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Sug efter läroböcker
Studentlitteratur sätter rekord i spåren av lågkonjunkturen
LUND

Studentanstormningen till högskolorna
ger klirr i kassan för Studentlitteratur.
Förlaget gjorde rekordresultat 2008
och vd Stefan Persson räknar med ännu
bättre siffror för 2009 eftersom antalet
studenter fortsätter att öka.
”Det är bra för oss med
många nybörjare på universiteten och högskolorna”,
säger Stefan Persson.
Nya studenter ska ha ny
studentlitteratur.
Familjeägda Studentlitteratur i Lund satte både omsättnings- och resultatrekord
under 2008.
”Och första tertialet tyder

på fortsatt ökning”, säger Stefan Persson.
Efter att högskolorna
under flera år har tappat cirka 2 procent studenter om
året kom vändningen med
lågkonjunkturen i höstas.
Förutom fler nya studenter
valde också fler att läsa under
en längre period.
”Så länge vi har en svaga-

re konjunktur kommer tillströmningen till högskolorna
att bestå”, säger Stefan Persson.
Så du gläds över varsel och
dystra rubriker?

”Nej, inte alls. Vi har även
skolor, företag och fackföreningar som kunder. Får de
sämre ekonomi kan det gå ut
också över oss”, säger Stefan
Persson.
Lättfyllda kurser
Även högskoleutbildningar
som tidigare haft många
tomma platser, till exempel
lärarutbildningar, har nu lättare att fylla sina kurser.
Studentlitteratur kompletterar samtidigt sina tryckta

böcker med alla former av
digitala hjälpmedel.
En student som köper en
lärobok får ofta en kod med
boken för att till exempel hitta fördjupningar och uppdateringar på nätet.

dessutom skriva ut boken så
kostar skrivarbläcket nästan
mer än att köpa själva boken”,
säger Stefan Persson.
LARS TULIN
lars.tulin@di.se
040-791 45

Men fattiga studenter är väl
flitiga illegala nedladdare?

”Sajten Student Bay,
med koppling till Pirate Bay,
erbjuder till exempel studentlitteratur till nedladdning.”
Dyrt kopiera bok
”Det är svårt att veta hur omfattande det är. Men en tjock
lärobok passar inte lika bra
för fildelning som till exempel musik eller film. Ska man
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Köpte från studentkår

I Studentlitteratur ägs av
arvtagarna till Bertil Bratt
som köpte bolaget från
Lunds Studentkår 1973.
I Omsättning 2008:
207,Mkr (205,2, 2007)
I Resultat efter fin.poster:
19,1 Mkr (14,2, 2007)

...och allt fler vill
till universitet

I lågkonjunkturens spår är
det rusning till universitet
och högskolor. Inför hösten
har 340 000 personer sökt
till universitet och högskolor, vilket är en uppgång
med 14 procent sedan i fjol.
Fortfarande är det en
kvinnlig majoritet med 62
procent bland de sökande.
Men männen ökar mest med
en uppgång på 25 procent.
Enligt SCB:s månadsstatistik är yngre män också
mer drabbade av arbetslöshet än yngre kvinnor.
Även till yrkesprogrammen söker allt fler. Utbildningar till civilingenjör lockar 19 procent fler sökande
i år än i fjol.
Arkitektprogrammet
lockar 2 410 förstahandssökande, ökningen på
47 procent är högst bland
yrkesprogrammen. För första gången sedan 2005 ökar
också antalet sökande till
lärarprogrammen.
(DI)

Stockholm – Oslo
12 – 14 ggr varje vardag.
För Sveriges bästa utbud av flygresor gå in på sas.se, ring 0770-727 727 eller kontakta din resebyrå.
Boka, checka in och paxa din favoritplats i planet på sas.se. Välkommen ombord!

Tunga investerare in i miljömarknad
Sjätte AP-fonden och
Catellagrundaren Gunnar
Rylander investerar
i miljömarknadsplatsen
Globe Forum.
Globe Forums affärsidé
är att matcha innovationsföretag med potentiella kunder, och kapitaltillskottet ska användas
för att få konceptet att
växa utomlands.

”Det känns jätteroligt. Det är
stora och kända investerare
som går in som delägare
i bolaget och det är en
bekräftelse på det vi gör”,
säger Johan Gorecki, grundare och vd på Globe Forum.
Sjätte AP-fonden och
Catellagrundaren Gunnar
Rylanders bolag Rylander
Investment tar en tredjedels
ägande i Globe Forum. Exakt
hur mycket pengar parterna
går in med är inte offentligt.
Erling Gustafsson, vd
på Sjätte AP-fonden, ser
investeringen som ett sätt
att hjälpa fondens portfölj-

bolag att nå ut till fler kunder.
”Vi måste hitta sätt att
exponera våra bolag och
Globe Forum har ett bra kontaktnät och en bra plattform.
Som ägare kan vi också vara
med och påverka”, säger han.
Globe Forum grundades
2004 av Johan Gorecki som
har en bakgrund bland annat
som managementkonsult på
Fraser i London och som chef
för den MTG-ägda portalen
Everyday.
Följer ”Idol”-receptet
Affärsidén är att vara en
mötesplats för innovatörer,
storföretag, kommuner och
investerare. Johan Gorecki
beskriver upplägget som ett
”Idol” för innovationer där
Globe Forums medarbetare
åker runt i landet och sållar ut
de bästa innovatörerna. Via
Globe Forums nätverk ges de
sedan möjlighet att på nätet
och på Globe Forums årliga
konferenser träffa kunder
och investerare.
Intäkterna
genereras

bland annat av partnerskapsavgifter, medlemsavgifter
och teckningsoptioner i innovationsbolagen.
”Många storföretag kommer till oss för att vi ska hjälpa dem att matcha ihop deras
specifika behov med miljöteknikföretag som kan erbjuda nya lösningar och innovationer”, säger Johan Gorecki.
Siktar på utlandet
Kapitaltillskottet ska användas för att exportera konceptet utomlands. Gdansk
i Polen, Dublin på Irland och
Eindhoven i Holland ska
sätta upp liknande verksamheter och Globe Forum förhandlar med städer i ytterligare ett tiotal länder.
Globe Forum har 10 000
bolag och 25 000 personer
som medlemmar och omsatte cirka 8 miljoner kronor
förra året, enligt Bolagsverket.
MARIA OTTOSON
maria.ottoson@di.se
08-573 650 59

ÖVERENS. Johan Gorecki, vd och grundare av Globe Forum, och Gunnar Rylander, vd och grundare av Catella och Rylander Investment.
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