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Förord av författaren

Föreliggande utredning har gjorts på eget initiativ av 
författaren i syfte att beskriva allmänbokhandelns situa- 
tion våren 2015. Ett bidrag har lämnats av Stiftelsen 
Boken i Sverige som på inget sätt har påverkat utred-
ningens innehåll eller disposition.

Bakgrund

Sedan Sverige fick fria bokpriser har den svenska 
bokbranschen  blivit föremål för åtskilliga utred-
ningar. De mest utförliga är de statliga utrednin-
garna SOU 1972:80, 1974:5, 1984:30, 1997:141, 
2012:65 men branschens har även själv bidragit 
med fortlöpande statistik såsom Förläggareföre-
ningens branschstatistik och Svensk Bokhan-
dels årliga branschanalyser. Den mest aktuella är 
Bokmarknaden 2012 av Kjell Bohlund och Bengt 
Brodin som är gjord på uppdrag av Förläggareföre-
ningen och Bokhandlarföreningen. Den nya bok-
försäljningsstatistiken som presenterades i januari 
är det senaste bidragit som fortlöpande kommer att 
ge branschenen värdefull information. 

Syftet med föreliggande analys är främst att  
redogöra för den konkurrenssituation som för 
närvarande råder inom svensk allmänbokhandel.  
Men först är det angeläget att göra en kort rekapitu- 
lering av bakgrunden.

Backar man tillbaka några år befann sig bokhan-
delsbranschen i en ytterst allvarlig kris. De två le-
dande kedjorna Akademibokhandeln och Bokia 
brottades med stora ekonomiska problem. Båda 
företagen hade byggt upp en övertung admini- 
stration, förvärvat butiker till höga priser och satsat 
på kostsamma nyetableringar när plötsligt bran-
schens omsättning rasade. Diagrammen nedan som 
beskriver allmänbokhandeln under åren 2000- 2014 
ger hela förklaringen. Priskonkurrensen på böcker 

från nätbokhandeln tog den fysiska bokhandeln på 
sängen. Bokhandeln befann sig i fritt fall. Och nu 
gällde det prispress på bokhandelns livsnerv – det 
breda sortimentet. En tilltagande bokförsäljning 
genom varuhus och dagligvaruhandel - ofta med 
en aggressiv prisorienterad marknadsföring – un-
derlättade inte situationen.  Såväl Akademibok- 
handeln som Bokia redovisade spektakulära förlus-
ter på sammantaget flera hundra miljoner kronor. 
Ägarna var tvungna att regelbundet skjuta till nytt 
kapital för att undvika ett obestånd. Ett obestånd 
som kunde bli förödande för hela bokbranschen. 

Det var mot denna bakgrund som ägarna till 
Akademibokhandeln och Bokia närmade sig varan-
dra för att för att finna en gemensam lösning på det 
uppkomna problemet. Sannolikt såg man främst 
stora besparingar  i att samordna administra-
tionen och utveckla en gemensam logistik. För att  
kunna genomföra en sammanslagning begärde 
ägarna till Akademibokhandeln och Bokia att få 
ärendet granskat av Konkurrensverket - KKV - 
som efter prövning gav ett klartecken. 

Det finns här ingen anledning att recensera KKV:s 
beslut. Naturligtvis kände KKV till att fusionen 
skulle innebära att den nya bokhandelskedjan fick 
en monopolsituation på många lokala marknader. 
Men å andra sidan måste man även väga in alter-
nativet att ett obestånd för Akademibokhandeln  
respektive Bokia kunde få allvarliga konsekven-
ser för hela konkurrensförhållandet inom bok- 
branschen. Konkurrenssituationen mellan den nya 
kedjan och övrig fysisk bokhandel hade sannolikt i 
detta perspektiv en lägre prioritet. 

Efter KKV:s  beslut fanns en allmän skeptisk  
uppfattning inom stora delar av bokbranschen om 
fusionens möjlighet att lyckas.  Med dessa låga odds 
blev överraskningen desto större när Akademi-
bokhandelns bokslutskommuniké presenterades 
i slutet av januari i år. Fusionen hade burit frukt. 
Bokhandelskedjan redovisade ett positivt resultat för 



4

första gången på många år. Ledningen för Akademi- 
bokhandeln hade med framgång lyckats vända det 
negativa resultatet till vinst. På kort tid hade en ny 
rikstäckande detaljhandelskedja skapats med en 
imponerande marknadstäckning. Att rekonstruera 
två företag i kris till ett fungerande företag är en 
prestation som är värd all respekt och beundran. 
Dessutom kunde branschen andas ut. Alternativet 
hade varit förskräckande. 

Förutom sammanslagningen av Akademibok- 
handeln och Bokia som nu börjar ta form har 
det skett andra förändringar inom bokhandels- 
branschen. De senaste två åren har omsättningen 
för nätbokhandeln stagnerat.  Även försäljningen 
av böcker genom varuhus och dagligvaruhandel 
har minskat. Parallellt kan man se en liknande ut-
veckling i andra länder.  Det finns tecken på att den  
fysiska bokhandeln har fått en renässans och ett 
ökat självförtroende. Just mot denna bakgrund 
finns det anledning att närmare studera svensk 
bokhandel och dess förutsättningar. 

Bokhandelns utveckling sedan 
sekelskiftet
Det är av stor vikt att påminna om dramatiken 
inom den svenska bokhandeln sedan sekelskiftet. 
Diagrammen illustrerar händelseförloppet. Det nya 
århundradet inleddes positivt för den fysiska bok- 
handeln. 2002 sänktes bokmomsen vilket förstärkte 
försäljningen några år men den stora vinnaren blev 
nätbokhandeln. Sedan 2003 års toppnivå tappade 
allmänbokhandeln 24 % av sin omsättning medan 
Adlibris och Bokus mer än femdubblade sin volym. 
Konsekvensen för den fysiska bokhandeln framgår 
av resultatdiagrammet. 2014 års omsättning och re-
sultat är en försiktig prognos med en förhoppning 
om en återhämtning. 

  

Källa till diagrammen är Svensk Bokhandels årliga genomgång 
av bokhandelns ekonomi. Omsättning avser företagens tota-
la försäljning – böcker och sidosortiment samt kurslitteratur. 

-
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Innehåll, definitioner, källor och 
metodik
Föreliggande studie är en kartläggning av den sven-
ska allmänbokhandeln våren 2015. Med allmän- 
bokhandel avses fysisk bokhandel vars affärsidé är att 
saluföra och lagerhålla ett brett sortiment av allmän- 
litteratur. I studien ingår inte specialbokhandel   
1) med undantag för några få boklådor som tra-
ditionellt har en bred sortering av allmänlittera-
tur. Kursbokhandel som företrädesvis säljer kurs- 
litteratur ingår inte med undantag för Student-
bokhandeln i Uppsala som uppfyller kraven som en 
allmänbokhandel. I studien har Pocketshop klassats 
som allmänbokhandel. Studien avser alla butiker 
fördelade på kommunnivå.

1)  Specialbokhandeln – ett 20-tal företag - som nästan 
undantagslöst ligger i de stora städerna – beräknas 
omsätta drygt 100  miljoner allmänlitteratur.

Antal butiker
Uppgift om butiker har hämtats från kedjeföretagens 
hemsidor. För obunden bokhandel genom medlems-
register för Bokhandlarföreningen, bolagsregister 
och kontinuerlig uppföljning av nyetableringar och 
nedläggningar.

Total omsättning per butik
Omsättningsuppgifter baseras på uppgifter från sen-
aste årsredovisning från Bolagsverket. För bokhan-
del  – ett 20-tal mindre företag - som ej drivs som 
aktiebolag har omsättning uppskattats efter moms- 
klass. För Akademibokhandeln (de centraläg-
da butikerna) baseras den totala omsättningen på 
företagets bokslutskommuniké för 2014. Omsätt- 
ning per butik baseras på ett genomsnitt med viss 
justering beroende på marknadsförutsättningar. 

För Akademibokhandelns franchisebutiker baseras 
omsättning enligt senaste bokslut. För de företag 
som driver flera butiker har omsättningen indivi-
duellt beräknats. För Pocketshop har omsättningen 
justerats med hänsyn till en sannolik volym 2015. 
Omsättningen för varje butik är beräknat från ett 
genomsnitt för kedjans 20 butiker.

Bokomsättning per butik
Andelen böcker i procent av omsättningen varierar 
stort inom bokhandeln. Få boklådor i Sverige är 
renodlade bokförsäljare. Förutom Pocketshop finns 
det bara en handfull butiker. Tidigare undersök- 
ningar som baseras på inbetalning av olika moms-
satser  - 6% för böcker och 25 % för övriga varor 
– ger en god vägledning.  SOU 2012:65-bilaga 6 
redovisar bokförsäljningen i procent av totalomsätt- 
ningen för ett urval av 114 enskilda bokhandels-
företag under perioden 2002-2011. Ett utdrag för 
2011 presenteras nedan.  Här framkommer två ty-
dliga samband mellan omsättningsklasser och stor-
lek av kommun där bokhandeln verkar.

Framför allt kommunernas storlek får ett kraftigt  
genomslag. I små kommuner med ett litet marknads- 
underlag måste bokhandeln komplettera sitt  
sortiment med andra varor. Detta verifieras av andel 
böcker efter omsättningsstorlek. Bokhandel med 
hög omsättning har generellt en högre andel böcker. 
Dessa kriterier ligger som grund för beräkningen 
av bokomsättning per butik. Det krävs en viss kun-
skap om bokhandelsbranschen och dess marknads-
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förhållanden för att kunna göra denna beräkning 
då det naturligtvis finns avvikelser.  Förutsätt- 
ningarna för en bokhandel  i Båstad, i Hagfors eller 
i Leksand är inte likvärdiga även om folkmängden 
i stort är den samma.

Det finns emellertid ytterligare ett viktigt stöd för 
beräkning av andelen böcker och det är de uppgifter 
som kedjorna uppger i intervjuer som regelbundet 
sker i tidningen Svensk Bokhandel. I en artikel på 
nätupplagan den 26/2 2015 finns en specifikation av 
de procentsatser som de olika grupperingarna har 
angivit. Viktigast är då uppgifterna från Akademi- 
bokhandeln som underlättar en beräkning av  
enskilda butikers omsättning med en justering  
för olika marknadsförutsättningar.

Naturligtvis hade allt varit enklare om Akademi-
bokhandeln och Pocketshop hade lämnat en lista 
med alla butikernas omsättning och andel böcker  
men vilket kedjeföretag skulle göra det?  Men med 
utgångspunkt från medelvärden blir dock den statis-
tiska skillnaden relativ liten – fördelad på län och 
storstadsregioner ganska marginell. För Akademi- 
bokhandelns franchisebutiker och övriga gruppe-
ringar baseras omsättningsberäkningen på offentlig 
information från Bolagsverket.

Allmänbokhandels struktur  
– en sammanfattning
Vid en sammanräkning av alla butiker som ingår 
undersökningen blir resultatet enligt nedanstående 
tabell. Uppgifter avser förhållandet i mars 2015 
och en prognos för butikernas omsättning för kal-
enderåret 2015.

Tabellen sammanfattar den aktuella situationen 
för svensk allmänbokhandel. Mest markant är 
Akademibokhandeln höga andel av marknaden 
som utgör två tredjedelar av allmänbokhandelns 
totala omsättning.  Än mer överraskande är kan-
ske att Pocketshop är den näst största grupperingen 
avseende bokomsättning. Den övriga bokhandeln  
d v s privatägd bokhandel svarar för 25 % av bok-
försäljningen men svarar samtidigt för över 50 % 
av antalet butiker. Medelomsättningen för en butik 
inom Akademibokhandeln ligger på 13 miljoner  
(för de centralt ägda över 15 miljoner) medan  
medelomsättningen för de privat ägda uppgår till 
4,5 miljoner. Pocketshop som kanske uppfattas som 
små butiker har en medelomsättning 8 miljoner d v s 
nästan dubbelt så hög jämfört med de privat ägda 
boklådorna.

Anmärkning: JB Gruppen består av enskilt ägda boklådor som har ett gemensamt inköpssamarbete. Ugglan är en kedja med 
fristående boklådor som samarbetar under namnet Ugglan. De obundna är övrig bokhandel  som inte tillhör någon gruppering. 
Akademibokhandeln franchise är enskilt ägda boklådor som tidigare ingick i Bokia-kedjan men som nu drivs under namnet 
Akademibokhandeln.

Struktur Allmänbokhandel 
Butiker verksamma mars 2015 
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Spridning av allmänbokhandel
Kommuner utan bokhandel
Varje enskild bokhandelsbutik i utredningen är  
placerad i sin hemortskommun. På så sätt kan 
frekvensen av antalet butiker per kommun beräknas. 
Vid en jämförelse med landets 290 kommuner 
framkommer att 114 saknar bokhandel. Dessa 114 
kommunerna eller 39 % av antalet kommuner är 
jämförelsevis små med en befolkning som endast 
utgör 13 % av rikets totala folkmängd.

Tabellen nedan visar utvecklingen sedan 1970

Kommuner utan bokhandel 

Förändring sedan 1970  

Fördelningen är emellertid mycket ojämn vid en 
fördelning på län. Endast två – Gotland och Ble-

kinge – har en bokhandel i varje kommun medan 
över 40 % av befolkningen i Kronobergs och Värm-
lands län saknar en bokhandel i hemkommunen.

De kommuner som saknar bokhandel har en genom- 
snittlig folkmängd på 11 000 personer i jämförelse 
med ett genomsnitt för samtliga kommuner på  
33 000 personer.  De två största kommuner som sak-
nar bokhandel är Mölndal med 61 000 invånare och 
Sundbyberg med 42 000 invånare.  Båda är krans- 
kommuner till Göteborg respektive Stockholm. 

Kommuner med bokhandel

Frekvensen av bokhandel fördelad på kommuner (se 
tabell nästa sida) visar att 135 eller 47 % av landets 
kommuner endast har en bokhandel. Bokhandels-
beståndet är således skört. Stockholms kommun 
har den högsta frekvensen med 35 butiker följd av 
Göteborg med 14 och Malmö med 10.

Vid en uppdelning på län blir koncentrationen av 
bokhandel till storstadslänen än mer tydlig. Stock-
holms län med 70 butiker svarar för 1/3 av allmän-
bokhandelns bokförsäljning. Ett intressant mått är 
antalet invånare per butik. Flera glesbygdslän som 
Västerbotten, Värmland, Västernorrland har få 
boklådor. Ett undantag är Dalarna som relativt sett 
har ett tätare nät av bokhandel. Gotland och Kal-
mar län har lägsta antalet invånare av samtliga län.

En mätning som gjordes avseende bokförsäljningen genom all-
mänbokhandeln per län för 1996 (SOU 1997:141) visar att 
Stockholms län stod för 32 %, Västra Götaland för 16 % och Skåne 
för 12 %. Påtaglig likhet mot dagens situation.



8

Inköp av böcker genom allmän-
bokhandeln
Då bokomsättningen är uppskattad för varje en-
skild butik går det även att ta fram c:a-värden av 
konsumtionen av böcker per invånare genom all-

mänbokhandeln. Här framkommer mycket stora 
skillnader. Stockholms län redovisar i särklass det 
högsta inköpet. I län med universitet och större 
tätortsgrad är konsumtionen av böcker betydligt 
högre än glesbygdslänen. Ett undantag är Dalar-
na där en högre frekvens av bokhandel sannolikt 

Allmänbokhandel - frekvens av bokhandel per kommun

Anm. Kommuner frekvens 5 är Linköping och Sigtuna (Arlanda)- Pocketshop får stort genomslag

Allmänbokhandel fördelat på län
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spelar roll. Värmlands län som ligger i botten har 
förlorat många boklådor de senaste 15 åren vilket  
sätter sina spår. En nedlagd bokhandel innebär  
minskad konsumtion av böcker som inte fullt ut 
kompenseras av nätbokhandel eller andra kanaler.

Det är viktigt att understryka att konsumtions- 
talen avser inköp av böcker i allmänbokhandel.  
Bokinköp genom nätbokhandel, specialbokhandel  
eller varuhus och dagligvarubutiker ingår inte. 
Inkluderas dessa kanaler uppgår det totala inköpet  
till c:a 3,5 miljarder eller c:a 360 kr per invånare.  
Allmänbokhandeln svarar således för mindre än 50 %  
av den totala konsumtionen genom återförsäljare. 

Vid en fördelning av bokinköpet på större kom-
muner redovisar Stockholm ett inköp per invånare 
på drygt 400kr medan motsvarande tal för Göte-
borg och Malmö uppgår till 250 respektive 200 
kr. Vid mätningen 1996 var motsvarande tal 450, 
265 respektive 225 kronor och för hela riket 180 kr. 
Det är emellertid mer relevant att jämföra dagens 
siffror med rekordförsäljningen av böcker 2003 då 
allmänbokhandeln nådde en topp på närmare 2,1 
miljarder vilket innebär ett inköp per invånare på 
230 kr att jämföra med dagens nivå på 175 kr - en 
minskning på närmare 25 %. Merparten av denna 
försäljningsminskning hamnade hos nätbokhandeln.

 

Gruppernas marknadsandelar

Ovanstående diagram är en grafisk beskrivning av  
de olika grupperingarnas marknadsandelar avseende  
total omsättning respektive omsättning av böcker.

Akademibokhandeln står för 2/3 av den totala voly-
men medan resten av marknaden fördelas relativt 
jämt på de fyra resterande grupperna. Vid en upp- 
delning på försäljning av böcker ökar Pocketshop 
sin andel till 9 % medan Ugglans andel reduceras 
till 7 %.

Analys per län
För att få en uppfattning om gruppernas marknads- 
andelar avseende bokförsäljning har butikerna för-
delats per län. 

Diagrammet på nästa sida visar att Akademi-
bokhandeln har en stark marknadsdominans över 
praktiskt taget hela landet med undantag för Got-
land där butik saknas. I 13 av rikets 21 län har 
Akademibokhandeln en beräknad marknadsandel 
på över 80 %. Lägst marknadsandel redovisas för 
Kalmar län där JB Gruppen har ett starkt fäste 
liksom på Gotland. Ugglan har sin högsta andel i 
Gävleborgs och Värmlands län. Anmärkningsvärt 
är att Pocketshop i Stockholms län svarar för när-
mare 18 % av bokförsäljningen genom allmän-
bokhandel och får därigenom länets näst största 
marknadsandel.  

I Västerbotten tycks Akademibokhandeln ha en  
total dominans men det finns en obunden boklåda i 
Malå kommun men bokförsäljningen är så liten av 
den knappt ger avtryck i diagrammet.
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Analys på kommunstorlek och 
region
En analys på länsnivå ger dock inte en helt rät-
tvisande bild av konkurrensförhållandet inom all-
mänbokhandeln. Spridningen av bokhandel skiljer 
sig åt mellan länen. De 114 kommuner som sak-
nar bokhandel finns huvudsakligen i glesbygds- 
länen vilket får ett genomslag i statistiken.  
Som redovisats tidigare är köp av böcker mycket 
varierande mellan stora och små kommuner.  
I Stockholms län är genomsnittsköpet mer än tre 
gånger såg högt som i Värmlands län. Nästan två 
tredjedelar av bokförsäljningen i landet faller på de 
tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och 
Skåne.

Vid en fördelning av allmänbokhandel efter kom-
munstorlek blir konkurrensförhållandet mer tydligt.

Tabell A på nästa sida som redovisar det faktiska 
förhållandet avseende antalet butiker ger infor-
mation om var de olika grupperna har sin styrka. 
Akademibokhandeln har en faktisk majoritet av 

butikerna i de stora kommunerna medan Ugglan 
och de obundna svarar för över 70 % av bokhandeln  
i de små kommunerna.  Vid en särredovisning på 
Stockholms kommun visar det sig att Akademi- 
bokhandeln där har en lägre andel butiker än i andra  
större kommuner. De obundna och Pocketshop 
har en anmärkningsvärd stor andel av bokhandels- 
butikerna i Stockholm.

Antalet butiker ger dock inte svaret på gruppernas 
marknadsandel avseende försäljning.  Den utgör 
emellertid en god utgångspunkt.  I den inledande  
tabellen på  sid 6  som sammanfattar allmänbok- 
handelns struktur redovisas de olika gruppe- 
ringarnas genomsnittsomsättning per butik och 
andelen böcker av försäljningen.  Dessa uppgifter  
ligger till grund för att göra en bedömning av 
bokförsäljningen med en anpassning till olika 
marknadsförutsättningar.  

Marknadsandelarna i tabell B på nästa sida skall  
betraktas som c:a-värden.  Avsikten är främst att ge 
en översiktlig beskrivning av dagens situation inom 
allmänbokhandeln.
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Tabellen B förstärker Akademibokhandelns ställ- 
ning som marknadsledare. Med undantag för Stock-
holms kommun och Storstockholmsregionen ligger  
marknadsandelen på drygt 80% i de stora kom-
munerna över 50 000 invånare.  Pocketshops 
höga andel i Stockholms kommun och storstads- 
regionerna är värt att observera. Sammantaget är 
företaget den nästa största bokförsäljaren inom all-
mänbokhandeln. Både JB-Gruppen och Ugglan har 
en svag ställning i de stora kommunerna. 

De obundna är en heterogen grupp som består 

av boklådor som är ”kedjelösa”. De kan delas upp 
i två kategorier -  de små boklådorna i de minsta 
kommunerna och de stora boklådorna i Stockholm. 
De förstnämnda är mycket små företag med be-
gränsad bokförsäljning i kommuner med sviktande 
marknadsunderlag. I den senare gruppen finns i 
huvudsak fem boklådor nämligen Hedengrens, 
NK-bokhandel, Bokskotten, Bok & Bild samt  
Söderbokhandeln vilka är Akademibokhandelns 
största konkurrenter i Stockholms innerstad bort-
sett från Pocketshop.

Tabell B: Kommunstorlek och regioner - beräknade marknadsandelar bokomsättning 

*) Pocketshops höga marknadsandel beror på Arlanda och Landvetters flygplatser som ligger i Sigtuna och Härryda kommuner.

Tabell A: Kommunstorlek och regioner - fördelning antal butiker
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Akademibokhandeln har idag c:a 70 % av bok-
försäljningen genom allmänbokhandeln.  I de stora 
kommunerna c:a 80 %. En huvudsaklig förklaring 
är att kedjan idag är enda bokhandel i 47 kommuner 
med en befolkning på 2,7 miljoner.

Gruppernas butiksstruktur
För att förstå konkurrensförhållandet och dess förut- 
sättningar är det viktigt att studera gruppernas bu-
tiksstruktur. I ovanstående diagram är butikerna  
placerade i omsättningsklasser. För Akademi-
bokhandeln är fördelningen uppskattad. För övriga 
grupper enligt uppgift från Bolagsverket. 

Bokhandeln är omsättningsberoende för att nå en  
tillfredsställande lönsamhet. En bokhandel med en 
omsättning understigande 3 miljoner kr har stora 
svårigheter att uppnå en godtagbar lönsamhet om 
inte ägaren själv subventioner rörelsen med låga lö-
neuttag. Diagrammet visar att 66 boklådor befinner 
sig i denna riskgrupp.  39 är små obundna boklådor  
som nästan undantagslöst är den enda bokhandeln i  
framför allt mindre kommuner. Prognosen för den  
privatägda bokhandeln ser således inte så ljus  
ut. För ett kedjeföretag typ Akademibokhandeln  
och Pocketshop krävs en betydligt högre omsätt- 
ning för att uppnå kedjans lönsamhetsmål  

vilket i sin tur förutsätter en större marknad. Av de  
c:a 100 butiker som omsätter över 10 miljoner svarar  
Akademibokhandeln för närmare 90 butiker. 

En analys av kommuner som saknar konkurrens, se 
bilaga sid 14-15.

Avslutande kommentar och syn-
punkter
Syftet med föreliggande analys har varit att redogöra 
för den konkurrenssituation som för närvarande 
råder inom svensk allmänbokhandel. Som nämndes 
inledningsvis har Akademibokhandeln framgångs-
rikt gått i land med uppgiften att sammansmälta 
två företag och därigenom sjösatt en marknads- 
ledande detaljhandelskedja.  

Men myntet har två sidor. Som framgått av analysen 
befinner sig många privata boklådor i en utsatt  
situation. Risken är stor att flera kommuner mister 
sin enda bokhandel. Ekonomin för en del större pri-
vata boklådor bl a i Stockholm är svag. En utslag- 
ning av företag skulle vara mycket olycklig för bran-
schen och då inte minst för Akademibokhandeln 
själv. Färre boklådor innebär att Akademibokhan-
delns dominans ytterligare förstärks samtidigt som 
hela rekryteringsbasen för personal och presumtiva 
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bokhandlare minskar. Den privata sektorn av all-
mänbokhandel är mycket viktig att värna om för 
att på lång sikt garantera en livskraftig bokhandel.  
Detta är säkert alla överens om men det behövs 
sannolikhet vidtas åtgärder. I branschtidningen har 
på senare tid rapporterats om svårigheter att över-
låta bokhandel. Ofta leder detta till avveckling. I  
andra fall har bokhandlare haft ekonomiska prob-
lem som leder till obestånd och konkurs. Men till 
vem skall dessa bokhandlare vända sig för att få råd 
och information? Tidigare har funnits såväl utbild-
ning som finansiellt stöd genom bidrag från staten. 
Idag är i stort sett all utbildning nedlagd. Det finns 
inga branschanpassade introduktionskurser för per-
sonal eller kurser i ekonomi för den som vill köpa 
eller etablera en bokhandel. Detta är en gemensam 
fråga för hela branschen. Finns det inget tillflöde av 
nya privata företag kommer bokhandeln att kvävas.

Men det finns också andra vägar att pröva. I flera 
länder finns nu starka rörelser inom bokhandeln 
s.k. Indiebound med syfte att stärka och utveckla  
den oberoende bokhandeln. Det började i USA för 
ett tiotals år sedan och nu är 1 600 bokhandlare  
anslutna. Genom branschorganisationen ABA finns  
ett imponerande utbud av tjänster.  Läs gärna  
följande länk om råd för den som vill öppna  
en bokhandel: www.bookweb.org/membership/
openingabookstore  För bokköparen finns även en 

™

hemsida  www.indiebound.org 

Sedan 2010 finns även Indiebound i Storbritannien 
som är en aktiv del i den Brittiska Bokhandlareföre-
ningen  www.booksellers.org.uk/indiebound.  Här 
finns också information för nya bokhandlare:  
www.booksellers.org.uk/newbooksellers . Genom 
Indie-rörelsen har den privata bokhandeln fått en 
egen plattform med en rad fördelar och tjänster. 
Samtidigt har den kunnat behålla sitt särdrag att 
verka som en oberoende bokhandel. 

Idag finns i andra länder - tack - vare Indiebound 
en framtidstro och stolthet inom bokhandeln. Kan 
denna rörelse även slå rot i Sverige?

Leif Olsson
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Bilaga 
– En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

Analys av kommuner som saknar konkurrens 
Som framgått av utredningen har 135 kommuner endast en bokhandel. I ytterligare 12 kommuner med fler 
än en bokhandel tillhör alla butiker en grupp - i samtliga fall Akademibokhandeln.

Nedanstående tabell ger en intressant bild av konkurrenssituationen. I 47 kommuner är Akademibok 
handeln enda bokhandel.  Dessa kommuner svarar för 28 % av rikets folkmängd. Antal invånare per 
butik uppgår till närmare 45 000 personer och omsättningen per butik är uppskattad till över 10 mil-
joner kronor.  Detta står i en bjärt kontrast till de 28 kommuner som har en obunden bokhandel där 
drygt 10 000 invånare går per butik och butiksomsättningen ligger så lågt som 1,9 miljoner kronor.  
Att driva en bokhandel med så låg omsättning innebär en stor kulturinsats som är värd att uppmärksam-
mas.  Det gäller även bokhandel som ingår i Ugglan som är sista utpost i 41 kommuner med ett genom- 
snittligt marknadsunderlag på 17 000 personer.

Underlaget för tabellen bygger på följande förteckning på nästa sida där kommunerna är fördelade på 
grupper.

Kommuner där en grupp är enda bokhandel
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Förteckning på kommuner där en grupp är enda bokhandel

*    Bokhandeln är franchise 
**   En bokhandel är franchise


