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Vedlegg 2 til «Oppsummering av erfaringene med Bokavtalen 

inngått 1.1.2015. 

Litteraturabonnementene 

I Bokavtalen s § 3.2 Litteraturabonnement heter det: 
«Partene i Bokavtalen skal til enhver tid ha en kollektiv abonnementsordning der forhandlere 
som tegner seg for å motta et gitt tittelutvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt samt en 
fast sortimentsrabatt. Litteraturabonnementene skal være utformet slik at de sikrer størst 
mulig spredning av litteratur.» I en tilleggsavtale til Bokavtalen er litteraturabonnementene 
beskrevet nærmere. Litteraturabonnementene er et viktig virkemiddel i Bokavtalen for å nå 
målene om å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og å fremme utgivelse og salg av 

litteratur i begge målformer. Abonnementsordning innebærer at forhandlere som tegner seg 

for å motta et gitt tittelutvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt og eventuelt en fast 

sortimentsrabatt. Litteraturabonnementene er utformet slik at de sikrer størst mulig spredning 

av litteratur. Flere av abonnementene er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger.  

 
Fra 1.1.2015 tilbys følgende abonnement fra medlemmene i Forleggerforeningen til medlemmene i 

Bokhandlerforeningen: 

 

  

1. Grunnabonnement (G1 & G2)  

Norsk skjønnlitteratur (påmeldt innkjøpsordningene) for voksne eller barn  

2. Allmennabonnement (A)  

Norsk skjønnlitteratur (påmeldt innkjøpsordningene) for voksne og barn 

3. Kulturabonnement (K)  

Samtlige bøker som er påmeldt innkjøpsordningene, skjønnlitteratur og sakprosa) 

4. Breddeabonnement (B) 

Ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6. 

5. Fagbokabonnement (F)  

Fagbøker og lærebøker sortert etter faginndeling etter nærmere avtale. 

 

 
Bokhandelens forpliktelse  

Bokhandelens forpliktelser til å tegne abonnement er utformet med utgangspunkt i dagens 

markedssituasjon og medlemsmasse. 80 prosent av alle bokhandlere med bokinnkjøp over 

500.000 kr. skal ha abonnement A, K eller B. 1/3 av alle bokhandlere med bokinnkjøp under 

500.000 kr. skal ha abonnement G, A, K eller B.  

 

Per januar 2016 har:  

81 prosent av alle bokhandlere med bokinnkjøp over 500.000 kr. abonnement A, K eller B.  

45 prosent av alle bokhandlere med bokinnkjøp under 500.000 kr. abonnement G, A, K eller 

B.  
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Totalt antall abonnement: 

 

 

 

Antall titler per abonnement 

  2015 

Bredde 2666 

Kultur 638 

Distrikt/Allmenn 368 

 Fag 430 

 

I sum distribueres det nærmere 300.000 eksemplarer ut i bokhandelen gjennom Bokavtalen og 

litteraturabonnementene  

 

 

 

 

Nov. 2014 Jan. 2016

G 7

A/D 121 145

K 203 204

B 25 25

F 42 52

391 433


