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Ny utredning om bokhandeln

Akademibokhandeln
dominerar stort

”En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015” är en rykande färsk
analys av bokhandelns situation i landet med Leif Olsson som upphovsman. Papper & Kontor har bett honom att göra en kort sammanfattning
och kommentar.
Te x t oc h g r a f i k : Leif Olsson
bokhandeln våren 2015 omfattar allmänbokhandel, det vill säga fysisk bokhandel med ett brett urval av allmänlitteratur. Nätbokhandel eller
annan specialbokhandel ingår inte i
analysen.
I mars 2015 uppgår antalet butiker till 298 med en beräknad
omsättning på 2,435 miljarder kronor, varav böcker beräknas utgöra
70 procent. Resterande del består
huvudsakligen av pappers- och
kontorsvaror.
En grafisk beskrivning av allmänb o k h a n d e l n s m a r k n ad s a n d e l a r
visar tydligt Akademibokhandelns
dominans. Företaget står för två
tredjedelar av volymen medan resten av marknaden fördelas relativt
jämnt på de fyra resterande grupperna. Grafen här intill visar fördelninge n av bok handelns totala
omsättning, men vid en uppdelning
på försäljning endast av böcker
ökar Pocketshop sin andel från 7 till
9 procent medan Ugglans andel
reduceras från 9 till 7 procent.

Studien om den svensk a

av omsättning
per län (avser böcker) framgår att
Akademibokhandeln har en hög
marknadstäckning över hela landet.
Det enda län som saknar Akademibokhandel är Gotland.
Akademibokhandeln har idag
cirka 70 procent av bokförsäljningen genom allmänbokhandeln – i de
stora kommunerna cirka 80 procent. En förklaring är att kedjan är
enda bokhandel i 47 kommuner
med en befolkning på närmare 3
miljoner invånare. I små kommuner
med en folkmängd under 30 000

Vid en fördelning

Marknadsandelar
– total omsättning

tagsekonomiskt blivit en stor framgång. En hög marknadsandel och
dessutom en förbättrad lönsamhet
innebär goda förutsättningar för
huvudägaren Coop att finna en
framtida köpare. Utvecklingen för
den oberoende privata bokhandeln
är mer problematisk med risk för
utslagning i framför allt mindre kommuner.
114 kommuner saknar bokhandel. En ökning med närmare 20 procent sedan 2010. c

invånare är förhållandet det omvända. Här har Akademibokhandeln
endast 10 procent medan den privata bokhandeln har 90 procent av
marknaden.
Sammanslagningen av Akademibokhandeln och Bokia har före-

För den som vill läsa utredningen
”En studie av allmänbokhandeln i
Sverige våren 2015” i sin helhet
finns den som pdf på Svenska
Bokhandlareföreningens hemsida, www.svenskabokhandlareforeningen.se

Marknadsandelar –
försäljning av böcker genom allmänbokhandel

