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Norstedts säljer kurslitteraturen till
Studentlitteratur
Kursboksutgivningen inom Norstedts överlåts till Studentlitteratur AB. Genom affä-
ren breddas och förstärks Studentlitteraturs utgivning mot universitet och högskolor 
samtidigt som Norstedts utgivning renodlas mot etablerade kanaler. 

Överlåtelsen sker den 4 juni och varumärket Norstedts omfattas inte av transaktionen.

– Affären bidrar i hög grad till att befästa vår position som det ledande förlaget för kva-
lificerad kurs- och facklitteratur. Kursboksutgivningen från Norstedts kännetecknas av 
mycket hög kvalitet och omfattar en rad starka författarskap, säger Studentlitteraturs VD 
Stefan Persson.

– Kurslitteraturen är en kvalificerad, men begränsad del av Norstedts Förlagsgrupp idag. 
Så som kursböcker utvecklats i nya paketeringar och kanaler får den delen allt mindre 
gemensamt med vår övriga utgivning. Då känns det tryggt att kurslitteraturen länkas 
samman med en aktör som har fullt fokus på utbildningsmarknaden, säger Peter Wilcke 
VD Norstedts Förlagsgrupp. 

För ytterligare kommentarer kontakta
Peter Wilcke, VD Norstedts Förlagsgrupp 
Tel: 010-744 21 74, e-post: peter.wilcke@norstedts.se 

Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Magnus Pettersson Roos, vVD och Marknadschef Studentlitteratur
Tel: 046-31 21 50, e-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Fakta om Norstedts Förlagsgrupp AB
Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det 
modernaste. Utgivningen omfattar skönlitteratur och facklitteratur och kännetecknas av kva-
litet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger Norstedts ut memoarer, bio-
grafier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och 
natur, nautica, ordböcker och kartor. I gruppen ingår även barn och ungdomsutgivning under 
förlagsnamnet Rabén & Sjögren.  

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. 
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och 
lärare. Förlaget erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för 
universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som 
integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är 
familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och 
har 120 anställda.


