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Forord

I Danmark har handlen med bøger i en lang årrække været reguleret ved bran-
chens samhandelsregler, der indeholder en række begrænsninger for virksom-
hedernes handlerum. Reglerne har med begrundelse i kulturpolitiske hensyn
haft dispensation fra konkurrencelovgivningen.

I forbindelse med dispensationerne har konkurrencemyndighederne ikke tidli-
gere vurderet eller diskuteret sammenhængen mellem de kulturpolitiske mål-
sætninger og de regler, der gælder for salg af bøger i Danmark. Det er formålet
med dette debatoplæg at sætte fokus på denne sammenhæng.

Oplægget er afgrænset til at omfatte salg af bøger til forbrugeren. Derfor berø-
res bibliotekerne, de offentlige indkøb og støtteordninger kun i begrænset om-
fang.

Debatoplæggets åbne form afspejler, at Konkurrencestyrelsen og Konkurren-
cerådet ikke har taget stilling til om og i hvilket omfang, det er hensigtsmæssigt
at ændre reglerne for bogbranchen. Selv om de fleste – herunder konkurrence-
myndighederne – nok kan blive enige om, at det overordnede mål er ’mest mu-
lig og bedst mulig litteratur for pengene’, så er det ikke klart, hvordan dette mål
nås. Sigtet med dette debatoplæg er at stimulere en debat, der kan medvirke til
afklaring.
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Indledning

Bogbranchens erhvervsvilkår afviger fra de vilkår, der kendes fra andre bran-
cher i Danmark. Handlen med bøger er et af de eneste detailhandelsområder,
hvor priskonkurrence ikke spiller en central rolle.

De organiserede boghandlere og forlæggere har siden midten af forrige århund-
rede indbyrdes aftalt vilkårene for handlen med bøger i Danmark.

Siden 1956 har bogbranchens fastprissystem – som følge af dispensationer fra
konkurrencelovgivningen – været undtaget fra de regler, der generelt gælder for
erhvervsvirksomhed i Danmark. Dispensationerne har været begrundet i kul-
turpolitiske hensyn.

Bogbranchens nuværende regler har været i kraft i uændret form siden 1. januar
1992 og er kort skitseret i følgende oversigt.

Antagelse af
boghandlere

Kun personer, der opfylder visse krav om faglig indsigt og uddannelse,
må drive virksomhed som boghandler. Kravet kan også opfyldes gen-
nem ansættelse af leder, der opfylder samme betingelser. Antagelsen
gælder for et bestemt område.

Boghandleres
eneret

Boghandlere, som er antaget efter antagelsesreglerne og har tiltrådt
samhandelsreglerne, har eneret på videreforhandling af bøger i Dan-
mark. Dog må andre forretninger forhandle bøger under frisalgsgræn-
sen på p.t. 155 kr., forudsat de faste priser overholdes. Bogklubber
må sælge til medlemmer, mens forlagene må sælge bøger direkte til
forbrugere.

Forlæggeres
eneret

Forlag, der har tiltrådt samhandelsreglerne, har eneret til at levere bø-
ger til boghandlerne. Samtidig har forlagene leveringspligt over for
boghandlerne.

Faste priser

Forlæggerne skal fastsætte bindende udsalgspriser, som skal overhol-
des ved ethvert salg til forbrugere i udgivelsesåret og næste kalenderår.
Fastprisperioden fornyes hver gang en titel trykkes i nyt oplag og kan
dermed forlænges til adskillige år. Alle former for rabat til forbrugerne
er forbudt i fastprisperioden, bortset fra studierabat på max. 10 pct.

Håndhævelse
af reglerne

Reglerne håndhæves af råd og nævn, der består af repræsentanter for
branchens organiserede aktører (boghandler- og forlæggerforeninger-
ne). Kun de to foreninger er klageberettigede. Alle aktører kan idøm-
mes bøder og/eller udelukkes fra samhandel.

I dette debatoplæg sættes fokus på

•  om der er sammenhæng mellem mål (politiske hensyn) og midler, og
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•  om de politiske målsætninger kan varetages på en mindre konkurrence-
begrænsende måde.

I diskussionerne af disse spørgsmål er udgangspunktet, at aktørerne på bog-
markedet – forlag og boghandlere – er erhvervsvirksomheder, der i vid ud-
strækning gør sig de samme erhvervsmæssige overvejelser, som virksomheder
inden for andre erhverv. En forudsætning for at kunne drive virksomhed med
produktion og salg af bøger er, at man kan tjene penge. Forlag og boghandlere
er ligesom virksomheder i andre brancher underlagt almindelige virksomheds-
økonomiske krav til fornyelse, ressourceudnyttelse og indtjening mv. samt al-
mindelige lovgivningsmæssige krav om fx beskatning og arbejdsforhold.

Derfor ligger forskellen i forhold til andre branchers erhvervsmæssige rammer
først og fremmest i de særlige mål, som søges varetaget via bogbranchens er-
hvervsvilkår.

Øget konkurrence er ikke et mål i sig selv. Men mere konkurrence kan være et
middel til at sikre en mere effektiv ressourceanvendelse – fx i form af et mere
effektivt fungerende dansk bogmarked med bedre udbud og billigere forbruger-
priser – samtidig med, at politiske hensyn fortsat tilgodeses.
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Målsætninger

Overvejelserne om bogbranchens erhvervsvilkår tager udgangspunkt i:

•  Hvilke overordnede hensyn ønskes varetaget i vilkårene for handlen
med bøger i Danmark?

Som udgangspunkt bør overordnede samfundsmæssige hensyn og målsætnin-
ger for forskellige erhverv fastlægges politisk. Disse hensyn og målsætninger
skal søges tilgodeset i de midler og vilkår, erhvervene skal fungere under.

Der har længe været politisk enighed om, at kulturhensyn skal tilgodeses, når
erhvervsvilkårene i bogbranchen tilrettelægges. Debatten når kun sjældent dy-
bere end dette. Fx er der ofte blevet udtrykt ønsker om at bevare de faste priser
på bøger, uden at det samtidig konkret fremgår hvilke politiske målsætninger,
der søges opfyldt via det middel, et fastprissystem er udtryk for.

Kulturministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af dette debatoplæg peget
på tre centrale kulturpolitiske målsætninger for handlen med bøger i Danmark.
Disse mål er refereret nedenfor. Desuden er bogbranchens argumenter og andre
betragtninger, der har været fremført i debatten, inddraget.

Bøger – et særligt kulturelt gode

Ifølge Kulturministeriet er bøger ”et af de væsentligste kulturgoder. De tjener
som medie for oplevelser, for litterær kunst og ikke mindst for det danske
sprog”, og ”en udstrakt omsætning af bøger som kulturgode er kulturpolitisk
ønskelig.”

Bøger formidler kulturelle værdier og fremmer den kulturelle udvikling og
mangfoldighed mv. Bogens funktion som medie retter sig bredt mod befolk-
ningen. Bogen og det skrevne ord indgår som et virkemiddel i en lang række af
bredere politiske målsætninger om oplysning, uddannelse, demokrati, ytrings-
frihed etc. Desuden giver bøger i forhold til fx elektroniske medier bedre mu-
lighed for refleksion og ræsonnement.

Den kulturpolitiske prioritering af bogen som medie ses også af de forskellige
offentlige støtteordninger, jf. boksen.
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Bredt titeludbud og støtte til smal litteratur

Udgivelse af mange forskellige bøger og dermed et bredt titeludbud fremhæves
ofte som en central kulturpolitisk målsætning. Et bredt titeludbud anses for
vigtigt, bl.a. fordi det antages at medvirke til at sikre kulturel bredde og nyska-
belser i samfundet.

Ifølge Kulturministeriet bør befolkningen ”have adgang til at vælge i et bredt
udvalg af bøger, herunder af kvalitetslitteratur og eksperimenterende udgivel-
ser mv. Det er af stor kulturpolitisk betydning, at det brede titeludbud er med
til at sikre udbredelsen og dermed produktionen af den mere marginale litte-
ratur, især i et lille sprogområde.”

For at sikre et bredt titeludbud peges der
ofte på behov for at beskytte eller støtte
produktion og udbredelse af en mindre del
af de litterære udgivelser. Disse udgivelser
beskrives med begreber som fx den

Danske Skønlitterære Forfatteres
formand Peter Legaard Nielsen

”…jeg tror nu alligevel ikke, at der
går mange forfattere rundt med kva-
litetsmanuskripter, der er refuseret
på flere forlag. Manuskripter af vær-
di finder vej til udgivelse.”

Bogmarkedet, nr. 37, 1999

Offentlige litteraturstøtteordninger

Der er etableret en række støtteordninger i Danmark med henblik på at fremme litteraturens
vilkår. Blandt de vigtigste kan nævnes:
�Statens Kunstfonds litterære udvalg, der årligt udbetaler 10 mio. kr. i støtte til skønlitterære
forfattere (hertil kommer forfatteres andel af Kunstfondens livsvarige ydelser og igangsætter-
stipendiater. Disse udgør i 1999 samlet set mere end 35 mio. kr.) og udbredelse af litteratur in-
denfor alle genrer.
Litteraturrådet, der årligt udbetaler godt 9 mio. kr. til støtte til frembringelse og udbredelse af
litteratur indenfor alle genrer.
Dansk Litteraturinformationscenter, der årligt udbetaler 3½ mio. kr. Centret har til formål at
støtte udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Støtten gives bl.a. til oversættelser af danske
forfatteres værker.

Hertil kommer biblioteksafgifterne. I 1999 blev der fordelt godt 142 mio. kr. Afgiften udbeta-
les til forfatterne som kompensation for at have bøger stående på biblioteket.

I alt udgør litteraturstøtten i Danmark altså knap 165 mio. kr. inklusiv biblioteksafgift. Fælles
for ordningerne gælder, at de stort set udelukkende anvendes til forfatterstøtte.

Til sammenligning kan nævnes, at i Sverige, hvor bogpriserne er frie, og hvorom det ofte i de-
batten høres, at den offentlige støtte er væsentligt større end i Danmark, var støtten i 1997 (til
boghandlere, oversættelser, udgivelse og genoptryk af kvalitetslitteratur) ca. 42 mio. danske kr.
Biblioteksafgiften i Sverige udgjorde 87 mio. dkr., altså i alt 129 mio. dkr.

Omregnet til støttekroner pr. indbygger svarer det til, at Danmark årligt bruger 31 dkr. pr. ind-
bygger til litteraturstøtte, mens Sverige årligt bruger 15 dkr. pr. indbygger. Litteraturstøtten pr.
indbygger er således mere end dobbelt så høj i Danmark.



9

’smalle’, ’marginale’, ’kvalitetsprægede’ eller ’elitekulturelle’ litteratur (i det
følgende bruges konsekvent betegnelsen smal litteratur).

Behovet for at støtte eller beskytte den smalle litteratur er begrundet i en efter-
spørgselsantagelse om, at der ikke i et lille sprogområde som det danske kan
opnås tilstrækkeligt store oplagstal på smalle udgivelser. Dette på trods af, at
den tekniske udvikling de senere år har gjort langt mindre oplagsstørrelser
kommercielt rentable.

Den smalle litteraturs betydning begrundes bl.a. i, at litterære innovationer –
fornyelser, udviklinger, forandringer og eksperimenter – opstår i den smalle
litteratur. Først på længere sigt kommer
de til at indgå som elementer i den brede-
re og mere populære litteratur.

Der foreligger ikke entydige definitioner
af, hvad der skal forstås ved smal littera-
tur. Antagelsen om behov for støtte peger
i retning af, at begrebet må handle om
bøger, der er svært afsættelige og kun
retter sig mod en mindre del af forbruger-
ne. Det giver dog ikke mening at basere
definitionen på salgstal, da det ville svare
til en kulturpolitisk målsætning om gene-
relt at støtte eller beskytte forlagenes
kommercielt fejlslagne udgivelser.

Definitionen af smal litteratur må i stedet
tage udgangspunkt i bestemte litterære genrer og/eller innovations- og kvali-
tetsvurderinger, jf. boksen.

! Er støtte/beskyttelse af bestemte typer af litteratur en kulturpolitisk målsæt-
ning? Hvilke typer af litteratur bør i givet fald støttes/beskyttes?

Befolkningens adgang til bøger

Realiseringen af kulturelle målsætninger forudsætter, at befolkningen har ad-
gang til bøgerne – enten som købere eller som lånere. Det er derfor også en
overordnet politisk målsætning at sikre befolkningen den bedst mulige adgang
til bøger.

Befolkningens adgang til bøger som lånere sikres gennem bibliotekerne, der
har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille

Kvalitetsbegrebet

”På den ene side finder man (f.eks. inden
for biblioteksvæsenet) et stadig mere bru-
gerdefineret kvalitetsbegreb, hvis yderste
konsekvens er, at alt, hvad der formidler
oplevelse, har litterær kvalitet.

På den anden side arbejder man fortsat
(f.eks. inden for Statens Kunstfond) ud fra
den opfattelse, at definitionen og vurde-
ringen af litterær (i betydningen ’kunstne-
risk’) kvalitet er et anliggende for eksper-
ter og mere eller mindre uafhængigt af
den ’almindelige’ læsers opfattelse.”

Lisbeth Worsøe-Schmidt,
Litteraturens situation, KLIM, 1994
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bøger og andet egnet materiale vederlagsfrit til rådighed. De offentlige bevil-
linger til bibliotekerne udgør i 1999 godt 2,6 mia. kr.

Målsætninger om, at forbrugerne skal sikres bedst mulig adgang til at købe bø-
ger, kan begrundes udfra både kultur- og forbrugerpolitiske hensyn. Bogsalget
til private udgjorde i 1997 godt 1,8 mia. kr.

Ifølge Kulturministeriet er det ”en meget væsentlig kulturpolitisk prioritet, at
der er den bedst mulige fysiske/geografiske adgang for befolkningen til at købe
bøger. Der bør derfor være udbredte muligheder for at købe bøger, herunder i
særdeleshed kvalitetslitteratur, også i tyndt befolkede områder. … Med hensyn
til samhandelsreglerne må det siges, at ministeriet ikke finder, at den såkaldte
boghandlereksklusivitet har en kulturpolitisk begrundelse.”

Ud fra en forbrugerpoli-
tisk synsvinkel må det og-
så være ønskeligt, at di-
stributionen af bøger sker
så effektivt som muligt.
Bøgerne bør derfor sælges
via effektive salgskanaler,
der på bedst mulige vis
når ud til forbrugerne.
Samtidig bør de sælges til
priser, hvor forbrugerne
(også de lavere ind-
komstgrupper) har råd til
og vælger at købe bøger-
ne, mens de er aktuelle og
debatteres.

Evt. andre politiske hensyn

Spørgsmålet er herefter, om der er andre overordnede hensyn, der fra politisk
hold ønskes varetaget via erhvervsvilkårene for handlen med bøger i Danmark.
Man kunne fx forestille sig en målsætning om udgivelsernes kvalitetsniveau.

Er der andre overordnede politiske hensyn, der ønskes varetaget gennem
vilkårene for handlen med bøger i Danmark?

Beskyttelse af den lokale boghandel
Tidligere har bogbranchen argumenteret for, at der i Dan-
mark har været en kulturpolitisk målsætning om et tæt net af
boghandlere i lokalsamfundene.

Boghandlerforeningen har i sommeren 1999 tilkendegivet, at
beskyttelsen af boghandlere i lokalsamfundene i form eks-
klusive rettigheder til handel med bøger ikke længere vil
kunne opretholdes. Den danske Boghandlerforenings for-
mand Jesper Møller :

”Vi tror ikke længere på, at vi kan fastholde eksklusivite-
ten.”

Berlingske Tidende 30. juni 1999

”Når den ene halvdel, nemlig forlæggerne, ikke længere vil
være med på monopolet, så kan vi ikke blive ved med at
kræve det.”

Jyllandsposten 1. juli 1999
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Sammenhæng mellem mål og midler?

Det overordnede spørgsmål for dette debatoplæg er, om der er sammenhæng og
proportionalitet mellem de politiske målsætninger og den måde, bogbranchens
erhvervsvilkår p.t. er udformet på, jf. nedenstående oversigt.

Mål (politiske hensyn) Midler (erhvervsvilkår)

Bøger – et særligt kulturelt gode Antagelsesregler

Boghandleres eneret
Bredt titeludbud
– støtte til smal litteratur

Forlæggeres eneret

Befolkningens adgang til bøger Faste priser

Evt. andre politiske hensyn Håndhævelsessystem

Bogbranchens erhvervsvilkår er forskellige fra de vilkår, der gælder for de fle-
ste andre erhverv i Danmark. Det rejser flere spørgsmål, som diskuteres i den
resterende del af dette debatoplæg.

•  Sikrer de nuværende regler i bogbranchen i praksis, at de politiske målsæt-
ninger nås?

•  Hvilke årsags-virknings-sammenhænge antages at sikre opfyldelsen af de
anførte mål?

•  Hvilke politiske fordele og samfundsøkonomiske omkostninger er der i
praksis ved de nuværende regler for handlen med bøger? Kan man fx få
mere kultur for pengene på andre måder?

•  Hvilke konklusioner kan der drages ved at sammenligne med andre bran-
cher, fx musik-cd-branchen, hvor handlen sker på et konkurrencemarked?

•  Hvilke konklusioner kan der drages ved sammenligninger af bogmarkeder-
ne i lande med henholdsvis fastprissystemer og priskonkurrence?

I det følgende inddrages og diskuteres bl.a. disse spørgsmål i forhold til hvert
enkelt af de midler/erhvervsvilkår, der er oplistet i ovenstående oversigt.
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Sidst i oplægget er der på baggrund af diskussionerne opstillet et idékatalog
over forskellige alternativer til de nugældende erhvervsvilkår, som bør overve-
jes, når de politiske mål skal opfyldes med mindst mulige samfundsøkonomi-
ske omkostninger.
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Hvordan reguleres bogmarkedet i andre lande?

Nedenstående oversigt1 opsummerer, hvordan bogmarkedet er reguleret i en
række andre lande. Oversigten indeholder oplysninger om, hvorvidt forlæggere
har eneret til levering til boghandlere, hvorvidt boghandlere har eneret på salg
af bøger, samt hvilke lande der har fastprissystemer. For lande med fastprissy-
stemer skelnes endvidere mellem et lov- eller aftalebaseret system, og for afta-
lebaserede systemer skelnes mellem, om forlagene har enten ret eller pligt til at
fastsætte en bindende videresalgspris.

Land
Forlægger-

eksklusivitet
Boghandler-
eksklusivitet

Faste priser

Danmark Ja Ja
Ja, aftalereguleret, pligt for forlag til at fast-

sætte udsalgsprisen

Sverige Nej Nej Nej

Norge Nej
Kun for skole-

bøger
Ja, aftalereguleret, pligt for forlag til at fast-

sætte udsalgsprisen

Finland Nej Nej Nej

Holland Nej
Nej, men krav
om uddannelse

Ja, aftalereguleret, pligt for forlag til at fast-
sætte udsalgsprisen

Belgien Nej Nej Nej

Frankrig Nej Nej
Ja, lovbestemt med mulighed for at fravige

den faste pris med +/- 5 pct.

Spanien
Nej

Nej
Ja, lovbestemt, med mulighed for at fravige

den faste pris med +/- 10 pct.

Portugal Nej Nej
Ja, lovbestemt, med mulighed for at fravige

den faste pris med +/- 10 pct.

Italien Nej Nej Ja, aftalereguleret

Tyskland Nej Nej
Ja, aftalereguleret, ret for forlag til at fast-

sætte udsalgsprisen

Østrig Nej Nej
Ja, aftalereguleret, ret for forlag til at fast-

sætte udsalgsprisen

Irland Nej Nej Nej

Storbritannien Nej Nej Nej

USA Nej Nej Nej

                                                
1 Kilder: Euromonitor (1998): World Book Report samt oplysninger fra nationale konkurrence-
myndigheder.
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Antagelsesreglerne

Med reglerne for antagelse af forhandlere bestemmer Den danske Forlægger-
forening formelt, hvem der kan drive virksomhed som boghandler. Antagelsen
gælder for et bestemt område.

At blive antaget som boghandlere kræver – ud
over bestemmelser om dansk indfødsret og bo-
pæl – fornøden faglig indsigt og uddannelse.
Dette krav anses som opfyldt ved gennemført
lærlingeuddannelse inden for den samhandels-
berettigede boghandel. Kravet kan også opfyl-
des gennem ansættelse af en leder med de kræ-
vede kvalifikationer. Alternativt skal man som
ægtefælle, arving eller medindehaver have væ-
ret fuldtidsbeskæftiget de 3 seneste år i den på-
gældende boghandel. I særlige tilfælde, fx når
der ikke findes boghandlere i en kommune, kan
der dispenseres herfra.

Betingelserne om faglig indsigt og uddannelse er begrundet i, at boghandlerne
skal kunne yde kunderne en tilfredsstillende vejledning ved bogkøb.

Politiske mål

Antagelsesbetingelserne ses ikke direkte at være begrundet i kulturpolitiske
målsætninger. Hensyn til kundevejledning kan derimod være forankret i en for-
brugerpolitisk målsætning.

Forbrugerrådet udtalte sig tilbage i
1987 om boghandlernes vejledning
og service til kunderne. På daværen-
de tidspunkt fandt Forbrugerrådet
det tvivlsomt, om de højere omkost-
ninger i bogbranchen havde resulte-
ret i en bedre service over for kun-
derne. Rådet fremhævede, at det gik
ind for en reel servicekonkurrence,
men at bedre service selvfølgelig og-
så kan købes for dyrt. På denne bag-
grund konstaterede rådet, at behovet
for uddannet personale og en række

tekniske hjælpemidler hos boghandlerne ikke adskiller bogbranchen fra så

Dansk Supermarkeds informati-
onschef Poul Guldborg

”Vi mener ikke, det er nødvendigt
at ansætte en faguddannet bog-
handler. Vi har jo heller ikke ansat
ernæringseksperter til at vejlede
folk i, hvordan de skal behandle
deres mad. Og her kan der i hvert
fald være en større risiko (for farli-
ge salmonella- eller camfylobacter-
bakterier) end ved at læse bøger.”

Berlingske Tidende 1. juni 1999

Bogbranchens Fællesråd om behovet for
kundevejledning

”Det er en generel erfaring, at al handel
med bøger kræver en særlig holdning og vi-
den i detailleddet. Bøger er vidensbaserede
produkter, som forudsætter en grundlæg-
gende kompetence for at kunne disponere
og tilrettelægge et varesortiment og vejlede
kunderne. Bøger er en sensitiv kulturvare,
hvis distribution naturligvis kræver almin-
delige forretningsmæssige vilkår, men en
basal viden om indholdet skal også være til-
stede for at indfri kundernes forventninger.”
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mange andre brancher. I andre brancher har forbrugeren valgfrihed m.h.t., om
han eller hun ønsker service eller ej.

Ændringer i antagelsesreglerne?

Antagelsesreglerne er blevet videreført i nogenlunde uændret form, siden For-
brugerrådet fremsatte de ovenfor refererede kommentarer. Men de seneste til-
kendegivelser fra branchen om, at boghandlernes enerettigheder ophæves, kan
føre til, at antagelsesreglerne også bliver ændret eller helt ophævet.

En videreførelse af antagelsesreglerne i uændret form vil føre til, at den bebu-
dede ophævelse af boghandlernes eneret næppe får praktisk betydning. Det
skyldes, at antagelsesreglerne ligesom samhandelsreglerne har som virkning, at
kun boghandlerforretninger med faguddannet personale må sælge bøger.

Antagelsesreglerne forhindrer ikke, at fx stormagasiner sælger bøger, hvis der
er ansat en boghandleruddannet leder. Men det nuværende system er udformet
på baggrund af en tankegang om, at salgsstederne skal være indrettet fortrins-
vist med bogsalg. En sådan ensartet opfattelse af salgsstederne vil ikke kunne
overføres til en ordning, hvor bogsalgsstederne vil være præget af større for-
skellighed. I en sådan ordning vil salget af bøger nogle steder måske kun om-
fatte et mindre sortiment.

Hvis en ophævelse af boghandlernes eneret skal have en reel praktisk betyd-
ning, forudsætter det som minimum følgende ændringer i antagelsesreglerne:
•  at diskriminerende og overflødige betingelser om fx dansk indfødsret og

bopæl ophæves,
•  at Forlæggerforeningens antagelse ikke begrænses til et bestemt område,
•  at eventuelle betingelser om faglig indsigt/uddannelse begrænses til et nød-

vendigt minimum, som står i rimeligt forhold til sagligt og objektivt be-
grundede hensyn, og

•  at den ensartede opfattelse af salgsstederne – som salgssteder indrettet for-
trinsvis med bogsalg – opgives.

Behov for kundevejledning?

Et andet spørgsmål er, om der i bogbranchen er et særligt behov for kundevej-
ledning, der kan begrunde en autorisationslignende ordning.

•  Er der særlige behov for kundevejledning ved handel med bøger, som ikke
kan erhverves via en almindelig butiksuddannelse?
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De nuværende antagelsesregler indebærer, at kun detailforretninger med fagud-
dannet personale kan sælge bøger over frisalgsgrænsen på p.t. 155 kr. Derimod
kan bøger under frisalgsgrænsen sælges i forretninger uden vejledning fra bog-
handleruddannet personale. Desuden tillader Forlæggerforeningen, at forlagene
sælger bøger direkte til kunderne gennem bogklubber, hvor kundevejledningen
består i skriftlig omtale af bøgerne i medlemsbladene.

•  Har forbrugerne særlige behov for vejledning ved bøger, der sælges i bog-
handelen? Er dette behov ikke til stede ved salg gennem bogklubber, inter-
net eller i frisalg?

Ifølge bogbranchen oplever bogkøbere service som en vigtig parameter ved køb
af bøger. Kunden tillægger personlig anbefaling og vejledning stor betydning,
bl.a. fordi kunden ofte ikke har præcise oplysninger om den bog, han eller hun
ønsker. Boghandlens ansatte skal derfor udover en grundlæggende basisviden
og viden om de vigtigste udgivelser have gode opslagsmuligheder. Disse mu-
ligheder er til stede i boghandlerne via de store fælles edb-systemer, Boghand-
lerdata og BogInfo.

Argumentet om nødvendigheden af faguddannet kundevejledning er altså base-
ret på betragtninger om, at kvalificeret vejledning kan medvirke til at sikre, at
kunderne køber bøger, der svarer til deres individuelle præferencer. Dermed
minimeres risikoen for fejlkøb. På dette punkt adskiller bogbranchen sig dog
ikke fra andre brancher eller produkter, fx forbrugernes køb af vine, hvor mu-
ligheden for vejledning ved vinkøb især findes i specialforretninger.

I andre brancher er der ikke behov for lignende generelle regler. Her gælder
det, at den enkelte leverandør har mulighed for at stille rimelige, saglige og
objektivt begrundede krav m.h.t. forhandlernes vejledning, indretning eller ser-
vice.

Formålet med kundevejledning er at give forbrugerne indsigt i og oversigt over
udbudet af bøger. Forbrugerne kan erhverve denne indsigt på en række andre
måder end via samtale med boghandleren. Bogklubberne vejleder via skriftligt
informationsmateriale i medlemsblade. Såvel forlag som boghandlere kan vej-
lede gennem diverse former for markedsføring. De fleste aviser, radio og TV
stiller oven i købet markedsføring til rådighed i form af boganmeldelser. Ende-
lig har internettets udvikling tilvejebragt helt nye muligheder for at stille sam-
lede oversigter over bogudbud og anmeldelser mv. til rådighed for forbrugerne.

•  Støtter bogkøberne sig i højere grad på vejledning fra boghandlere end på
de mængder af informationer om bogudgivelser, der stilles til rådighed i
form af anmeldelser via aviser, tv, internet og anden omtale?
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At erhverve og vedligeholde faglig indsigt i et bestemt fagområde vil alt andet
lige udgøre en ekstraomkostning i forhold til eventuelle konkurrenter uden til-
svarende faglige indsigt. Samtidig er bøger forskellige og stiller derfor forskel-
lige krav til vejledning. De gældende regler tager ikke hensyn til disse forskel-
le.

I bogbranchen er det p.t. forbrugeren, der ved bogkøbet betaler for, at bog-
handleren har denne faglige indsigt, uanset om forbrugeren benytter tilbudet om
vejledning eller ej. De forbrugere, som ikke er interesseret i boghandlens ser-
vice mv., men fx hellere vil have lave priser – hvilket kan være flertallet af for-
brugerne – er p.t. nødt til at betale samme pris som forbrugere, der faktisk be-
nytter den tilbudte service. Dermed fratages forbrugerne muligheden for selv at
vælge.
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Boghandlernes eneret

Boghandlernes eneret til salg af bøger til forbrugerne fremgår af samhandels-
reglerne, idet forlagene ikke må levere bøger til videreforhandling i Danmark
til andre end boghandlere, der har tiltrådt samhandelsreglerne.

Den væsentligste undtagelse fra boghandlernes enerettigheder er de såkaldte
frisalgsartikler. Disse kan frit leveres til videreforhandling hos andre end bog-
handlerne, når fastprisreglerne mv. overholdes. Frisalgsartikler er først og
fremmest bøger, hvis bogladepris ikke overstiger den til enhver tid gældende
frisalgsgrænse. Frisalgsgrænsen reguleres efter bogprisindekset og udgør p.t.
155 kr. Andre frisalgsartikler er rejsehåndbøger, tidsskrifter, bibler, salmebø-
ger, kalendere og musikalier mv. samt enkeltudgaver af skuespil/opera og lo-
ve/bekendtgørelser.

Bogsalgets fordeling i pct. på salgskanaler i Danmark 1969-19972

Som det ses af figuren, har forlagene også mulighed for at sælge bøger direkte
til forbrugerne via bogklubber eller postordre. Bogsalget til forbrugerne var i
1997 fordelt med 90,6 pct. i boghandlerne, 5,3 pct. via bogklubber/postordre og
4,1 pct. gennem frisalg i supermarkeder og kiosker mv.

                                                
2 Kilde: Forlagsstatistikken, diverse årgange. Tallene er alene baseret på salg fra forlag, der er
medlem af Den danske Forlæggerforening. Ifølge Bogbranchens Fællesråd er fordelingen på
salgskanaler siden midten af 1990’erne blevet påvirket af, at forlag med stor andel af bogklub-
og postordresalg har meldt sig ud af Forlæggerforeningen. Siden 1995 har boghandlernes andel
af det samlede bogsalg derfor reelt været lavere end angivet i figuren, mens bogklub- og post-
ordresalg har haft en lidt højere andel. Se nærmere i Bogmarkedet nr. 41/42-1998.
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Politiske mål

Boghandlernes eneret har traditionelt været begrundet i en kulturpolitisk mål-
sætning om, at beskyttelse af de lokale boghandlere giver en geografisk spred-
ning af bogudbudet. Som nævnt ovenfor finder Kulturministeriet ikke, at bog-
handlernes eneret har en kulturpolitisk begrundelse. Boghandlerforeningen har
da også bebudet, at eneretten kan ophæves, men beslutningen herom er dog
endnu ikke truffet.

Der er derfor fortsat grund til at overveje, hvilke konsekvenser boghandlernes
eneret har for forbrugerne og bogsalget samt de formodede konsekvenser af en
eventuel ophævelse.

Fastlåst distributionsstruktur

Boghandlens eksklusive rettigheder til handel med bøger over frisalgsgrænsen
fører i sagens natur til, at boghandlerne står for langt størsteparten af detailsal-
get af bøger i Danmark.
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Bogsalgets fordeling på salgskanaler i forskellige lande 19953

Som det ses af figuren, har de danske boghandlere en markant større markeds-
andel end boghandlere i andre lande.

Boghandlernes eksklusive rettigheder udelukker stort set danske forbrugere fra
at købe bøger andre steder end hos boghandleren. Dermed begrænses antallet af
mulige salgssteder.

Bortset fra boghandlerne og apotekerne er der ikke i Danmark tradition for til-
svarende beskyttelse af specialforretninger. Heller ikke i andre lande findes der
sådanne beskyttelsesordninger for boghandlere, jf. oversigten over reguleringen
af bogmarkederne i andre lande ovenfor.

De kulturpolitiske målsætninger går på, at der skal være en geografisk spred-
ning af bogudbudet – ikke at bøger skal sælges fra bestemte typer af forretnin-
ger. Ud fra en forbrugerpolitisk synsvinkel kan bestemte distributionsstrukturer
heller ikke antages at være af afgørende betydning. Det afgørende må være, at
salgskanalerne i detailleddet på bedst mulig vis kan tilfredsstille forbrugernes
efterspørgsel efter bøger.

                                                
3 Kilde: Euromonitor (1998): World Book Report og Forlagsstatistikken (1995). I forhold til fi-
guren over bogsalgets fordeling på salgskanaler er der anvendt tal for 1995, hvor de danske
boghandleres markedsandel var mindre end i 1997. I opgørelsen for øvrige lande er boghandle-
re defineret som forretninger, hvor mindst 80 pct. af omsætningen kommer fra bogsalg. Det in-
debærer, at de p.t. 8 bogsalgssteder i de danske stormagasiner Magasin og Salling falder ind
under boghandlere, mens stormagasiners salg af bøger i andre lande tæller med i opgørelsen for
supermarkeder mv.
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•  Vil flere salgssteder – dvs. at andre end boghandlere får adgang til at handle
med bøger – medføre en bedre matchning af forbrugernes behov og dermed
også et forøget bogsalg?

Tilgang af nye boghandlere

Boghandlernes enerettigheder har den virkning, at nye aktører har svært ved at
etablere virksomhed på det danske marked for handel med bøger. P.t. må kun
boghandlere, der opfylder antagelsesreglernes krav om faglig indsigt og uddan-
nelse, drive virksomhed som boghandler – og kun i det område, antagelsen om-
fatter.

Nye boghandlere har ekstra svært ved at komme ind på netop bogmarkedet. De
har ikke mulighed for at vinde markedsandele fra de etablerede forretninger
ved at konkurrere på bogpriserne, hvilket er den traditionelle vej for nye virk-
somheder. De er henvist til udelukkende at satse på bedre serviceniveau end de
allerede etablerede konkurrenter.

På den baggrund er det ikke underligt, at etablerede boghandlere kun i for-
holdsvis sjældne tilfælde udsættes for konkurrence fra nye forretninger. I 1998
blev der fx oprettet 8 nye boghandler, mens 13 forretninger ophørte. 17 forret-
ninger skiftede ejere. I sidstnævnte tilfælde er der ikke tale om nyetablering.

•  Hvilke tilskyndelser til effektivitetsforøgelser har etablerede boghandlere
som følge af konkurrencepres fra nye aktører – sammenlignet med etable-
rede virksomheder inden for andre erhverv?

Boghandlernettet

Bogbranchen har tidligere argumenteret for, at beskyttelse af boghandlere er
begrundet i en kulturpolitisk målsætning om stor geografisk spredning i bogud-
budet. Denne målsætning blev anset som udtryk for et politisk ønske om, at
Danmark er dækket af et finmasket net af boghandlere.
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Antallet af boghandler i Danmark 1970-984

Grafen illustrerer, at antallet af boghandler i Danmark er faldet med en tredje-
del siden 1970. Boghandlernettet er ikke så fintmasket som tidligere, og be-
folkningens adgang til bøger er derfor blevet forringet i løbet af perioden.

En del af forklaringen herpå kan være de generelle udviklingstendenser, der
peger i retning af større koncentration af detailhandelsforretninger i byområ-
derne. Antallet af detailforretninger i Danmark er i alt faldet med omkring 40
pct. i perioden fra 1970-955. Denne nedgang har især fundet sted inden for
dagligvarehandelen.

Ser man på udviklingen inden for specialforretninger (ekskl. dagligvarer) er
antallet af butikker i perioden 1985-94 faldet med 3 pct.6 Til sammenligning
faldt antallet af boghandler i samme periode med godt 8 pct. Der er altså intet,
der tyder på, at boghandlerne – på trods af særlige regler – har klaret sig bedre
end andre specialforretninger.

                                                
4 Kilder: Danmarks Statistik: Dansk kultur-statistik samt Bogbranchens Fællesråd.
5 Indenrigsministeriet (1997): Landdistrikternes udviklingsmuligheder. Betænkning nr. 1333.
6 Erhvervsministeriet (1998): Butikker og forbrugere – nu og i fremtiden. Betænkning fra bu-
tiksstrukturkommissionen samt tilhørende bilag.
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En anden forklaring kunne derfor være, at målet om geografisk spredning af
boghandlerne ikke konkret og direkte i reglerne på nogen måde har været un-
derstøttet for forretninger, som ligger i områder med mindre kundeunderlag.

Antal indbyggere pr. boghandel i forskellige lande 19957

Figuren illustrerer, at Danmark, på trods af de hidtidige regler og målsætningen
om et finmasket boghandlernet, heller ikke i en international sammenligning
entydigt har færre indbyggere pr. boghandel end andre lande, der ikke har til-
svarende beskyttelsesordninger for boghandlerne. Billedet er stort set identisk,
hvis man i stedet sætter antallet af boghandlere i forhold til landets areal.

                                                
7 Kilder: Euromonitor (1998): World Book Report, Danmarks Statistik: Dansk kultur-statistik,
Bogbranchens Fællesråd samt Kulturdepartementet (1997): Boken i tiden.
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Boghandlernes geografiske spredning
Boghandlerforeningen har oplyst, at der er boghandler i 199 af landets 275 kommuner. De 199
kommuner rummer 90 pct. af befolkningen. Det er overvejende tyndt befolkede landkommu-
ner, der ikke har en boghandel.

I Sverige har 211 af landets 288 kommuner en boghandel. Disse kommuner rummer ca. 92 pct.
af den svenske befolkning. Langt den overvejende del af de kommuner, der ikke har en bog-
handel, har under 15.000 indbyggere, de fleste under 10.000.

Lande med forholdsvis høj befolkningstæthed har det tætteste boghandlernet. Belgien, Hol-
land, Italien, Tyskland og Storbritannien har således flest boghandlere pr. km2, mens Finland,
Norge og Sverige har færrest.
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Boghandlernes sortiment

Bogbranchen har peget på, at andre forretninger end boghandlerne, der får ad-
gang til at sælge bøger, kun vil lagerføre et relativt begrænset sortiment for-
trinsvist bestående af bestsellers.

Det vil umiddelbart betyde, at boghandlerne mister en del af omsætningen på
bestsellerne. Muligheden for at købe bøger i andre forretninger må dog samti-
dig antages at føre til et samlet større bogsalg, da der bliver flere salgssteder
nærmere forbrugerne og bedre mulighed for impulskøb mv.

•  Hvad vil boghandlerne gøre som modtræk mod, at supermarkeder mv.
eventuelt overtager en del af bestsellersalget? Vil boghandlerne i højere
grad end nu være tilskyndet til at satse på bedre service og bredere sorti-
ment?

Ligesom andre specialforretninger har boghandlerne en erhvervsmæssig inte-
resse i at tilbyde et bredt udvalg af de produkter, kunderne efterspørger. Bog-
handlernes overvejelser om sortimentsbredde adskiller sig som udgangspunkt
ikke fra andre specialforretningers.

Samhandelsreglerne indeholder ikke krav til boghandlernes sortiment. Det er
derfor op til det enkelte forlag, om der skal stilles krav til boghandlernes sorti-
ment, jf. diskussionen i afsnittet om fastprissystemet nedenfor.

Ifølge antagelsesreglerne har boghandlen ”pligt til at drive sin forretning såle-
des, at karakteren af boglade for nye bøger tydeligt fremhæves … Forlægger-
foreningen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at boghandleren driver sin
forretning som boglade for nye bøger i henhold til ovenstående men med særlig
vægt på bøger inden for et afgrænset emneområde.” Boghandleren har altså
pligt til at føre nye bøger inden for forskellige emneområder. Men bestemmel-
sen indeholder ikke egentlige krav om bredt titelsortiment.

•  Kan målet om bredt titeludbud sikres gennem krav til forretningernes sor-
timentsbredde?

Samhandelsreglerne indeholder en enkelt bestemmelse, der giver boghandlerne
incitament til at hjemtage lidt flere bøger, end deres erhvervsmæssige vurdering
af afsætningsforholdene umiddelbart tilsiger. Boghandlerne har ret til at retur-
nere minimum 10 pct. af det foregående års køb af nyudgivne bøger til kredite-
ring hos hvert enkelt forlag. Boghandlerne kan derved føre et lidt bredere sor-
timent, end de forventer at afsætte, uden at det er tabsgivende.
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På den anden side er boghandlernes incitament til at hjemtage titler med usikre
afsætningsmuligheder begrænset af, at boghandlerne ikke i fastprisperioden har
mulighed for at stimulere afsætningen af (fejl)indkøbte svært afsættelige titler
gennem prisnedsættelser.

Den enkelte boghandlers dispositioner om bogindkøb og lagerføring må derfor
primært afhænge af boghandlerens vurdering af afsætningsmulighederne. Alle-
rede i dag må det antages, at mindre boghandler, der ligger i områder med be-
grænset kundeunderlag, ikke i videre omfang lagerfører smal litteratur. Kun-
derne må i stedet erhverve disse bøger efter forudgående bestilling i boghand-
len, fra mere velassorterede boghandlere i de større byer eller via internettet.
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Forlæggernes eneret

Boghandlernes eksklusive rettigheder modsvares af tilsvarende rettigheder for
forlæggerne. Boghandlere må kun forhandle bøger udkommet hos forlæggere,
der er omfattet af samhandelsreglerne.

Samtidig har forlæggerne leveringspligt over for boghandlerne, der i rimelig tid
skal informes om nye udgivelser og har krav på ’rimelige rabatter og leverings-
vilkår’.

Der er ikke nogen indlysende kultur- eller forbrugerpolitisk begrundelse for, at
forlæggere omfattet af samhandelsreglerne skal have eksklusive rettigheder til
at levere bøger til danske boghandlere.

Forlæggernes eneret må derfor snarere ses som en integreret del af det samlede
system, der sikrer, at alle aktører er en del af systemet og er underkastet de
fælles regler. Hermed afskæres forlæggere, som eventuelt måtte ønske at stå
uden for systemet, fra at levere til boghandlerne og dermed i praksis fra at drive
virksomhed med at sælge dansksprogede bøger til forbrugerne.

Forlagsbranchen

Antallet af bogudgivere kan opgøres på flere måder. Fx viser en opgørelse i til-
knytning til den årlige bogfortegnelse, at der i 1998 var omkring 6.800 udgivere
i Danmark. Dette tal inkluderer alle, som blot har udgivet en enkelt bog, rap-
port, pjece eller lignende.

Et mere relevant billede fås ved at se på forlag, der er omfattet af samhandels-
reglerne og dermed kan levere bøger til boghandlerne. Det drejer sig p.t. om ca.
1.400 forlag. Heraf er det blot 72 forlag, der er medlem af Den danske Forlæg-
gerforening, som i samarbejde med boghandlerne har aftalt samhandelsreglerne
og dermed erhvervsvil-
kårene for de resterende
godt 1.300 forlag.

Gennem 1990’erne er
der sket en fortsat kon-
centration blandt de væ-
sentligste forlag, og for-
lagsmarkedet er i dag
præget af nogle markante
ejergrupperinger, jf. bok-
sen. De fælles ejerfor-

Forlagskoncerner
•  Gyldendal-gruppen: Gyldendal og Gyldendals Bog-

klubber, Forum, Fremad, Tiderne Skifter, Samlerens
Forlag, Forlaget Danmarks Nationalleksikon, Høst &
Søn, Hans Reitzel og Rosinante.

•  Bonnier-gruppen: Lindhardt & Ringhof, Bogklubben 12
Bøger, Møntergården, Centrum, Børsens Forlag, Carl-
sen og Akademisk Forlag.

•  Egmont-gruppen: Aschehoug, Asschenfeldt, Lademann,
Wangel og Alinea (50 pct.)

•  Gad-gruppen: GAD, Systime og Alinea (50 pct.)
•  Borgen-gruppen: Borgen, Hekla og Vindrose
•  Nyt Nordisk Forlag: Nyt Nordisk Forlag og Schønbergs

Forlag
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hold forhindrer dog ifølge Forlæggerforeningen ikke en indbyrdes konkurrence
mellem forlag i samme koncern.

Gennem de seneste år er der kommet udenlandske forlag ind på det danske
marked. Det gælder fx den engelske Thomson-gruppe (juridiske udgivelser),
den hollandske forlagskoncern Wolter Kluwers samt de tyske forlag Taschen
Bücher (kunstbøger i høj trykkvalitet) og Könemann Verlag (illustrerede fag-
bøger).

Også en række af de danske forlag har specialiseret sig inden for bestemte litte-
rære genrer. På fagbogsområdet findes talrige eksempler på forlag med specia-
ler, fx forlag med speciale i medicin og sundhed, edb-bøger og juridisk littera-
tur. En særlig type specialisering går på bestemte uddannelsesområder, hvor der
fx er forlag, der kun udgiver bøger rettet mod grundskolen. Det danske markeds
relativt beskedne størrelse gør dog, at de større forlag generelt har en vis en
bredde i udgivelsesprofilen.

Den teknologiske udvikling har i de senere år gjort det lettere at etablere for-
lagsvirksomhed. Med standard computerudstyr kan man nu uden store ressour-
cer varetage de fleste funktioner inden for den del af bogens produktion, der
benævnes prepress, altså den tekniske proces frem til trykning og indbinding.
Det er således blevet lettere at udgive bøger. På den anden side fremhæver
branchen, at forbrugernes forventninger til bogens grafiske design er steget.
Derudover er indkøb af illustrationer blevet betragteligt dyrere, som følge af
ændringer i ophavsretsloven og øget prisbevidsthed hos ophavsretsindehavere.
Endelig fremhæves, at den redaktionelle udvikling kræver stadigt flere ressour-
cer. Branchen påpeger derfor, at udviklingen i bogens produktionsomkostnin-
ger ikke kan bestemmes entydigt, men i høj grad afhænger af den enkelte bogs
karakter og indholdsmæssige sammensætning.

Forlagenes samarbejde

I den danske bogbranche er der en historisk tradition for indbyrdes samarbejde
mellem forlagene. Dette kommer selvfølgelig først og fremmest til udtryk gen-
nem samhandelsreglerne og de tilhørende råd og nævn, men der samarbejdes
også på en række andre områder.

På distributionssiden samarbejdes gennem den selvejende institution DBK-
distribution, en fælles speditionscentral, der tager sig af forsendelse af bøger fra
forskellige forlagsekspeditioner ud til boghandlerne.

Før bøgerne kommer til DBK-distribution, er ordrerne fra boghandlerne blevet
registreret hos en forlagsekspedition. Der findes fire store forlagsekspeditioner,
DBK-bogekspedition (869 forlag), Nordisk Bog Center (112 forlag), Politikens
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Forlagsekspedition (11 forlag) og Holme Forlagsservice (5 forlag). Disse udfø-
rer forlagsekspedition for forlagene på aftalebasis. Herudover har en række
forlag egen ekspedition.

Forlagene samarbejder også om markedsføring. Grupper af forskellige forlag
går hvert år sammen om fælles kataloger til bogudsalget og julesalget. Det gæl-
der såvel nogle af de oven for anførte forlagskoncerner som ejermæssigt uaf-
hængige forlag.

I branchetidsskriftet, Bogmarkedet, som Forlæggerforeningen udgiver sammen
med Boghandlerforeningen, annoncerer forlagene under overskriften ”For at
undgå kollision” om planlagte udgivelser. Formålet med disse annoncer er at
undgå, at andre forlag udgiver bøger under samme titel.

Siden 1970’erne har forlagene også samarbejdet om elektroniske oplysninger
vedr. bogudgivelser. Dette samarbejde blev oprettet med udgangspunkt i Gyl-
dendals edb-system, Boghandlerdata, hvor boghandlerne kan søge oplysninger i
en fælles database. Databasen indeholder de enkelte forlags inddaterede oplys-
ninger om bogudgivelser.

Inden for det seneste år har forlagene Gyldendal og Munksgaard i samarbejde
med Boghandlerforeningen oprettet internetboghandelen Saxo, der indeholder
omfattende oplysninger om bøger og forfattere.

Endeligt er der adskillige eksempler på samarbejde direkte mellem forskellige
forlag. Fx blev skolebogsforlaget Alinea i 1996 oprettet i fællesskab af Egmont,
Gad og Munksgaard. Bogklubben 12 Bøger har gennem en årrække i fælles-
skab været ejet af Centrum, Borgen, Munksgaard og Bonnier.

I efteråret 1999 har Munksgaard trukket sig ud af samarbejdet om Alinea og
Bogklubben 12 bøger. Munksgaard og Gyldendal søger p.t. at sælge internet-
boghandlen Saxo.

•  Medvirker disse samarbejder til omkostningsbesparelser p.g.a. fælles opga-
veløsning? Fremmer samarbejderne kulturpolitiske mål?

Opretholdelse af forlæggernes eneret?

Som nævnt i indledningen til dette afsnit, synes forlæggernes eneret til at levere
bøger til videreforhandling i boghandlerne at være en integreret del af det sam-
lede system. Eneretten må først og fremmest have til formål at sikre, at fastpris-
reglerne og de øvrige samhandelsregler overholdes af alle aktører på det danske
bogmarked.
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Hvis det er en korrekt antagelse, har selve eneretten ikke nogen særlig betyd-
ning og er derfor som udgangspunkt overflødig. Der synes ikke at være eksem-
pler på forlag, som er blevet nægtet adgang til handel med bøger på de i sam-
handelsreglerne fastsatte vilkår.

Spørgsmålet om forlæggernes eneret hænger uløseligt sammen med, om opfyl-
delsen af de overordnede politiske målsætninger for handlen med bøger forud-
sætter kollektiv medvirken fra alle aktører. Hvis man fx forestillede sig, at
pligten til at fastsætte bindende videresalgspriser blev ændret til en ret for de
forlag, der måtte ønske det, vil der ikke umiddelbart være begrundelser for at
opretholde forlæggernes eneret til samhandel med de danske boghandlere. En
tilsvarende eneret kendes ikke fra andre lande, heller ikke fra lande der har
faste priser på bøger.

•  Kan de politiske målsætninger for handlen med bøger opfyldes uden ene-
retsregler for forlæggerne?
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Fastprissystemet

I det følgende sættes fokus på det element i bogbranchens nuværende erhvervs-
vilkår, der adskiller bogbranchen mest markant fra stort set alle andre brancher
i Danmark – de faste bogpriser.

Fastprisreglerne indebærer, at forlagene skal fastsætte bindende videresalgspri-
ser, som forhandlere af bøger på det danske marked skal overholde i udgivel-
sesåret og det følgende kalenderår. I fastprisperioden kan forlagene forhøje men
ikke nedsætte prisen uden særlig tilladelse. Boghandlerne må ikke foretage
prisjusteringer eller give nogen form for rabat til forbrugeren, bortset fra studie-
rabat på maksimalt 10 pct. Efter fastprisperioden kan forlagene angive en vej-
ledende pris, som boghandlerne ikke har pligt til at overholde.

Der er altså tale om en aftale mellem alle danske producenter og forhandlere af
bøger, der udelukker priskonkurrencen på nye bogudgivelser i detailleddet i op
til 2 år.

I praksis er fastprisperioden ofte længere end 2 år, idet en bog, der trykkes i et
nyt oplag, betragtes som en nyudgivelse. Da mange danske bøger udkommer i
små oplag og efterfølgende genoptrykkes i nye oplag, kan de vedblive med at
være omfattet af fastprisbindingen i adskillige år.

Fastprisbindingens omfang
Da der ifølge bogbranchen ikke findes opgørelser over, hvor stor en andel af bogsalget der sker
hhv. under og efter fastprisperioden, kan vurderinger af fastprisbindingens omfang alene base-
res på skøn.

Bogbranchens Fællesråd har oplyst, at forbrugersalget skønsmæssigt er fordelt med ca. 50 pct.
til faste priser. Omkring 25 pct. sælges efter fastprisperiodens udløb, mens de resterende ca. 25
pct. udgøres af udenlandske bøger. Ifølge dette skøn sker ca. 2/3 af forbrugernes køb af danske
bøger således til faste priser.

Dette skøn for fastprisbøgernes andel er væsentligt mindre end tidligere opgørelser. I slutnin-
gen af 1980’erne oplyste bogbranchen, at 85-90 pct. af førsteoplagene af nye skønlitterære bø-
ger rent faktisk blev solgt i det første år efter udgivelsen.

Hertil kommer, at branchens skøn om, at ca. 50 pct. af forbrugersalget sker til faste priser,
forekommer lavt i relation til branchens skøn om, at gavesalget udgør 45-50 pct. af forbruger-
nes samlede bogkøb. Ikke mindst fordi gavesalgets omfang samtidig tilskrives den generelle
bytteordning, der kun omfatter bøger indkøbt til faste priser.
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Forlagenes overvejelser om udgivelser

Når et forlag udgiver flere titler, spreder forlaget den erhvervsmæssige risiko.
Denne risikospredning er især vigtig, når forlaget udgiver en ny forfatters værk.
Her kan det ofte på forhånd være svært at vurdere, om det bliver en succes eller
ej. På langt de fleste udgivelser må forlaget dog på baggrund af erfaringer og
kendskab til markedet antages at have en god fornemmelse for risikoen ved ud-
givelsen.

Forlagsbranchen adskiller sig ikke fra an-
dre brancher, hvor udviklingen og mar-
kedsføringen af nye produkter er forbun-
det med betydelige omkostninger og risi-
ci. Det gælder fx parfume, modetøj eller
cd’er, jf. boksen. Forlagene må derfor
som andre virksomheder antages at base-
re pris- og udgivelsesbeslutninger på en
vurdering af omkostninger og risici.

Umiddelbart synes der ikke at være grund til at tro, at forlagene skulle være
hverken mere eller mindre risikovillige end andre virksomheder. Forlagene kan
fx begrænse risikoen ved at være forsigtige med førsteoplagenes størrelse og i
stedet genoptrykke de succesfulde titler i nye oplag. Desuden må risikoen anta-
ges at være mindre på en lang række udgivelser, fx oversatte bøger, der allerede
har haft succes i andre lande, i forhold til fx nye danske forfattere.

Forlagene må antages kun at udgive bøger, som forventes solgt med fortjeneste,
eller hvor omkostningerne som minimum kan
dækkes ind. Bøger, som et forlag fra starten ik-
ke regner med er profitable, vil kun blive udgi-
vet, hvis udgivelsen giver øget prestige, hvis
det sker for at binde bestemte forfattere til sig,
eller hvis forlaget i øvrigt måtte have en særlig
interesse i at udgive en bestemt bog. I princip-
pet går forlaget altså også i disse situationer ud
fra, at investeringen vil tjene sig ind på længere

sigt.

Forlagenes udgivelsesbeslutninger er så-
ledes præcis som alle andre erhvervsvirk-
somheders beslutninger baseret på vurde-
ringer af markedsforholdene og truffet
med henblik på indtjeningen. Uanset, om
der er faste eller frie priser på bogmarke-

Udgivelse af bøger og cd’er
Ifølge Bogbranchens Fællesråd sælges
mange af de nye bøger kun knapt i et om-
fang, der dækker omkostningerne. Suc-
cestitlerne overstiger sjældent 5-10 pct. af
et forlags samlede udgivelsesprogram.

Til sammenligning viser en rundspørge til
pladeselskaberne, at omkring 10 pct. af de
nye cd-udgivelser dækker omkostningerne.
Kun ca. 5 pct. af nyudgivelserne bliver di-
rekte profitable.

Titelproduktionen
De 13.175 titler, der blev udgi-
vet i 1998, er fordelt således:
•  Titler af danske forfattere:

59 pct.
- 1. udgaver: 49 pct.

•  Oversatte titler: 22 pct.
•  Genoptryk: 17 pct.

Danske Skønlitterære Forfatteres
formand Peter Legaard Nielsen

”Vi kan nok i tiden ane en almindelig
tendens til, at forlagsredaktørerne jagter
det bredt sælgelige og det populære. Det
ligger i tiden, at der skal tænkes på løn-
somheden. Bestsellerismen blomstrer
langt mere i dag end for 10 eller 20 år
siden. Det ligger der nok et vist pres i.”

Bogmarkedet nr. 37 1999
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det, må det antages, at forlagene vil forsøge at mindske risikoen og øge indtje-
ningen. De vil derfor være tilskyndet til først og fremmest at udgive bøger, der
kan sælges. Det kan ikke udelukkes, at forlagenes vanskeligheder med at fore-
tage prisjusteringer i fastprisperioden yderligere tilskynder forlagene til at ud-
give letsælgelige bøger for at mindske risikoen og øge indtjeningen.

•  Giver fastprissystemet forlagene særlige tilskyndelser til at udgive risiko-
betonede titler, som ikke vil blive udgivet på et marked med frie priser?

Prisdannelsen på bøger

Den enkelte bog er i princippet unik og adskiller sig fra alle andre bøger. I
praksis modificeres dette synspunkt dog noget. Der findes en række udgivelser,
som sigter mod samme mål og som i et vist omfang kan erstatte hinanden. Det
gælder fx ordbøger, lærebøger, hobbybøger og en stor del af faglitteraturen
(standardværker). Heroverfor står som et andet yderpunkt, de unikke bøger
(først og fremmest skønlitteratur), som ikke umiddelbart kan erstatte hinanden.
Desuden er der en række bøger, der placerer sig mellem disse yderpunkter.

Ifølge Forlæggerforeningen har der gennem de seneste 5-10 år kunnet iagttages
mange udfarende konkurrenceaktiviteter på standardværker. Fx har adskillige
forlag forsøgt at udgive ordbøger i konkurrence med Gyldendal og Politikens
Forlag, der gennem en årrække her har haft en stærkt markedsposition. På de
unikke udgivelser drejer konkurrencen mellem forlagene sig først og fremmest
om at få fat i danske forfatterskaber og udgivelsesrettigheder til udenlandske
forfattere. Hertil kommer konkurrencen fra importeret udenlandsk skøn- og
faglitteratur. Importen udgør ifølge Forlæggerforeningen skønsmæssigt op mod
15 pct. af det samlede bogsalg i Danmark – svarende til ca. 25 pct. af salget til
de danske forbrugere.

Sondringen mellem standardværker og unikke værker er vigtig, når man ser på
forbrugernes efterspørgsel, der bl.a. afhænger af bøgernes priser. Efterspørgslen
efter bøger afhænger dog også af andre faktorer end priserne, fx forbrugernes
indkomst- og uddannelsesniveau, titeludbudet og alternative fritidsgoder mv.

For standardværker og bredere substituerbar litteratur spiller prisen en afgøren-
de rolle i forbrugernes beslutninger om bogkøb. En prisnedsættelse for en så-
dan udgivelse vil kunne forøge salget. Prisen har ikke samme betydning, når
der er tale om unikke bøger, som kun i mindre omfang kan erstattes af andre
bøger. Men også for unikke udgivelser må det dog antages, at lavere priser vil
gøre værkerne tilgængelig for en større del af befolkningen.
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Priserne spiller en væsentlig rolle, når for-
brugeren skal vælge mellem forskellige
bøger. Men bogpriserne er også af stor be-
tydning, når forbrugeren skal vælge mel-
lem bøger og andre produkter, fx konkurre-
rende fritidsgoder. Som for de fleste andre
produkter gælder det også for bøger, at sti-
gende priser kan føre til faldende omsæt-
ning og omvendt.

Udbudet af bøger afhænger ud over efterspørgslen bl.a. af forlagenes erhvervs-
betingelser, den tilgængelige teknologi og tilgangen af manuskripter mv.

På et konkurrencemarked dannes priserne gennem udbud og efterspørgsel. Det
sker i praksis ved, at produkterne udbydes til en given pris. Prisen kan efterføl-
gende hæves eller sænkes afhængigt af forbrugernes reaktion. Hvis udgangspri-
sen er for høj og forbrugernes efterspørgsel for lav, sænker udbyderen prisen
for at øge salget og omvendt.

I det danske fastprissystem for bøger er sådanne prisjusteringer ikke mulige.
Forlagene skal ved udgivelsen fastsætte en pris, som gælder i op til to år efter
udgivelsen. Boghandlerne har ikke mulighed for at tilpasse prisen til efter-
spørgslen. På det danske bogmarked er det derfor ikke bøgernes priser, men
derimod udbudet – dvs. oplagets størrelse – der tilpasser sig efterspørgslen.

•  Betyder boghandlerens manglende mulighed for pristilpasning, at omsæt-
ningen og indtjeningen i den danske bogbranche er mindre, end den kunne
være?

Førsteudgivelsen anvendes ofte af forlagene som del af en strategisk prisdiffe-
rentiering. Ifølge Bogbranchens Fællesråd er det helt almindeligt, at forlagene
blandt førsteudgivelserne udvælger de bedst sælgende titler til efterfølgende
udgivelse i de prismæssigt lavere bogklub- og paperbackudgaver. Typisk
kommer bogklub- og paperbackudgaverne henholdsvis 4-6 og 6-12 måneder
efter ordinærudgaven.

Fastprissystemets virkninger i detailleddet

Når priskonkurrencen mellem de enkelte titler fastlåses i fastprisperioden, af-
skæres boghandlerne fra at reagere på forbrugernes efterspørgsel.

Boghandlerne er derfor i høj grad afhængig af, at forlagenes prisfastsættelse er
’korrekt’. Med ’korrekt’ menes, at forlagene i deres forhåndsbedømmelser af
afsætningsmulighederne på detailmarkedet rammer den optimale pris, hvor ud-

Egenpriselasticiteter
Egenpriselasticiteter angiver hvor meget
salget af en given vare ændres, når prisen
på varen stiger med én pct.

Chr. Hjorth-Andersen har i Bogmarkedet
i Danmark (1996) på baggrund af danske
data for perioden 1973-1991 estimeret
danske bøgers priselasticitet til -1,5. Det
svarer til, at bogsalget falder med 1,5
pct., når prisen på bøger stiger med én
pct. og omvendt.

Efterspørgslen efter bøger er altså gene-
relt vurderet priselastisk – dvs. at lavere
bogpriser fører til øget salg.
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budet matcher forbrugernes efterspørgsel. Boghandlerne har ingen mulighed for
selv at korrigere forlagenes eventuelle fejlbedømmelser af forbrugernes efter-
spørgsel ved fx at sætte prisen ned for at øge efterspørgslen.

Der er ingen priskonkurrence på den enkelte titel. For standardværker vil der
kunne komme en vis konkurrence fra tilsvarende udgivelser, men boghandleren
har ingen indflydelse på priserne på de enkelte værker. Det kan føre til, at han
disponerer med en vis forsigtighed. Samtidig har boghandleren ingen mulighed
for at bruge prisen i sin markedsføring for at tiltrække nye kunder. Det gør det
vanskeligere at skille sig ud fra andre boghandlere, fx i forhold til kundegrup-
per, der føler sig særligt tiltrukket af bøger, der har en lav pris eller er ’på til-
bud’.

Denne prisfastsættelse gør endvidere, at boghandlerne ikke kan indrette sig ef-
ter lokale markeds- og efterspørgselsforhold. For mange andre produkter varie-
rer priserne mellem forskellige markedsområder – fx mellem Vestjylland og
Nordsjælland – idet priserne tilpasses den lokale efterspørgsel, transportom-
kostninger og andre forhold af betydning for den lokale konkurrencesituation.

Det nuværende system, hvor forlaget sætter en fast pris gældende over hele
landet, indebærer, at der ikke nødvendigvis er tæt sammenhæng mellem efter-
spørgsel, omkostninger og pris på det enkelte lokalmarked. Forlaget vil på for-
hånd kunne danne sig et overblik ud fra sit kendskab til bogen og de generelle
markedstendenser. Men forlaget kan ikke tage hensyn til, hvordan de lokale
markeder fungerer i praksis.

Når et forlag skal sætte en pris, som skal overholdes af alle boghandlerne, må
forlaget sikre sig, at boghandlerne kan tjene penge på at sælge bogen videre til
forbrugeren. Forskellen mellem boghandlernes indkøbspris og salgspris (dvs.
boghandlerens bruttoavance) må være så stor, at også mindre effektive bog-
handlere samt forretninger med et lille kundeunderlag har en sådan indtjening i
udsigt, at de vælger at hjemtage bogen.

Hvis denne antagelse er rigtig, fører fastprissystemet til et prisniveau, der gene-
relt er højere end nødvendigt i forhold til de fleste boghandleres reelle omkost-
ninger. Priserne er derfor også højere, end det ville være tilfældet på et konkur-
rencemarked med frie bogpriser. Kombinationen af høje priser og et lavt salg
medfører et velfærdstab i forhold til situationen med lavere priser og større
salg.

Fastprissystemet har den virkning, at boghandlere afskæres fra at give omkost-
ningsfordele videre til forbrugerne i form af lavere priser. Disse omkostnings-
fordele vil især være tilstede ved de nye distributions- og salgsmetoder, som for
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tiden udvikles. Her tænkes bl.a. på internettet, jf. afsnittet om strukturudvikling
og nye salgsmetoder.

Modsat boghandlerne kan detailforretningerne på markeder med fri priser altid
tilpasse priser og afsætning for at optimere omsætningen og indtjeningen. For-
retningerne vælger her forskellige strategier og satser på forskellige kundeseg-
menter og forbrugerpræferencer. Mens nogle forretninger satser på lave priser,
vælger andre at specialisere sig og målrettet satse på udvalgte kundegrupper.
Afhængigt af forretningskoncept, konkurrencesituation og andre forhold fast-
sættes og justeres priserne.

Pristilpasningerne kan på et konkurrencemarked foretages på flere forskellige
måder. Ud over rene prisændringer kan forretningerne optimere indtjeningen
ved anvendelse af fx målrettet markedsføring, introduktionspriser, mængdera-
batter, rabatordninger for faste kunder, kombinationssalg med andre produkter
etc.

Overordnet set er det værd at hæfte sig ved opgave- og risikofordelingen i den
danske bogbranche, som den er i dag. Boghandlere og forlag må antages at ha-
ve forskellige forudsætninger og ressourcer. Forlagene må antages at besidde
viden om bøger og produktionsprocessen. Boghandlerne har i højere grad viden
om markedet og har salgsekspertisen. På den baggrund virker det ejendomme-
ligt, at det er forlagene, der fastsætter boghandlernes vigtigste salgsparameter,
nemlig prisen. Samtidig fremhæver branchen vigtigheden af, at boghandlerne
yder en god vejledning om det, som forlagene har den største viden om, nemlig
bøgernes indhold. Boghandlerne skal have faglig indsigt, men de er ikke gen-
nem systemet tillagt særlig viden om bøgernes indhold.

Politiske mål

Ifølge Bogbranchens Fællesråd er fastprissystemet det middel, der sikrer over-
ordnede hensyn om kulturspredning og bredt litteraturudbud.

Det må antages, at hensynet om bredt litteraturudbud nogenlunde svarer til den
tidligere beskrevne politiske målsætning om bredt titeludbud og støtte til smal
litteratur, mens hensynet om kulturspredning formentlig må opfattes som en
fællesbetegnelse for politiske målsætninger om en udstrakt omsætning af bøger
som kulturgode og befolkningens adgang til bøger.

I det følgende gennemgås Bogbranchens Fællesråds argumenter for sammen-
hængen mellem fastprissystemet og kulturpolitiske målsætninger, der er refere-
ret i boksen nedenfor.
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Faste priser, bredt sortiment og bredt titeludbud

Bogbranchens argumentation for, at faste bogpriser fører til et bredt titeludbud
er baseret på en tredelt argumentation.

Bogbranchens Fællesråd har fremført følgende argumentation for, at faste bogpriser fø-
rer til opfyldelse af kulturhensyn:

”Virkningerne af den nuværende fastprisordning kan i kort begreb illustreres således:

Den faste bogladepris ! boghandlernes lagerføring (sortiment) ! fintmasket boghandlernet
! rigt titeludbud ! kvalitetslitteratur ! dansk litteratur ! bytteret og gavesalg ! større
samlet bogsalg ! forbrugerne ! kulturhensynet opfyldt.

Den faste bogladepris bevirker, at boghandlerne i den første periode efter bogens udgivelse er
sikret mod, at deres muligheder for at sælge bogen med den fornødne avance bliver undermi-
neret af andre udbyderes tilbudsaktivitet med de mest letsælgelige og lønsomme titler.

Fastprisordningen og det tætte forhandlernet har også bevirket, at bogen har opnået en meget
stor del af markedet for gaver, dels ved at være let tilgængelig, dels ved at den faste pris sikrer
generel byttemulighed. Gavemarkedet antages at udgøre ca. 45-50% af det samlede disksalg
og ca. 1/3 af den samlede bogomsætning. …

Sikkerheden mod andre udbyderes tilbudsaktivitet og det store gavesalg gør det muligt for
boghandlerne - uanset en lageromsætningshastighed på omkring fire gange om året - at opret-
holde et stort og varieret lager, omfattende et bredt titelsortiment.

Uden denne sikkerhed ville det ikke være muligt at opretholde det fintmaskede net af større og
mindre boghandlere i alle egne af landet, også mange tyndt befolkede.

Det fintmaskede boghandlernet udgør det effektive distributionsled, der gør det muligt for de
danske forlag at udsende et rigt titeludbud omfattende alle litteraturarter og bogtyper.

Forlagenes mulighed for at arbejde med et bredt titeludbud er en livsbetingelse for den store
del af kvalitetslitteraturen, der ikke har karakter af bestsellere, ligesom den brede udgivelses-
flade er en forudsætning for det nuværende omfang af udgivelsen af dansk originallitteratur.

Det brede totaludbud medfører et samlet større bogsalg.

Det righoldige udbud af dansksproget litteratur er til stor gavn for de danske forbrugere, der
kan glæde sig over en mangfoldig udgivelsespolitik, formidlet gennem et fintmasket og effektivt
detailled, der tillige kan tilbyde forbrugerne et effektivt informations- og bestillingssystem og
generel byttemulighed i alle landets boglader uanset hvor købet har fundet sted.

Det er vores bestemte opfattelse, at fastprisordningens virkninger i henseende til kulturspred-
ning og bredt litteraturudbud er i nøje overensstemmelse med de overordnede kulturhensyn,
der ønskes varetaget fra politisk hold.”
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Den første del af argumenterne går på, at de faste priser giver boghandlerne
bedre økonomiske forhold, end de ville have på et marked med frie priser. De
faste bogpriser giver boghandlerne de fornødne avancer, fordi de ikke udsættes
for priskonkurrence fra andre forretninger (dvs. større avancer, end der ville
være på et konkurrencemarked), og større omsætning på grund af den generelle
bytteret og gavesalget.

Anden del af argumentationskæden går på, at boghandlerne anvender disse
økonomiske fordele til at føre et bredt sortiment. I øvrigt peger branchen også
på, at de økonomiske fordele gør det muligt at opretholde boghandlerforretnin-
ger i alle, også tyndt befolkede, egne af landet. Sidstnævnte argument diskute-
res nærmere i afsnittet om faste priser, boghandlernettet og kulturspredning ne-
denfor.

Som den sidste del af argumentationen fremføres, at det er nettet af boghandle-
re med bredt sortiment, der gør det muligt for forlagene at udsende et rigt ti-
teludbud omfattende alle litteraturarter og bogtyper, også den del af kvalitets-
litteraturen, der ikke har karakter af bestsellere. Forlagenes udgivelsespolitik er
således ifølge branchen bestemt af boghandlernes efterspørgsel efter et bredt
sortiment.

Det centrale i argumentationen er altså, at boghandlernes brede sortiment er
forudsætningen for det brede titeludbud. Det vil derfor være naturligt indled-
ningsvis at overveje, hvilke faktorer der er afgørende, når boghandleren træffer
sine beslutninger om at føre et givet sortiment.

Herefter vil bogbranchens argumenter om boghandleres avancer og gavesalgets
betydning blive diskuteret.

Boghandlernes sortiment

I bogbranchens argumentation antages de faste bogpriser at føre til, at bog-
handlerne får sikkerhed for den fornødne avance og omsætning i modsætning
til, hvad der ville være tilfældet i et system med frie bogpriser. Ifølge branchen
gør den højere indtjening og omsætning det muligt for boghandlerne at opret-
holde et stort og varieret lager, omfattende et bredt titelsortiment.

Det er indlysende, at boghandlernes højere indtjening og omsætning giver mu-
lighed for at føre et bredt titelsortiment. Men det forekommer ikke helt så ind-
lysende, hvorfor boghandlerne i praksis skulle vælge at bruge pengene på en
bred lagerføring. Alternativt kunne de jo stikke pengene i lommen eller investe-
re i andre produkter med en højere indtjening.
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•  Er der mekanismer i det nuværende fastprissystem, der tilskynder bog-
handlere til at føre et bredt og alsidigt sortiment af bøger?

Argumentationen peger ikke på hvilke incitamenter og mekanismer, der i prak-
sis får boghandlerne til at føre et bredt sortiment. Der er et enkelt element i
reglerne, der tilskynder boghandler til at hjemtage flere bøger, end de forventer
at kunne sælge, nemlig boghandlernes mulighed for at returnere bøger til forla-
gene til kreditering. Returretten hænger imidlertid ikke nødvendigvis sammen
med et fastprissystem, jf. nedenfor.

Samhandelsreglerne indeholder ikke forpligtelser for boghandlerne til at føre et
bredt sortiment. De faste bogpriser har derimod en virkning, der mindsker bog-
handlerens tilbøjelighed til at føre et bredt sortiment. Når boghandlerne er af-
skåret fra at bruge prisnedsættelser til at afsætte bøger, der ikke har kunnet sæl-
ges, må dette isoleret set begrænse boghandlernes incitamenter til at hjemtage
risikofyldte titler. En sikker avance må snarere føre til, at man hjemtager flere
bestsellers.

•  Modvirker systemet med faste bogpriser målet om et bredt sortiment?

Da det formentlig ikke er af idealistiske grunde, at boghandlerne vælger at an-
vende den større indtjening fra de faste bogpriser til at føre et bredt sortiment,
må forklaringen findes i almindelige virksomhedsøkonomiske betragtninger.

Boghandlerne må primært være interesserede i at gøre forretningen så attraktiv
som muligt for kunderne for derved at øge fortjenesten yderligere. Dette inci-
tament vil enhver erhvervsvirksomhed have, uanset om der er faste eller frie
priser.

Desuden må det antages, at boghandlere som alle andre detailforretninger ude-
lukkende hjemtager varer, de forventer at kunne sælge. Såfremt en boghandler
alligevel hjemtager bøger, som på forhånd må anses for svært afsættelige og
dermed økonomisk risikable, må det være begrundet i, at lagerføringen af disse
bøger på en eller anden måde medvirker til at gøre boghandlen mere attraktiv
for kunderne.

Enhver detailforretning, der fører et bredt produktsortiment, må antages at gøre
det, fordi der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter det brede sortiment, fordi
det brede sortiment gør forretningen mere attraktiv i forhold til konkurrenterne,
og fordi forretningen derved spreder den erhvervsmæssige risiko ud over flere
produkter.

•  Adskiller boghandlernes incitamenter til at føre et bredt sortiment sig fra
tilsvarende incitamenter i andre brancher?
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Boghandlernes avancer

Bogbranchens argument om det brede sortiment bygger på, at boghandleren i et
fastprissystem opnår en fornøden avance, som ikke vil kunne opnås i et system
med frie priser. Branchen argumentation indebærer derfor, at boghandlernes
avancer er større i et fastprissystem.

Det må som nævnt antages, at forlagene sætter boghandlernes bruttoavance så-
dan, at også boghandlere, der har noget højere omkostninger ved en omfattende
vejledning og service end de mest effektive boghandlere, kan føre den pågæl-
dende titel med fortjeneste. P.t. kan boghandlernes bruttoavance typisk udgøre
op mod 40 pct. af bogens udsalgspris. Derfor vil de mest effektive boghandlere
i kraft af fastprissystemet – og som anført af Bogbranchens Fællesråd – gene-
relt opnå højere avancer, end de ville kunne opnå på et konkurrencemarked
med frie priser. Det indebærer dog samtidig, at forbrugerpriserne også må være
højere, end priserne ville være på et konkurrencemarked.

Udviklingen i hhv. bog- og forbrugerprisindekset 1980-1998 (1980=100)8

Priserne på bøger er, som det fremgår af figuren, steget væsentligt mere end
gennemsnittet for andre forbrugsvarer siden 1980. Bøger er i perioden gennem-
snitligt blevet 36 pct. dyrere end andre forbrugsvarer. Der kan være forskellige
forklaringer på denne udvikling. En af forklaringerne kan være, at et system

                                                
8 Kilde: Danmarks Statistik
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med faste priser ikke giver de samme tilskyndelser til effektiviseringer mv. som
et system med frie priser.

I et system uden faste bogpriser vil forlagene fortsat som udgangspunkt kunne
fastsætte deres salgspriser, dvs. boghandlernes indkøbspriser. Denne salgspris
vil hænge sammen med forbrugerens betalingsvillighed, men forlagene behøver
ikke at tage hensyn til, at nogle bogudsalgssteder har højere omkostninger end
andre. Med frie forbrugerpriser vil priskonkurrencen mellem boghandlerne og-
så være en konkurrence på avancer. Det vil give boghandlerne incitamenter til
at minimere omkostningerne og tilpasse sortiment og priser til forbrugernes
efterspørgsel.

Ifølge Bogbranchens Fællesråd vil en konkurrence på bogpriserne især omfatte
de mest letsælgelige titler. Hvis andre detailforretninger end boghandlerne får
adgang til at sælge bøger, må den konkurrence, boghandlerne får fra disse for-
retninger, nødvendigvis foregå på det sortiment af bøger, disse forretninger
vælger at føre. Og det er rimeligt at antage, at supermarkeder mv. på linie med
andre produkter også må forventes kun at føre et relativt begrænset sortiment af
bøger koncentreret om de mest letsælgelige titler.

Derimod synes der ikke at være nogen grund til, at den indbyrdes priskonkur-
rence mellem boghandlerne kun skulle omfatte bestsellerne. I det omfang flere
boghandlere konkurrerer om de samme kunder, vil disse hver især i en reel
konkurrencesituation via bogpriserne på hele sortimentet forsøge at få kunderne
til at handle i netop deres forretning.

Som anført af branchen, vil konkurrence på bogpriser og -avancer betyde, at
boghandlernes indtjening pr. bog generelt bliver mindre. Lavere avancer hos
boghandlerne vil indebære faldende bogpriser. Det vil dog være op til den en-
kelte boghandler selv at fastsætte prisen under hensyntagen til den lokale kon-
kurrencesituation. Han vil fx frit kunne forhøje priserne, hvis konkurrencen
tillader det, og forbrugeren er villig til at betale for ekstra service. På den anden
side giver aktiv konkurrence boghandlerne incitamenter til at effektivisere og
begrænse omkostningerne. I andre brancher er det fx sket ved at koncentrere og
specialisere detailleddet, hvor specialforretninger adskiller sig fra supermarke-
der m.h.t. sortiment, indretning, køberoplevelse, kundeservice og vejledning
mv.

•  Vil frie priser få boghandlerne til at opgive det, de er gode til, dvs. at tilby-
de kunderne et stort udvalg og et højt serviceniveau?
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Byttemuligheden og gavesalget

Branchens argument er her, at faste priser er forudsætningen for forbrugernes
generelle byttemulighed. Derved kommer bøger til at udgøre en meget stor del
af markedet for gaver. Gavesalget forøger boghandlernes omsætning og er med
til at sikre en god økonomi hos boghandlerne, som kan anvendes på et bredt ti-
telsortiment.

Branchen anslår, at gavesalget udgør op mod halvdelen af bogsalget til forbru-
gerne. Der kan være flere forklaringer på gavesalgets betydning for bogbran-
chen. Den vigtigste forklaring er formentlig, at bøger er særdeles velegnede og
derfor udbredt anvendte som gaver. Men der er heller ikke tvivl om, at bytte-
mulighederne også spiller en rolle i denne forbindelse.

På den anden side må det dog også antages, at boghandlernes større avancer og
de dermed højere bogpriser, jf. ovenfor, trækker i den anden retning, og gør
bøger mindre attraktive som gaveobjekter.

•  Vil lavere bogpriser isoleret set
kunne forøge gavesalget?

Byttemuligheder spiller i det hele
taget en central rolle for mange
brancher og således også for områ-
der med frie priser.

Gaver gives ud fra forventninger
om modtagerens ønsker eller ud fra
giverens egne præferencer. Hvis
gaven ikke falder i modtagerens
smag, er det vigtigt, at den kan
byttes. Bytteretten fungerer normalt
sådan, at der kun kan byttes til an-
dre varer. Det er sjældent at der
byttes til kontanter.

Det, der i dag adskiller bogbran-
chens bytteordning fra andre bran-
cher, er, at man kan bytte fastpris-
bøger i alle andre boghandler i landet – uanset forretningernes kædetilhørsfor-
hold mv. Samhandelsreglerne indeholder ingen forpligtelse herom – der er in-
gen generel bytteret – men der har udviklet sig en praksis, hvorefter bøger i
fastprisperioden kan byttes i alle landets mere end 400 boghandler.

Byttemuligheder i detailhandelskæder

”I kampen om at lokke danskerne ind i deres for-
retninger går flertallet af butikskæder herhjemme
langt videre end loven kræver, når det gælder om
at tilbyde serviceydelser som bytteret, pengene
retur og håndtering af defekte varer. Det viser en
undersøgelse, som Berlingske Tidende har fore-
taget blandt 33 butikskæder – frivillige såvel som
centralt ejede – spændende fra seks til næsten
300 forretninger.

Eksempelvis giver samtlige kæder deres kunder
mulighed for at bytte købte varer inden for otte til
30 dage. …

21 kæder oplyser, at de tager varer retur mere
eller mindre på kundens glatte ansigt, mens 12
kæder som hovedregel gerne vil se en kvittering
for købet.”

Berlingske Tidende 18. marts 1999
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Som det fremgår af boksen, er bytteordninger i andre brancher udbredte og på
nogle punkter mere udbyggede end bogbranchens ordning. Forbrugeren har i et
stormagasin mulighed for at ombytte enhver gave til fx husholdningsapparater,
boligudstyr, cd’er eller beklædning. Dertil kommer, at byttemuligheden omfat-
ter hele varesortimentet og ikke som i bogbranchen kun de bøger, der er om-
fattet af fastprisbindingen.

Bytteretten er et godt markedsføringsmiddel i alle brancher. Spørgsmålet er, om
de faste priser i kraft af bytteretten fører til et ekstra salg, og om dette eventu-
elle mersalg udmønter sig i flere titler end ellers.

Som bytteordningen fungerer i dag, vil ordningen kunne skabe problemer for
den enkelte boghandler. Den boghandler, der bytter bogen, kommer til at stå
med en bog, han ikke har ønsket at hjemtage. Den kan måske ikke sælges og
må derfor returneres med tab. Det kan give boghandleren betænkeligheder.
Derimod vil den boghandler, der oprindeligt har solgt bogen, få den fulde for-
tjeneste.

Et generelt mersalg som følge af bytteretten kommer ikke mindst forlagene til
gode. Forlagene vil under alle omstændigheder, og altså også i et system uden
faste priser, kunne indrette deres retursystem således, at boghandleren holdes
skadesløs ved ombytningen.

For at en bytteordning skal fungere optimalt, må det forudsættes, at såvel den
sælgende som den byttende boghandler får noget ud af ordningen. Sådanne sy-
stemer kan relativt enkelt opbygges gennem den nuværende returordning – fx
ved, at forlagene ombytter returbøger med bøger, som boghandleren ønsker og
forventer at kunne sælge.

Alternativt kan der opbygges et system med udligning mellem boghandlerne.
Dermed kan eventuelle systematiske skævheder udlignes, fx i tilfælde af ten-
denser til, at bestemte boghandlere profiterer på ordningen.

Ingen af disse ordninger er afhængige af et fastprissystem. Der er således ikke
noget i vejen for, at bogbranchen i et system med fri bogpriser indgår frivillige
aftaler omfattende hele branchen, der sikrer en fortsat opretholdelse af den ge-
nerelle bytteret på bøger.

Endelig vil de forretninger, der er tilknyttet kæder, i et system med frie bogpri-
ser, fortsat kunne tilbyde deres kunder bytteordninger, der svarer til ordninger i
andre brancher, fx cd- eller isenkrambranchen, hvor en stor del af omsætningen
også udgøres af gavesalg. De generelle koncentrationstendenser i boghandler-
branchen, hvor en stadig stigende del af forretningerne er tilknyttet kædesamar-
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bejder, indebærer umiddelbart, at for-
brugerne også i et system med frie
bogpriser vil kunne bytte boggaver
over det meste af landet.

Boghandlernes returret

Det eneste element i samhandelsreg-
lerne, der til en vis grad tilskynder
boghandler til at hjemtage flere bøger i forhold til det forventede salg, er bog-
handlernes mulighed for at returnere bøger til forlagene til kreditering.

Returretten går kort beskrevet ud på, at boghandlerne i maj måned året efter
udgivelsesåret har ret at returnere 10 pct. af det foregående års køb af nyudgiv-
ne bøger til kreditering hos hvert enkelt forlag. De 10 pct. er en minimums-
grænse, men reglerne forhindrer ikke de enkelte forlag i at tilbyde boghandler-
ne en større returprocent.

Returrettens virkning er, at boghandlerne fra hvert enkelt forlag kan hjemtage
lidt flere nyudgivne bøger, end de kan sælge, uden at det medfører tab for bog-
handlerne udover omkostninger knyttet til returen (forsendelse, ekspedition
mv.).

Returretten har i praksis forskellige virkninger fra forlag til forlag. Forlag, der
udgiver mange bestsellere, kan forvente, at boghandlerne hjemtager et bredere
sortiment af deres bøger end forlag med få bestsellere. Når bestsellerne udgør
en stor andel af det samlede salg, vil boghandlerne kunne returnere næsten alle
de usolgte bøger til forlaget. Boghandlerne kan derfor forholdsvis omkostnings-
frit hjemtage et bredere udsnit af sådanne forlags udgivelser, fordi de mindst
salgbare bøger kun udgør en beskeden andel af salget.

For forlag, hvis udgivelsesflade ikke er domineret af bestsellere, vil en returret
på 10 pct. næppe få boghandlerne til at hjemtage et bredt udsnit af forlagets
sortiment. Boghandleren risikerer i dette tilfælde at stå tilbage med en række
smalle titler, der ikke kan returneres.

Eventuelle udvidelser af procentsatserne for boghandlernes returret til de en-
kelte forlag afhænger ikke umiddelbart af, om der er faste bogpriser eller ej.
Men i et system med faste priser, hvor boghandlerne ikke kan forøge afsætning
ved prisnedsættelser, er boghandlernes risiko ved at føre et bredt titelsortiment
større. Derfor er boghandlernes behov for en returordning til forlagene også
større.

Boghandlerkæderne
Gennem de senere år har kædeforretningerne
overtaget en stadig større del af detailmarke-
det.

Kapitalkæderne GAD og Busck med hhv. 21
og 18 butikker samt bogudsalgsstederne i
Magasin og Salling (i alt 8 butikker) har til-
sammen 10 pct. af udsalgsstederne.

Den største frivillige kæde, Bog & Ide, har 71
butikker og en andel af udsalgsstederne på 16
pct., mens butikker tilknyttet de øvrige frivilli-
ge kæder samlet har 27 pct. af udsalgssteder-
ne.

De resterende 47 pct. af udsalgsstederne ejes
af uafhængige boghandlere.
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•  Vil en udvidelse af returretten til at omfatte en højere andel af boghandler-
nes indkøb fra de enkelte forlag mere direkte tilskynde boghandlerne til at
føre et bredere sortiment?

Som returretten fungerer i dag, er det en generel ret gældende alle typer af nye
bøger. Der er imidlertid intet i vejen for at differentiere returretten, således at
returprocenten kunne være højere for bestemte bøger eller bestemte typer af
bøger, fx smal litteratur. En sådan returret ville i højere grad tilskynde bog-
handleren til at hjemtage værker, hvis eksponering af forlagene bliver anset for
værende vigtig. På den måde kunne returretten fungere på samme måde som et
system med sortimentsbestemte rabatter.

Sortimentsbestemte rabatter kan ses som et alternativ til de faste priser og bog-
handlernes returret. Sådanne rabatter vil på en mere direkte måde tilskynde
boghandlere til at føre et bredt sortiment og yde en god service. Ideen er at
præmiere boghandlere i form af rabatter, der afhænger af det faktiske sortiment
og af den faktisk ydede service. I mange andre brancher tager producenterne
hensyn til forhandlernes individuelle salgsindsats ved beregningen af den rabat,
han modtager. En sådan ordning kan fx udformes som et selektivt rabatsystem,
jf. afsnittet om alternativer sidst i debatoplægget.

•  Kan rabatsystemer i højere grad end det nuværende fastprissystem sikre, at
boghandlernes bruttoavance afspejler boghandlerens faktiske præstation i
form af bl.a. titelsortiment, salgsindsats og serviceniveau?

Boghandlernes efterspørgsel og forlagenes titeludbud

Den sidste del af bogbranchens argumentationskæde er baseret på, at boghand-
lerne anvender sikkerheden for en fast høj bruttoavance og den større omsæt-
ning til at føre et bredt sortiment (og til et fintmasket boghandlernet, jf. neden-
for), hvilket gør det muligt for forlagene at udsende et bredt titeludbud.

Branchens argumentation må forstås sådan, at forlagenes udgivelsespolitik er
bestemt af det fintmaskede boghandlernets
efterspørgsel efter et bredt sortiment.

Det følger heraf, at forlagene agerer ud fra
rent kommercielle overvejelser, mens opfyl-
delsen af den kulturpolitiske målsætning om
bredt litteraturudbud i det nuværende system
alene afhænger af boghandlerleddet.

Der er ingen tvivl om, at boghandlerens ud-
valg af bøger og dermed bøgernes ekspone-

Produceres der flere titler i lande
med faste priser på bøger?

Internationale sammenligninger pe-
ger ikke på, at titelproduktionen
skulle være højere i lande med faste
priser.

Sammenligner man fx de nordiske
lande, er titelproduktionen pr. ind-
bygger højst i Danmark. Herefter
følger Sverige og Finland, der begge
har frie priser. Sidst kommer Norge,
der har faste priser på bøger.

En statistisk analyse af de europæiske
bogmarkeder kan ikke godtgøre, at
der skulle være en sammenhæng
mellem faste bogpriser og høj titel-
produktion.
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ring over for forbrugerne spiller en væsentlig rolle. På den anden side er det al-
tid i sidste ende forbrugeren, der i købssituationen træffer valget mellem de for-
skellige titler. Ud fra denne betragtning er boghandleren et mellemled mellem
forlag og forbruger. Opfattelsen af forbrugerens efterspørgsel som den afgøren-
de faktor understøttes af, at forlagenes markedsføring i overvejende grad ikke
er rettet mod boghandlerne men i stedet imod forbrugere samt undervisere, an-
meldere og andre formidlere.

•  I hvilket omfang er det boghandlerne frem for forbrugerne, der bestemmer
efterspørgslen og dermed forlagenes titeludbud?

Bogbranchens Fællesråd har gjort gældende, at forlagenes overvejelser om at
udgive en bestemt titel tager ”udgangspunkt i, om forlaget vurderer, at der er
en tilstrækkelig betalingsdygtig forbrugerefterspørgsel til, at produktions-,
salgs- og markedsføringsomkostninger kan dækkes, og forlaget kan indtjene en
avance.”

Ud fra denne argumentation er det forbrugernes efterspørgsel, der er afgørende
for forlagenes titeludbud. Dermed bliver det forbrugernes efterspørgsel, der sik-
rer opfyldelsen af den kulturpolitiske målsætning om et bredt titeludbud. For-
brugernes efterspørgsel afhænger ikke umiddelbart af, om der er faste eller frie
priser, men af bogprisernes størrelse, titeludbudet, priserne på alternative fri-
tidsgoder og indkomstniveau mv.

•  Er fastprissystemet – og de deraf følgende økonomiske fordele for bog-
handlerne – uden betydning for opfyldelsen af den kulturpolitiske målsæt-
ning om bredt titeludbud?

Eventuelle forskelle i forbrugernes efterspørgsel i systemer med faste og frie
bogpriser, må være betinget af, at priserne på bestsellere og smal litteratur ud-
jævnes i et fastprissystem, mens bestsellere bliver billigere og andre bøger dy-
rere i et system med frie priser. Selv om bogbranchen ikke direkte har fremført
argumenter herfor, er muligheden for en sådan prisudjævning i form af kryds-
subsidiering gennemgået i boksen nedenfor.

Branchens argumentationskæde afsluttes med, at forlagenes brede titeludbud
antages at medføre et samlet større bogsalg – dvs. at det tilgængelige titeludbud
spiller en betydelig rolle for forbrugernes efterspørgsel.

•  Spiller titeludbudet en større rolle end bogpriserne for forbrugernes efter-
spørgsel og dermed for den samlede omsætning på bogmarkedet?
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Faste priser, boghandlernettet og kulturspredning

Ifølge branchen sikrer de faste bogpriser – ud over de ovenfor gennemgåede
virkninger for titeludbudet – at et politisk ønske om kulturspredning opfyldes.

Krydssubsidiering
Begrebet ’krydssubsidiering’ betegner generelt situationer, hvor en virksomhed anvender store
indtægter fra et produktområde til støtte (subsidiering) af et andet produktområde.

Bogbranchens Fællesråd har ikke direkte fremført krydssubsidiering – dvs. at forlagenes ind-
tægter fra bestsellere anvendes til udgivelse af smal litteratur – som argument for, at de faste
bogpriser fører til et bredt titeludbud. Fællesrådet peger imidlertid på, at boghandlernes efter-
spørgsel ”gør det muligt for de danske forlag at udsende et rigt titeludbud omfattende alle lit-
teraturarter og bogtyper” og at ”forlagenes mulighed for at arbejde med et bredt titeludbud er
en livsbetingelse for den store del af kvalitetslitteraturen, der ikke har karakter af bestsellere,
ligesom den brede udgivelsesflade er en forudsætning for det nuværende omfang af udgivelsen
af dansk originallitteratur.”

Fællesrådet anfører desuden, at ”den ovenfor beskrevne sammenhæng på det danske bogmar-
ked mellem den faste bogladepris og det brede litteraturudbud … er af større interesse for den
foreliggende problemstilling end teoretisk prægede forsøg på at definere, hvad der forstås ved
kvalitetslitteratur, opstilling af krydssubsidieringsmodeller mv.”

Branchen fremfører således ikke direkte en argumentation om krydssubsidiering. Det er da og-
så langt fra indlysende, hvorfor faste priser frem for frie priser i detailleddet skulle have nogen
virkning for forlagenes beslutninger om bruge indtjeningen fra bestsellere til at udgive smal
litteratur.

I det nuværende system har forlagene ikke nogen forpligtelse til at udgive smalle titler.
Tværtimod kan forlagene øge indtjeningen ved at udgive så mange letsælgelige bøger som mu-
ligt. Desuden kan boghandlernes manglende muligheder for at optimere afsætningen via prisju-
steringer virke hæmmende for forlagenes lyst til at udgive smal litteratur, idet forlagenes risiko
ved udgivelsen af smal litteratur forøges.

Derudover vil det – uanset om der er faste eller frie bogpriser – være forlagene, der fastsætter
boghandlernes indkøbspriser. Forlagenes indtjening afhænger ikke af en fast pris i detailleddet
men af den pris, forlaget sætter på bogen ved salg til detailleddet, og af hvor mange eksempla-
rer af bogen forlaget kan sælge. Derfor vil forlagene til enhver tid kunne vælge at sætte bog-
handlernes indkøbspriser på en måde, hvor indtjeningen fra bestsellere kan anvendes til at ud-
give smal litteratur.

Endelig vil krydssubsidiering fra bestsellere til smal litteratur kun kunne foretages inden for et
og samme forlag – ikke på tværs af forlagene – og selvfølgelig kun inden for de forlag, der ud-
giver både bestsellere og smal litteratur. De mange danske forlag, der har specialiseret sig in-
denfor bestemte områder og kun udgiver bestemte typer af bøger, kan altså ikke foretage
krydssubsidiering.
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Det fremgår ikke af argumentationen, hvad begrebet ’kulturspredning’ dækker
over.

•  Hvad indebærer det politiske mål om ’kulturspredning’ helt konkret?

Som tidligere nævnt kan ’kulturspredning’ måske opfattes som en fællesbeteg-
nelse for politiske målsætninger om en udstrakt omsætning af bøger som kul-
turgode og befolkningens adgang til bøger.

Boghandlernettet betragtes i branchens argumentation som et middel til at opnå
kulturspredning og ikke som et egentligt mål. Argumentationen om boghand-
lernettet er baseret på, at fraværet af priskonkurrence og boghandlernes faste
bruttoavancer gør det muligt at opretholde et fintmasket net af større og mindre
boghandlere i alle egne af landet, også mange tyndt befolkede.

Behovet for et fintmasket boghandlernet er allerede i dag og vil fremover blive
mindre, end det tidligere har været, idet der i dag er langt bedre muligheder for
at dække også de tyndt befolkede områder via fx internettet.

Umiddelbart vil et erhvervsklima uden priskonkurrence og med store avancer
give basis for opretholdelse af flere forretninger end ellers. Det må dog samti-
dig antages, at fastprissystemets virkninger på bogpriser, forbrugernes efter-
spørgsel og den samlede bogomsætning vil trække tendensen i modsat retning.

•  Skaber det nuværende system med større avancer og mindre afsætning øko-
nomisk basis for et større antal boghandlere, end der ville være på et mar-
ked med frie priser, mindre avancer og større afsætning?

Ifølge branchen sikrer de faste priser,
at de lokale boghandlere ikke udkon-
kurreres af supermarkeder og varehu-
se. Da en stor andel af boghandlernes
indtjening angiveligt stammer fra den
letomsættelige litteratur, som det net-
op må forventes, at supermarkeder
mv. er interesserede i at sælge, vil
priskonkurrence på den letomsættelige
litteratur medføre, at boghandlernes
indtjeningsgrundlag reduceres, og at
nogle af boghandlerne må lukke.

Faste priser på bøger forhindrer ifølge
branchen denne udvikling ved at ska-
be økonomisk basis for et tæt net af

Hvad er erfaringerne fra andre lande?
Sverige, der gik over til frie priser i 1970,
har oplevet et fald i antallet af boghandlere
på 18 pct. i perioden 1970-1995.

Til sammenligning er antallet af boghand-
lere i Danmark i samme periode faldet
med 30 pct. Ganske vist er antallet af ind-
byggere pr. boghandel fortsat højere i Sve-
rige, men det skal formentlig i første ræk-
ke forklares med landets lave befolk-
ningstæthed.

England har fra overgangen til frie priser i
1995 og frem til 1998 haft en vækst i an-
tallet af boghandlere (medlemmer af den
nationale boghandlerforening) på 12,2 pct.

Kilde: Euromonitor (1998): World Book
Report. De britiske tal i denne rapport
bygger på tal fra National Booksellers As-
sociation.
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boghandlere med et bredt sortiment og en god kundeservice.

Boghandlernes incitamenter til at føre et bredt sortiment er allerede diskuteret
ovenfor. Uanset om der er faste eller frie priser, må boghandleren forventes at
hjemtage det sortiment af bøger, han forventer at kunne sælge. Dertil kommer,
at forlagene kan tilrettelægge deres salgsvilkår således, at det bliver mere at-
traktivt for boghandleren at føre et bredt sortiment og yde en god service.

Ifølge branchens argumentation forventes supermarkederne fortrinsvist at ville
sælge bestsellere uden nævneværdig kundevejledning. Det kan dog ikke på for-
hånd afvises, at supermarkederne vil vælge at føre et lidt bredere sortiment om-
fattende titler, der giver et positivt dækningsbidrag til indtjeningen.

Såfremt der åbnes for bogsalg i andre forretninger til frie priser, vil der være en
indbyrdes konkurrence mellem boghandlerne om netop det, der er boghandleres
styrke – service og sortiment.

Det kan ikke afvises, at service og bredt sortiment vil blive lidt dyrere i et sy-
stem med fri priser. Men det vil i givet fald være de forbrugere, der ønsker den
gode service og det brede sortiment, der kommer til at betale lidt ekstra, mens
andre forbrugere kan vælge at købe til lavere priser i forretninger med mindre
sortiment og kundeservice.

Den politiske målsætning om, at befolkningen
skal have den bedst mulige adgang til bøger,
indebærer, at bøgerne skal sælges via effektive
salgskanaler, der på bedst mulig vis når ud til
forbrugerne. Hvis der som bebudet åbnes for, at
andre end boghandlerne kan sælge bøger, vil
det resultere i flere bogudsalgssteder end i dag.
Bøgerne vil blive tilgængelige for forbrugeren
på steder, hvor forbrugeren kommer i forvejen,
fx supermarkeder mv. Dermed vil bogen i lig-
hed med andre produkter som fx cd’er i højere
grad blive købt som impulskøb.

Fastprissystemet har i øvrigt den virkning, at det er svært for nye boghandlere
at etablere sig, hvilket er med til at begrænse antallet af salgssteder. Nye bog-
handlere er afskåret fra at vinde markedsandele ved at tilbyde bøger til lavere
priser end de etablerede forretninger og er henvist til at markedsføre sig på en
bedre kundeservice og et større produktsortiment mv. De etablerede forretnin-
ger er derfor ikke i nævneværdigt omfang udsat for truslen om konkurrence fra
nye aktører. Deres incitamenter til rationaliseringer, sortimentsudvikling mv.
må dermed forventes at være tilsvarende mindre.

Impulskøb i supermarkeder
Supermarkedssalg har ifølge pla-
debranchen øget det samlede
marked for musik-cd’er væsent-
ligt, idet man her henvender sig
til et publikum, der ikke kommer
hos den normale faghandel, men
køber pr. impuls. Supermarke-
dernes salg udgør i størrelsesor-
denen 20-30 % af omsætningen
for en række af de største plade-
selskaber.
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Den politiske målsætning om, at forbru-
gerne skal have bedst mulig adgang til bø-

ger, kan måske også antages at indebære et ønske om, at forbrugerne har råd til
og vælger at købe bøgerne, mens de er aktuelle og debatteres. I det omfang
fastprissystemet indebærer dyrere bøger og lavere efterspørgsel, kan eksisten-
sen af et stort antal boghandlere ikke entydigt siges at udgøre en lettelse af be-
folkningens adgang til bøger.

De faste bogpriser mindsker desuden tilskyndelsen til innovation og udvikling
af nye distributionsformer i bogbranchen, idet de dermed forbundne fordele i
form af bl.a. lavere omkostninger ikke giver den konkurrencemæssig fordel,
som i andre brancher resulterer i øgede markedsandele. En effektiv organise-
ring, der giver plads til innovationer og virksom konkurrence i salgsleddet, må
antages at kunne skabe et betydeligt potentiale for prisnedsættelser i bogbran-
chen.

Distributionsformer som fx supermarkeder, postordre og internet er først og
fremmest rettet mod lavere priser, fordi de ikke kan konkurrere med traditio-
nelle boghandlere m.h.t. service. Disse henvender sig desuden i høj grad til for-
brugergrupper, som de traditionelle boghandlere ikke når frem til. Netop disse
distributionsformer giver mulighed for at sælge til lavere priser, fordi de undgår
en række omkostninger ved salg af bøger.

•  Begrænser fastprissystemet udviklingen af nye og mere effektive distributi-
onsformer, som kunne medvirke til at give befolkningen en bedre adgang til
bøger?

Endeligt fremhæver bogbranchen, at det brede titeludbud, boghandlernettet og
den generelle byttemulighed er en fordel for forbrugerne.

Som det fremgår af diskussionerne ovenfor, kan der være mange forskellige
bud på, hvad der giver forbrugerne de største fordele. De af branchen anførte
forbrugerfordele er ikke nødvendigvis dækkende for de forbrugerpolitiske mål-
sætninger for handlen med bøger. Forbrugernes interesserer varetages i andre
brancher ved at lade forbrugerne vælge, hvad de helst vil have, fremfor at lade
branchen vælge, hvad der er til forbrugerens fordel.

De politiske målsætninger adskiller ikke bogbranchen fra de fleste andre bran-
cher i Danmark. Der er også politiske målsætninger i forhold til en lang række
andre brancher i Danmark, fx sundheds- og miljøpolitiske målsætninger i for-
hold til fødevarebranchen, trafiksikkerheds- og miljøpolitiske målsætninger i
forhold til bilbranchen eller kulturpolitiske målsætninger i forhold til filmbran-
chen.

Nye markeder
Flere internetboghandlere har frem-
ført, at bogsalg over internet erfa-
ringsmæssigt har vist sig at forøge
det samlede bogmarked. Internettet
får fat i helt nye målgrupper, som el-
lers ikke ville besøge en boghandel.
Tilsvarende erfaringer har plade-
branchen gjort sig, efter supermarke-
derne fik mulighed for at sælge cd’er.
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I de fleste andre brancher søges varetagelsen af de politiske målsætninger op-
fyldt på andre og mindre konkurrencebegrænsende måder end gennem faste
priser.

•  Er bogbranchen så speciel i forhold til andre brancher, at de politiske mål-
sætninger udelukkende kan opfyldes ved hjælp af faste priser?
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Håndhævelsessystemet

De nuværende regler for handlen med bøger indeholder som beskrevet ovenfor
en række bestemmelser, der på forskellig vis begrænser konkurrencen på det
danske bogmarked. Reglerne er fastsat af branchens organiserede aktører, dvs.
Den danske Forlæggerforening og Den danske Boghandlerforening. Reglerne
er udformet med henblik på en afbalancering af de to foreningers interesser.
Myndighedsfunktionerne og håndhævelsen af reglerne varetages af råd og
nævn, som ligeledes består af repræsentanter for branchens organiserede aktø-
rer, jf. boksene.

Bogbranchens Fællesråd
Bogbranchens Fællesråd er oprettet af Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen, som
hver har 4 pladser i rådet, der varetager og drøfter fælles interesser indenfor den organiserede
boghandel. Fællesrådet bistås af en juridisk sekretær.

Fællesrådets hovedopgaver er:
•  at afgøre spørgsmål vedr. fortolkning af samhandelsreglerne. Bogbranchens Fællesråds af-

gørelse har samme gyldighed som selve samhandelsreglerne,
•  at dispensere fra samhandelsreglerne,
•  at indgå aftaler med forlæggere uden for Forlæggerforeningen om samhandel med bog-

handlerne,
•  at afgive betænkning om forandringer/tilføjelser til samhandelsreglerne, og
•  at fastsætte regulativ for Bogbranchenævnet.

Bogbranchenævnet
Bogbranchenævnet er ligeledes oprettet af Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen og
har til opgave at afgøre sager om overtrædelse af samhandelsreglerne. Nævnet består af 5
medlemmer – 2 fra hver af foreningerne samt en formand, der skal opfylde de almindelige be-
tingelser for at blive udnævnt til dommer.

Enhver, der har forpligtet sig til at overholde samhandelsreglerne, er undergivet nævnets afgø-
relser. Kun de to foreninger er klageberettigede. Det betyder fx, at forlæggere, der har indgået
aftale med Bogbranchens Fællesråd om at følge samhandelsreglerne, kan blive indklaget for
nævnet, men ikke selv er klageberettiget.

Nævnet kan kræve at få alle oplysninger og dokumenter, som nævnet skønner af betydning for
sagen, herunder fx udskrift af enkelte konti i indklagedes bøger. Såfremt indklagede undlader
at fremlægge sådanne dokumenter, kan nævnet fortolke dette til gunst for den klagende for-
ening og lægge dette til grund for påkendelsen.

Nævnet kan afslutte sagen med forlig eller med kendelse, hvor indklagede kan
•  tildeles advarsel, irettesættelse eller bøde
•  udelukkes fra Den danske Forlæggerforening
•  fratages anerkendelsen som samhandelsberettiget boghandler
•  fratages retten til samhandel med boghandlerne.

Nævnets kendelser er endelige og bindende for alle parter og kan ikke indbringes til prøvelse
ved de almindelige domstole.
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Systemets praktiske og principielle virkninger

Det beskrevne system for branchens selvregulering og selvjustits har efter det
oplyste i praksis fungeret uden de store problemer eller konflikter. Konkurren-
cerådet har kun ved nogle få lejligheder fundet anledning til at gribe ind overfor
Bogbranchens Fællesråds håndtering og fortolkning af reglerne. Fællesrådet har
fx i vidt omfang udstedt dispensationer om, at emnemæssigt relevante bøger
kan sælges i andre detailforretninger end boghandlerne, fx salg af edb-bøger i
edb-forretninger etc.

På trods heraf er det relevant at overveje systemets principielle virkninger – ik-
ke mindst i lyset af den bebudede ophævelse af boghandlernes eneret og de føl-
gevirkninger, det eventuelt måtte give anledning til.

•  Er det netop i bogbranchen nødvendigt eller hensigtsmæssigt at have et sy-
stem, hvor branchens aktører forestår håndhævelsen af reglerne?

Svaret afhænger primært af, hvilke regler virksomhederne skal fungere under,
og om alle virksomhederne forudsættes at medvirke til opfyldelsen af de politi-
ske målsætninger for handlen med bøger. Under alle omstændigheder bør det
overvejes, om et kollegialt håndhævelsessystem – med repræsentanter fra det
juridiske system – uden klageadgang til de almindelige domstole giver virk-
somhederne en tilfredsstillende retssikkerhed.

Desuden bør det principielt overvejes hvilke krav om repræsentativitet, der bør
opfyldes, når en branche gennem råd og nævn gennemfører selvregulering. På
nuværende tidspunkt er det kun 72 ud af ca. 1.400 samhandelsberettigede for-
lag, der er medlem af Den danske Forlæggerforening. 406 ud af 454 boghandler
er medlem af Den danske Boghandlerforening. Det er udelukkende de to for-
eninger, der er klageberettigede og forestår håndhævelsen, som sker uden ind-
blanding fra det almindelige retssystem. Såfremt boghandlernes eneret som be-
budet ophæves, vil yderligere en række detailhandelsforretninger stå uden ind-
flydelse.

•  Hvordan sikres det, at aktører på bogmarkedet, som står uden for de to for-
eninger, ikke udsættes for en urimelig forskelsbehandling?
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Strukturudvikling og nye salgsmetoder

En branche, hvis særkende længe har været enerettigheder i både produktions-
og detailleddet og fravær af priskonkurrence, må antages at være mindre pres-
set til at udvikle nye produkter, strukturer og distributionsmetoder end bran-
cher, der i højere grad er konkurrenceudsatte. Konkurrence er ofte den mest
centrale tilskyndelse for brancher til at struktur- og produktudvikle.

Mangel på produkt- og struktur-
udvikling kan være til større ska-
de end gavn for en branche som
helhed. Det gælder især, hvis
branchens konkurrenceevne til
stadighed svækkes. Etablerede
forlag og boghandlere, der fx på
sigt udsættes for konkurrence fra
nye aktører med teknologiske og
innovative forspring, kan få svært
ved at foretage de nødvendige
omstillinger og bevare deres posi-
tioner på fremtidens danske bog-
marked.

Nedenfor omtales og diskuteres nogle af de centrale tendenser og udviklings-
perspektiver for den danske bogbranche. Det følgende skal ikke ses som en
udtømmende oplistning af de senere års udviklingstendenser og fremtidsper-
spektiver.

Strukturudvikling og innovation i forlagsbranchen

Der har gennem de senere år – som i de fleste andre brancher – været tendenser
til koncentrationer i forlagsbranchen. Det er sket såvel ved sammenlægninger
og samarbejder mellem danske forlag som ved ekspansioner ind i andre dele af
videns- og underholdningsbranchen og ind i forlagsbrancherne i andre lande.

De største forlagsgrupperinger er beskrevet ovenfor i afsnittet om forlæggernes
eneret. Derudover kan fx nævnes, at GAD og Busck driver både forlags- og
boghandlervirksomhed. Egmont koncernen har erhvervet aktiviteter inden for
en række andre områder af underholdningsbranchen, herunder bl.a. film- og tv-
produktion, og har senest udvidet aktiviteterne via opkøb af forlag i Sverige og
Norge.

Strukturudvikling

”Branche for branche oplever voldsomme struk-
turændringer, når følgende tre betingelser er op-
fyldt:
•  der findes en afstand mellem det, forbruger-

ne ønsker, og det, branchens udbydere tilby-
der

•  branchens udbydere evner ikke at opfylde
forbrugernes behov/ønsker

•  andre udefrakommende kan og er villige til
at opfylde forbrugernes ønsker.”

Instituttet for Fremtidsforskning
Bogens fremtider i Danmark (1994)
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Virkningerne af koncentrationstendenser er langt fra entydige fra branche til
branche. I nogle brancher giver koncentration sig udslag i en mere effektiv or-
ganisering, som kommer forbrugerne til gode, mens det andre steder kan føre til
en svækkelse af den indbyrdes konkurrence og dermed effektiviteten.

Under alle omstændigheder er tendenserne dog udtryk for, at der foregår en ud-
vikling på forlagsniveau, hvor de største aktører strategisk forsøger at forbedre
deres markedspositioner via opkøb og ekspansioner mv.

På den teknologiske front har produktionsmetoderne ændret sig på flere måder.

Mest iøjnefaldende er nok den betydning, som fremkomsten af edb-
programmer til tekstbehandling og ’Desk Top Publishing’ har haft for proces-
ser som redigering, opsætning og layout. Disse programmer har gjort den tekni-
ske del af forlagenes arbejde med en bogudgivelse lettere og billigere, idet for-
fatteren i dag selv forestår en stor del af de opgaver, der traditionelt lå hos for-
lagene. Dermed er det også blevet nemmere at etablere forlagsvirksomhed. Fx
vil en forfatter med blot et rimeligt kendskab til edb-programmer selv kunne
udføre den tekniske del af produktionen. På den anden side har tendensen iføl-
ge bogbranchen været, at der bliver brugt flere ressourcer på forlagene til gra-
fisk design og illustrationer.

Trykningen af bøger er ligeledes blevet billigere
som følge af den tekniske udvikling. Faldende
trykkeriomkostninger har givet forlagene økono-
misk mulighed for at udgive bøger i langt mindre
førsteoplag. Denne udvikling har samlet betydet,
at forlagenes økonomiske risiko ved udgivelse af
nye eller eksperimenterende forfattere må antages
at være mindsket betydeligt gennem de senere år.

•  I hvor høj grad er den tekniske udvikling kommet forbrugerne til gode? Har
den tekniske udvikling hovedsageligt resulteret i flere udgivelser og mindre
oplag?

Produktudvikling

Selv om der er sket betydelige teknologiske fremskridt inden for de produkt-
grupper, der er i direkte konkurrence med bogen som medie, har bogen som
produkt ikke ændret sig væsentligt gennem de seneste mange år. Stort set alle
de bøger, der sælges i Danmark i dag, er fortsat i de traditionelle papirformater.

Faldende oplagsstørrelser
Beregner man den gennemsnit-
lige oplagsstørrelse som antallet
af solgte bind fra forlagene di-
videret med det samlede antal
udgivne titler, er forlagenes
gennemsnitlige oplagsstørrelse
faldet fra 7.100 i 1971 til 1.900
i 1997.
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Produktudviklingen er primært sket på det layout- og designmæssige område,
hvor edb-teknologien fx har muliggjort en udvikling mod fortsat bedre kvalitet
i grafiske reproduktioner.

Det første alternativ til papirformatet kom fra lydbøger – dvs. indtalte versioner
af bøger på kassettebånd eller cd – som i efterhånden temmeligt mange år har
været tilgængelige på bibliotekerne. Forbrugerne har ikke i noget særligt om-
fang vist interesse for at købe lydbøger på det danske marked. Bonnier-
forlagene har – angiveligt som følge af positive udviklinger på markederne for
lydbøger i USA, Tyskland og Sverige – i efteråret 1999 udgivet en serie af po-
pulære danske forfatteres værker på lydbøger. Serien er lanceret under fælles-
betegnelsen ’Konkylie’ og til priser, der ligger tæt på originaludgaven i papir-
form, dvs. fra 149-298 kr.

Siden første halvdel af 1990erne har der både
i og uden for bogbranchen været store for-
ventninger til den form for produktudvikling,
der med en fællesbetegnelse omtales som
multimedier. Her præsenteres tekst, billeder
og lyd integreret, ofte på cd-rom. En række
danske forlag satsede på udvikling af multi-
medier, ikke mindst for børn. Det gjaldt for
eksempel Gyldendal, Munksgaard, Mønter-
gården og Carlsen. Trods høj kvalitet i mange
multimedieudgivelser viste markedet sig i al-
mindelighed at være ganske beskedent, ikke
blot i Danmark men også internationalt. For-
lagenes aktive satsning på multimedier er si-
den aftaget, om end visse typer bøger i dag
suppleres med data i digital form. Det gælder
fx ordbøger, skole- og lærebøger og opslags-
værker.

En anden form for produktudvikling kan komme fra den elektroniske bog. Her
er bogteksten og en minicomputer sammenkoblet som et enkelt produkt, som
fremover kan få mange forskellige former. Fx kan man forestille sig den elek-
troniske bog udviklet til noget i retning af en litterær jukeboks i lommeformat,
hvor det tilgængelige udvalg af fx romaner kan fornyes på samme måde, som
når man i dag fylder benzin på bilen. Der er i løbet af 1999 blevet markedsført
en række forskellige elektroniske bogmodeller, der er blevet anmeldt overra-
skende positivt. Det er måske ikke urealistisk at forestille sig, at den elektroni-
ske bog indenfor en overskuelig årrække kan blive et konkurrencedygtigt alter-
nativ til papirformatet m.h.t. såvel pris som kvalitet.

Diskettebøger
De første egentlige elektroniske bog-
udgivelser skete i form af diskettebø-
ger, hvor bogteksten blev udgivet på
diskette i stedet for papirformat.

Fordelen ved denne bogform er, at en
almindelig 3,5 tommers diskette, der
fx indeholder 700 bogsider, fylder
meget mindre end papirudgaven.
Dertil kommer, at det kan gøres mu-
lig for læseren at redigere i teksten
og fx anvende dele heraf i de sam-
menhænge, hvor det er relevant. Men
læsningen af sådanne elektroniske
udgivelser kræver en pc, hvilket i
mange situationer ikke er særligt be-
kvemt. Det gælder specielt, når
pc’ens skærmkvalitet er for ringe til
længere tids læsning.
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Edb-teknologien og internettets udbredelse har skabt en række nye muligheder
for udvikling af elektroniske og digitale produkter. Overførslen af elektroniske
data kan i dag ske direkte via netværksforbindelse – via e-post eller internet. I
stedet for at købe bogen i en boghandel, modtager forbrugeren efter betalingen
et kodeord, der giver mulighed for at overføre teksten fra et forlags hjemmeside
på internettet til forbrugerens pc.

Mulighederne for elektroniske overførsler af tekster indebærer også, at forfatte-
re via internettet selv kan stå for bogudgivelsen. Disse muligheder er fx benyt-
tet i digitale biblioteker i forskningsverden til elektroniske overførsler af bl.a.
afhandlinger, tidsskriftartikler mv.

De seneste udviklinger på dette område er den såkaldte ’print-on-demand’ tek-
nologi, der egentlig blot er en sammenkobling af elektroniske dataoverførsler
med en automatisk bogmaskine, der printer teksten ud på papir og sørger for
indbinding af bogen, der til forveksling ligner en almindelig bog. Teknologien
betyder, at en bog ikke længere behøver at blive trykt, før den er solgt. Print-
on-demand må forventes have et stort potentiale på lidt længere sigt, når det
bliver billigere og får en bedre kvalitet. Metoden er p.g.a. de lave startomkost-
ninger særligt velegnet til bøger, der forventes solgt i små oplag.

Print-on-demand må også antages at få betydning for udviklingen i detailleddet,
jf. nedenfor. Boghandlere med print-on-demand udstyr vil således i princippet
på sigt kunne tilbyde kunderne bøger fra forlag over hele verden leveret her og
nu i indbundet papirformat og uden leveringsomkostninger.

•  Kan det forventes, at den traditionelle bog i papirformat fremover vil miste
markedsandele til fx print-on-demand og elektroniske bøger mv.?

Den hidtidige relativt begrænsede produktudvikling i den danske bogbranche
skal ses i sammenhæng med, at forbrugerne får stadig flere alternativer til bø-
ger som kilden til oplevelser, viden og tidsfordriv mv. Mange af disse alternati-
ver undergår en omfattende teknologisk udvikling.

Hertil kommer, at de kommende generationer af potentielle boglæsere har en
langt større fortrolighed med de nye medier og ny teknologi og dermed besid-
der større substitutionsevne end de lidt ældre generationer. Det er derfor også i
bogbranchen nødvendigt fortsat at udvikle og forny sig, såfremt bogen fortsat
skal være en central kilde til oplevelser og viden hos en stor del af befolknin-
gen. Et system med faste priser samt eksklusivitetsbestemmelser i produktions-
og forhandlerled er ikke den bedste forudsætning for innovation og fornyelse.
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Strukturudvikling og innovation i detailleddet

Samhandelsreglerne har som nævnt i afsnittet om boghandlernes eneret hidtil
sat en effektiv stopper for andre forretningers adgang til at sælge bøger over fri-
salgsgrænsen. Dermed har reglerne medvirket til at fastlåse salgs- og distributi-
onsmetoderne.

Strukturudviklingen er derfor udelukkende foregået indenfor den lukkede kreds
af boghandlere. Tendensen har været, at der bliver færre boghandlere, og at de
tilbageværende forretninger i stigende grad organiseres i frivillige kædesamar-
bejder. Også kapitalkæder har fået en stigende udbredelse i branchen.

Med den bebudede ophævelse af boghandlernes eneret vil der blive åbnet for
strukturudvikling og brancheglidning i detailleddet. Hvilke nye typer detail-
salgssteder og salgsmetoder, det vil afstedkomme, vil formentlig afhænge af
flere forskellige faktorer.

I denne forbindelse vil det fx være afgørende, hvilke regelsæt handlen med bø-
ger fremover kommer til at fungere under. Beslutningen om at gå ind på mar-
kedet for handel med bøger i Danmark vil bl.a. afhænge af de betingelser, der
stilles m.h.t. sortiment, kundevejledning, uddannelse, priskonkurrence, bytteret,
returret etc.

Desuden vil forventninger om forbrugernes efterspørgsel, indkøbsmønstre og
ændringer heri spille en væsentlig rolle for de koncepter og butikstyper, der
fremover vil blive udviklet inden for handlen med bøger. Det kan fx betyde, at
de geografisk dårligst placerede boghandler lukker, mens nye boghandler bliver
placeret sammen med andre butikker, forbrugerne hyppigt benytter, fx i centre,
bymidter, større handelsgader og på internet, jf. nedenfor.

Som tidligere nævnt må et umiddelbart bud på denne strukturudvikling være, at
boghandlerne i højere grad end nu bliver deciderede specialforretninger, som
satser på kundevejledning, service og et bredt sortiment. Supermarkeder mv.
må forventes at ville sælge bøger efter nogenlunde samme koncepter som for
øvrige supermarkedsprodukter. Det vil sige et mindre sortiment, billigere priser
og relativt begrænset kundevejledning.

Der kan formentlig også forventes at ske nyudviklinger af salgsmetoderne i
fremtiden. Eksempelvis har man på teleområdet set en eksplosiv produktud-
vikling og kombinationer af produkter, efter at Tele Danmarks monopol på salg
af teletjenester er blevet ophævet. En så voldsom udvikling i produkter og
salgsmetoder kan næppe forventes på bogområdet. Men det er ikke utænkeligt,
at man vil se langt flere eksempler end nu på, at bøger bliver solgt i kombinati-
on med andre produkter eller ydelser.
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Internettet

Internettet må antages at få voksende betydning for den danske detailhandel i
de kommende år – ikke mindst for bogbranchen. Internettet synes at være spe-
cielt velegnet til søgning af oplysninger om og handel med bøger. Forbrugeren
har her mulighed for uafhængigt af tid og sted at søge efter såvel tit-
ler/forfattere som efter stikord eller særlige interesseområder. I tilknytning til
de søgte værker vil der ofte være baggrundsartikler, læseprøver og anmeldelser,
og forbrugeren kan i mange tilfælde abonnere på e-post-nyheder om bestemte
forfattere eller emneområder.

Forlag har på internettet mulighed for at gøre
det samlede forlagsprogram tilgængeligt for et
bredt publikum. Det kan især være af interes-
se for mindre forlag som supplement til de
mere omkostningskrævende traditionelle
markedsføringsinstrumenter.

Handel via internettet muliggør samlet set ef-
fektiviseringer og omkostningsbesparelser i
forhold til den almindelige detailhandel. Det
må antages at de særlige omkostninger
ved internethandel til fx edb og forsen-
delse mere end opvejes af de lavere om-
kostninger til personale, husleje, lagerfø-
ring og opretholdelse af et bredt sorti-
ment. Salget kan desuden ske direkte fra
forlag til forbruger med dertil hørende
besparelse af boghandlerens bruttoavance
på normalt op til 40 pct. af bogens ud-
salgspris. Derfor er det nærliggende at
antage, at internettet vil være særligt vel-
egnet til handel med den smalle litteratur,
jf. boksene.

•  Bør en internetboghandel, der har lavere omkostninger end en fysisk bog-
handel, have adgang til at give omkostningsbesparelser videre til forbruger-
ne i form af lavere priser?

Et andet vigtigt kendetegn for internethandlen er, at de geografiske afstande
mindskes eller helt fjernes. P.t. foregår et bogkøb via internettet ved, at forbru-
geren fra sin hjemme-pc får overblik over bogudbuddet (svarer til at han går
rundt i internetboghandlen og ser, hvad der er på hylderne). Herefter foretages

Marketingsdirektør Tine Smede-
gaard Andersen, Gyldendal

”Netop i forbindelse med smalle bø-
ger kan vi ikke markedsføre os ud af
problemet med den begrænsede af-
sætning. Men nettet kommer ind her
og kan give nogle nye muligheder for
at synliggøre backlisten”

Bogmarkedet, nr. 36, 1999

Smalle titler på internettet
En rundspørge til internetboghandlere vi-
ser, at internettet allerede har vist sig vel-
egnet til salg af smalle titler. Netop inter-
netboghandlen giver forbrugeren mulighed
for hurtigt at finde en smal titel, der ikke
uden videre kan findes i andre boghandler.

Desuden viser erfaringer fra bl.a. USA, at
omkring 65 pct. af omsætningen i internet-
boghandler ligger på bøger, der normalt
ikke lagerføres i en lokal boghandel.
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bestillingen og betalingen. Den fysiske levering foretages typisk via postvæse-
net. På denne måde minder købsformen ved internethandel en del om købsfor-
men i bogklubber. Herudover har bogbranchen peget på, at internettet kan
medvirke til at eksponere forlagenes bagkataloger og forlænge bøgers salgs-
mæssige levedygtighed.

Idet geografiske afstandes betydning mindskes ved internethandlen, kan denne
handelsform være fordelagtig for specielt de forbrugere, der bor i områder uden
boghandel, og ved anskaffelser af litteratur fra udenlandske forlag mv.

Hidtil har handlen via internettet været relativ beskeden set i forhold til den
samlede danske bogomsætning. Det er på nuværende tidspunkt et åbent
spørgsmål, hvornår og i hvilket omfang internethandel slår igennem.

I den forbindelse bør det overvejes, om der er behov for særlige betingelser el-
ler regler for internethandlen i forhold til de generelle erhvervsvilkår, der frem-
over skal gælde for handlen med bøger i Danmark, eller om internetboghandler
skal betragtes på lige fod med mere traditionelle boghandler.

•  Bør der gælde de samme generelle regler for en internetboghandel som for
andre boghandler? Bør en internetboghandel have samme vilkår fra forla-
gene i form af bl.a. returret og rabat som andre boghandlere?

Nethandlens fremtid?
En netop offentliggjort rapport fra International
Data Corporation forudser, at danskernes han-
del på internet fra at have udgjort 200 mio. kr. i
1997 vil vokse til 3,5 mia. kr. i 1999 og videre
til knap 30 mia. kr. i 2002. Forudsigelser af
denne type er naturligvis altid forbundet med
stor usikkerhed, men det må antages, at der er
tale om et marked i kraftig vækst.

Forskningsministeriets rapport ”Danske IT-
billeder” viser, at omkring en femtedel af dan-
ske internetbrugere bestiller varer via internet.
Godt 20 pct. af danskerne bruger internet.

Flere internetboghandler anser det for muligt, at
internethandlen med bøger i løbet af de næste 3-
5 år vil vokse til 5-10 pct. af bogomsætningen.

Senest har det britiske detailhandelsanalysefir-
ma Verdict forudsagt, at 20 pct. af bogsalget i år
2003 vil finde sted på internettet.
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Alternativer til de nuværende samhandelsregler

Samhandelsreglerne udgør et sæt af restriktioner og begrænsninger i forhold til
en situation med frie erhvervsvilkår. Reglerne er udtryk for bogbranchens valg
af midler til at nå de politiske mål for handlen med bøger i Danmark.

I diskussionerne ovenfor har der især været fokus på sammenhængen mellem
de p.t. valgte midler og de politiske mål. På baggrund af disse diskussioner bør
det overvejes,

•  om samhandelsreglerne i den nuværende udformning og med de begræns-
ninger af konkurrencen, reglerne indebærer, udgør den bedste måde at op-
fylde de politiske målsætninger på?

Eller

•  om de politiske mål kan opfyldes på andre og mindre konkurrencebegræn-
sende måder, der giver færre samfundsøkonomiske omkostninger?

Politiske mål og hensyn kan opfyldes på forskellige måder. Ofte vil et politisk
mål mest effektivt kunne opfyldes via midler, som direkte påvirker de forhold,
der udgør målet. Mere indirekte midler er som regel ikke så effektive.

Samhandelsreglerne og fastprissystemet er udtryk for en meget indirekte måde
at varetage politiske mål for handlen med bøger i Danmark. I hvert fald nogle
af de fremførte argumenter for, at samhandelsreglerne og fastprissystemet sik-
rer varetagelsen af de politiske mål, forekommer ikke indlysende.

Nedenfor oplistes og diskuteres en række alternativer til de nuværende regler.
Alternativerne forfølger på en mere direkte og mindre konkurrencebegrænsen-
de måde de politiske mål.

Selektive distributions- og rabatsystemer

En af målsætningerne i det nuværende system med faste priser og eksklusivi-
tetsbestemmelser er, at de danske boghandlere skal føre et bredt sortiment.

En alternativ måde at opfylde denne målsætning på kan være, at forlagene op-
retter selektive distributionssystemer, således som det kendes fra en række an-
dre brancher. Et selektivt distributionssystem går kort ud på, at det enkelte for-
lag opstiller en række kvalitative krav til boghandlerens service og sortiment.
Disse krav kan fx bestå i faglige krav til forhandleren, krav vedrørende butik-
kens indretning eller krav til sortimentets størrelse eller bredde.
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Med selektive distributionssystem sikres det direkte, at boghandlerne reelt op-
fylder bestemte krav til service og bredt sortiment – i modsætning til det nuvæ-
rende system, hvor samhandelsreglerne ikke indeholder bestemmelser herom.

En anden mulighed er et selektivt rabatsystem, der præmierer de bogsalgsste-
der, der fører et bredt sortiment og udøver en god kundeservice. Ideen med et
sådant system er, at det enkelte forlag giver større rabatter til bogsalgssteder,
der yder den gode service og fører det brede sortiment. Det tilskynder på en
mere direkte måde bogsalgsstederne til at opfylde de beskrevne målsætninger.
Samtidig vil det give den lille boghandel, der satser på service og sortiment, en
konkurrencemæssig fordel i forhold til fx supermarkeder, der ikke i samme om-
fang kan antages at medvirke til opfylde målsætningerne.

Såfremt det som fremført af bogbranchen er boghandlernes sortiment, der er
afgørende for forlagenes brede titeludbud, vil sådanne selektive rabatsystemer
kunne sikre opfyldelsen af det politiske mål om bredt titeludbud.

Indkøbsforeninger for mindre kvalitetsboghandler

En anden mulighed for at sikre opretholdelse af det tætte boghandlernet kunne
være, at uafhængige boghandlere sluttede sig sammen i indkøbsforeninger med
henblik på at opnå kvantumsrabatter hos forlagene. De uafhængige boghandlere
har tilsammen omkring 25 pct. af omsætningen og ca. 47 pct. af udsalgssteder-
ne.

I andre detailhandelsbrancher har dannelsen af indkøbsforeninger betydet, at
selv små uafhængige forretninger kan opnå mængderabatter fra leverandørerne.
En ligestilling m.h.t. rabatter vil give de små lokale og uafhængige boghandlere
større mulighed for at kunne konkurrere med kædeforretninger og supermarke-
der.

Etablering af indkøbsforeninger behøver ikke at indebære, at alle medlemmer
skal bestille de samme varer. Der vil fortsat blandt medlemmerne af en ind-
købsforening kunne være betragtelig forskel på de enkelte forretningers sorti-
ment. Med den nuværende computerteknologi, fx det allerede eksisterende
boghandlerdata, er det muligt for en indkøbsforenings medlemmer hver især at
bestille de ønskede titler og samle bestillingerne i indkøbsforeningen. Derved
vil de stå stærkere ved køb hos det enkelte forlag.
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Oprettelse af en litteraturfond

En anden af målsætningerne i det nuværende system er at sikre fortsat produk-
tion og salg af smal litteratur. Denne målsætning kan opfyldes med oprettelsen
af en fond, der har til formål at støtte produktion og salg af smal litteratur.

Det nuværende system tvinger hverken forlag til at producere eller boghandlere
til at hjemtage smalle titler. Som diskuteret ovenfor er det tvivlsomt, i hvilket
omfang det nuværende system i det hele taget tilskynder forlag og boghandlere
til en sådan adfærd.

Udgivelse og salg af smal litteratur må antages at være forbundet med eks-
traomkostninger sammenlignet med udgivelse og salg af bredere litteratur. En
litteraturfond, der direkte støtter udgivelsen og salget af smal litteratur, er der-
for et muligt alternativ.

Såvel forlag som boghandlere kan bidrage til oprettelsen og driften af fonden,
fx i forhold til deres indtjening eller salg.

For at sikre, at tilskuddene fra fonden bliver anvendt til at støtte udgivelse og
salg af smal litteratur, kan disse gøres afhængige af bestemte kvalitative og
objektive kriterier.

En sådan støtte til produktion og udbredelse af smal litteratur findes i flere
europæiske lande. I Danmark har de offentlige støtteordninger via Statens
Kunstfond, Litteraturrådet, Dansk Litteraturinformationscenter og biblioteksaf-
gifterne derimod primært været rettet mod forfatterne.

Støtte i form af en fond vil være er en mere direkte og effektiv måde at sikre
produktionen og salg af smal kvalitetslitteratur end opretholdelsen af et system
med faste bogpriser, der hverken tvinger forlag eller boghandlere til at opfylde
de stillede mål. Man vil med andre ord kunne få mere kultur for pengene.
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Generel bytteret – evt. suppleret med udligningsordning

Som beskrevet i afsnittet om byttemuligheden og gavesalget vil det være muligt
at opretholde den generelle bytteret i et system med frie bogpriser.

Det kan fx ske ved, at forlagene tager byttede bøger retur, som boghandleren
ikke ønsker, og ombytter dem med bøger, som boghandleren ønsker og for-
venter at kunne sælge. Idéen er altså, at forlagene giver enten fuld returret eller
fuld ombytningsret for de bøger, som boghandlerne modtager i bytte.

Alternativt kan boghandlerne i et system med fri bogpriser indgå frivillige af-
taler omfattende hele branchen, der sikrer en fortsat opretholdelse af den gene-
relle bytteret på bøger. Dette system kan eventuelt suppleres med en ordning,
der udligner indbyrdes prisforskelle mellem boghandlerne. Da alle boghandlere
i forvejen er opkoblet til et edb-system, må det antages at være relativt enkelt at
udvikle et sådant system.

Faste priser er derfor ikke nødvendigvis en forudsætning for den generelle byt-
teret.

Et mere fleksibelt fastprissystem

De danske forlæggere har i dag pligt til at fastsætte en bindende udsalgspris.
Denne pligt er en forudsætning for at udgive bøger på det danske marked.

Et alternativ kunne være, at denne pligt blev ændret til en ret, hvor det enkelte
forlag kan vælge at anvende faste priser. Det vil så være muligt for et forlag
kun at lade bestemte typer af bøger eller bestemte titler være underlagt en fast
pris. Derved vil forlagene for hver enkelt udgivelse kunne overveje, hvorvidt
faste eller frie priser – under de givne markedsvilkår – vil kunne forøge salg og
omsætning.

Oliebranchens Miljøpulje
Et eksempel på en fond, der er etableret på brancheniveau med henblik på at opnå et politisk
mål, er Oliebranchens Miljøpulje.

Puljen blev dannet af alle danske benzinselskaber i 1992 med støtte fra miljømyndighederne.
Puljen finansieres via en øreforhøjelse af benzinprisen.

Formålet med fonden er at skabe et økonomisk grundlag for oprydning af forurenede grunde,
hvor der tidligere har ligget benzinstationer.

Puljen forvaltes af en bestyrelse og et forretningsudvalg, der varetager oprydningen. I tilknyt-
ning hertil er indgået en aftale mellem branchen og miljømyndighederne omkring den konkrete
administration og prioritering af indsatsen mv.
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En sådan ændring kan føre til, at nogle af bøgerne sælges på almindelige pris-
og markedsmæssige betingelser. Det ville ikke føre til en aktiv priskonkurrence
på hele bogmarkedet, men det ville give effektive forlag og boghandlere bedre
muligheder for at vinde markedsandele og forøge indtjeningen.

Udvidet eller differentieret returret

Formålet med returretten er at tilskynde boghandlerne til hjemtage lidt flere
bøger, end de ellers ville gøre. Returretten fungerer som en mekanisme til risi-
kodeling mellem forlag og boghandler. En udvidelse af returretten fra de
mindst 10 pct., der er gældende i dag, vil overføre en større del af risikoen til
forlagene. Det vil i højere grad tilskynde den enkelte boghandler til at hjemtage
flere bøger.

Alternativt – eller som supplement – kan man forestille sig en differentieret
returret, der fx giver boghandleren mulighed for at hjemtage og returnere en
større del af de værker, der af forlagene bliver anset for at være vigtige at få
eksponeret. Der kunne fx være tale om en højere returprocent for værker, der
anses for mindre salgbare. En sådan mekanisme vil ligeledes mindske bog-
handlerens risiko og dermed øge tilskyndelsen til at hjemtage et bredere sorti-
ment.


