WEXFO

Styret

Representantskap

Styret

Heidi Austlid, Forleggerforeningens

Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm

Heidi Austlid, Forleggerforeningens

administrerende direktør

Vara: Liv Blom-Stokstad, Gyldendal

administrerende direktør

Hovedstyret

Valgkomiteen

Faglig råd for skjønnlitteratur

Arne Magnus, Gyldendal (nestleder)

Edmund Austigard, Samlaget

Herdis Eggen, Cappelen Damm

Vara: Hege Gundersen, Universitetsforlaget

Evy Tillman, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)

Faglig råd for faglitteratur
Kari Spjeldnæs, Aschehoug

Fordelingsutvalget
Anders Skogvold, Cappelen Damm (leder)
Øyvind Wærholm Graff, Cappelen Damm,
fra november

Valgkomiteen
Bjørn Smith-Simonsen, Pax
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NORWACOS STYRE

NORSK BARNEBOKINSTITUTTS RÅD

RETTIGHETSALLIANSEN

Ann-Kristin Vasseljen, Lydbokforlaget

Eva Thesen, Gyldendal Norsk Forlag

Anne Heidenreich, Gyldendal

Bjørn Smith-Simonsen, PAX

RÅDET FOR LILLEHAMMER
LITTERATURFESTIVAL

FAGSKOLEN FOR
BOKBRANSJENS STYRE

LÆREBOKUTVALGET FOR
HØYERE UTDANNING - UHR

Mads Nygaard, Aschehoug

Anne Perstølen, Forleggerforeningens

Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm

Kristenn Einarsson, WEXFO

økomnomisjef

Vara: Hege Gundersen,
Universitetsforlaget

LESER SØKER BOKS STYRE

FORENINGEN !LES' STYRE

Marius Mohaugen, H. Aschehoug

Brynjulf Jung Tjønn, Samlaget
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Medlemsforlag
Agenda Res Publica Media

Davvi Girji OS

Fonna Forlag LL

Antropos Forlag

Det Norske Samlaget

Font Forlag

Ares forlag AS

Dreyers Forlag Oslo AS

Fontini Forlag

Arneberg Forlag

Efrem Forlag

Forenkla forlag Ulv Holbye

Bazar Forlag

Embla Forlag AS

Forlaget Historie & Kultur AS

Bibelselskapet | Verbum

Engelstad Forlag

Forlaget Manifest AS

Blue Ocean Media

Existenz forlag

Forlaget Oktober

Bok Circus Forlag

Familieforlaget

Forlaget Press

Cálliid Lágádus — Forfatternes Forlag

Fanfare AS

Forlaget Tom & Tom

Cappelen Damm AS

Figenschou forlag

Forlagshuset Vest AS

Communicatio Forlag AS

Flamme forlagt

Fri Flyt AS

Flux Forlag

Gursli Berg Forlag
Gyldendal Norsk Forlag AS
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H. Aschehoug & Co

Mangschou AS

Haldde Forlag AS

Manuskript forlag AS

Heia Folk

Memo forlag AS

Heinesen Forlag

Olivia forlag AS

Hermon Forlag AS

Orfeus Publishing

Hertervig Forlag

Orkana Forlag AS

Humanist Forlag AS

Papermoon AS

Iris Publishing AS

Pax Forlag AS

J.M. Stenersens Forlag AS

Pedagogisk Forlag AS

Jæren Forlag AS

Pegasus Forlag

Kagge Forlag AS

Pelikanen Forlag AS

Kolon Forlag

Pictura Normann AS

Kontur Forlag

Snøfugl Forlag AS

Kunnskapsforlaget

SolumBokvennen AS

Lunde Forlag

Spartacus Forlag A/S

Lydbokforlaget A/S

St. Olav forlag og bokhandel AS

Magikon forlag ANS

Stendal forlag

Svein Sandnes Bokforlag
Teknisk Industri AS
Tell Forlag AS
Terp AS
Tiden Norsk Forlag
To-Foto AS
Tussilago Forlag
TV2 Skole AS
Universitetsforlaget AS
Ura forlag
Uten Tittel AS
Utenfor Allfarvei AS
Vega Forlag AS
Vårt Land Forlag
Zebra AS
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Forleggerforeningens utvalg
Forleggerforeningen organiserer utvalg for en rekke ulike fagområder. Utvalgene består av
representanter fra medlemsforlagene, og fungerer som rådgivende organ for styret. Noen av utvalgene har
også en operativ rolle i organiseringen av foreningens arrangementer.

Akademisk utvalg
Leder: Liv Blom Stokstad, Gyldendal Norsk Forlag
Saker i 2021: Arbeide for å sikre norsk fagspråk, arbeide for et velfungerende marked for digitale
læermidler for høyere utdanning.

Allmennbokutvalget
Leder: Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag
Saker i 2021: Forhandlinger med forfatterorganisasjonene, utvikling av innkjøpsordningene,
boklovsforarbeid.
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Juridisk utvalg
Leder: Sturla Blanck Torkildsen, Universitetsforlaget
Saker i 2021: Opphavsrettseminarer, offentlige initiativ som truer
opphavsretten, høringssaker, avtaleverk.

Læremiddelutvalget
Leder: Anders Skogvold, Cappelen Damm
Saker i 2021: Følge opp Fagfornyelsen og den teknologiske skolesekken, arbeide for et friere marked for
digitale læremidler.

Markedsutvalget
Leder: Kjersti Myre, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Saker i 2021: Mammutsalg, (Markedsfagdag måtte utgå på grunn av Covid), forbedring av utvalg i
bestselgerlister.

Statistikkutvalget
Leder: Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm
Saker i 2021: Utarbeide og videreutvikle bransjestatistikken «Det norske Bokmarkedet».
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Utvalget for litteratureksport
Leder: Evy Tillman, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
Saker i 2021: Sikre alternative digitale salgsarenaer, videreutvikle samarbeid med Norla og
Utenriksdepartementet.

Utvalget for små forlag
Leder: Martin Berdahl Aamundsen, Kontur Forlag
Saker i 2021: Klare seg gjennom pandemien, innkjøpsordningen.
Ytringsfrihetsutvalget
Leder: Eirik Bø, Pelikanen forlag
Saker i 2021: Ytringsfrihet internasjonalt, arrangere Ytringsfrihetsseminar, spille inn til
Ytringsfrihetskommisjonen.

Økonomiutvalget
Leder: Øyvind Wærholm Graff, Cappelen Damm
Saker i 2021: Kredittoppfølging av bokhandel, utredning av kredittgrenser med tilhørende bankgarantikrav
satt i historisk perspektiv.
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Kontakt oss
ADRESSE
Sehesteds gate 6, 0164 Oslo

E-POST
dnf@forleggerforeningen.no

TELEFON
22 00 75 80

