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FÖRENINGENS ORGANISATION 
 

Medlemmar 
 

I augusti 2020 har föreningen 261 (267) medlemmar. (I medlems-

antalet ingår ej längre någon kontorsvaruhandlare.)  

 

Årsmötet 2019 
 

Föreningens årsmöte ägde rum den 26 september 2019 på Hotell Gothia 

Towers i Göteborg i samband med Bokmässan.  

 

Styrelse 
 

Föreningens styrelse har hållit tio sammanträden sedan förra 

årsmötet. Vid utgången av 2019 hade styrelsen följande 

sammansättning: 

 Vald sedan 

Ordförande: Maria Hamrefors, Stockholm 2019 

 

Ledamöter: Mats Ahlström, Djursholm 2015 

 Matilda Ahlgren, Göteborg 2016

 Anders Billing, Höllviken 2003 

 Karolina Borkowska, Stockholm 2019 

 Maths Claesson, Stockholm 2019 

 Maria Edsman, Stockholm  2018 

 Reinhold Hedenblad, Henån 2008 

 Christoffer Palmer, Höganäs 2016 

   

Revisorer 
 

Elisabeth Nilsson, Stockholm, aukt. revisor 2007 

Birgitta Bjelkberg, Stockholm, aukt. revisor (suppl.) 2008 

 

Valnämnd 
 

Ingemar Arvidsson, Anderstorp (ordf.) och ledamöterna Daniel 

Tengstad och Ulrika Borg. 

 

Föreningskansliet 
 

Föreningskansliet har ingen anställd personal. Det hyr tjänster i 

Svensk Handels Hus på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Föreningens 

dagliga verksamhet sköts på deltid av föreningens ordförande och 

dess administrativa assistent. Ekonomin och redovisningen sköts av 

Svensk Handels ekonomiavdelning.  
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Besöksadress: Regeringsgatan 60, Stockholm. 

Postadress: 103 29 Stockholm 

Telefon: Kansli 070-600 17 07 

E-post: info@booksellers.se 

 Maria.hamrefors@booksellers.se 

 charlotta.lindbo@booksellers.se 

 

Webbplats: www.booksellers.se  

 

Bankgiro: 723-6540 (Svenska Bokhandlareföreningens Service AB) 

 

 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 2019 

 

Uppgifter 
 

Svenska Bokhandlareföreningens verksamhet inklusive Svenska 

Bokhandlareföreningens Service AB omfattar service och 

tjänster för medlemmar i föreningen. Verksamheten består bland 

annat av att företräda medlemmarnas gemensamma intressen, 

opinionsbildning, informationsaktiviteter, statistik och 

rapporter. Avtals-förhandlingar med föreningens samarbets-

partner, som exempelvis fraktavtalet, är också en uppgift för 

föreningen. De senast reviderade stadgarna godkändes vid en 

extra föreningsstämma 2016-06-02. 

 
Under 2019 genomfördes följande större aktiviteter: 

 

 

Bokförsäljningsstatistiken 

 
Återförsäljare av böcker rapporterar kontinuerligt information om 

sin försäljning till Bokinfo, som på uppdrag Bokhandlarföreningen 

och Förläggareföreningen sköter statistiksystemet. 

Bokförsäljningsstatistiken ger förlag och återförsäljare 

information om den egna försäljning i förhållande till marknaden 

och utgör även underlag för rapporter som årligen publiceras om 

den totala bokförsäljningen i landet. Under året har även 

återförsäljare av digitala abonnemangstjänster kvartalsvis 

rapporterat in försäljningsdata, vilket bl.a. möjliggjort 

publicering av verkstoppslistor.  
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Seminariet Boken 2019 
  

Seminariet Boken 2019 genomfördes i samarbete med 

Förläggareföreningen i februari och behandlade den senaste 

bokförsäljningsstatistiken och aktuella frågor för branschen.  

Seminariet, som ägde rum i Stockholm, lockade fler än 300 

deltagare och många följde dessutom seminariet digitalt.   

 

 

Fraktavtalet   

 
Hösten 2019 omförhandlades fraktavtalet mellan Svenska 

Bokhandlareföreningens Service AB, dess fraktgrupp och DHL. 

Avtalet följer sedan några år DHL:s standard för sändnings-

debitering med årliga prishöjningar enligt index.  

 

Avtalet innebär förmånliga villkor för anslutna förenings-

medlemmar och under året anslöt sig ett antal medlemmar i 

Stockholmsområdet, som tidigare anlitat en annan distributör. 

 

Samarbetet, som hanteras av föreningens fraktgrupp med stöd av 

en extern konsult, ger ett värdefullt ekonomiskt bidrag till 

föreningen.  

 

 

Världsbokveckan 

 
Under Världsbokveckan går landets bokhandlare samman och gör en 

gemensam insats för barn och ungas läsning. I april 2019 

genomfördes aktiviteten för 6:e gången och tusentals gratisböcker 

delades ut till alla barn som besökte någon bokhandel. Boken som 

delades ut var PAX Nidstången och Världsbokveckan genomfördes 

detta år med värdefullt stöd av förlaget Bonnier Carlsen samt 

Stiftelsen Boken i Sverige. 

 

 

Augustpriset 

 
Svenska Bokhandlareföreningen utser 21 bokhandlare som 

tillsammans med 42 fristående elektorer utser August-

pristagare.  
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Hemsidan 

 
På föreningens hemsida kan medlemmar och andra intresserade ta 

del av nyheter, aktuellt i branschen, statistik, topplistor 

och här finns även medlemssidor.  

 

 

Dag Klackenbergs stipendium 

 
Föreningen instiftade 2016, som avskedspresent till dess 

mångårige ordförande Dag Klackenberg, ett stipendium à 20 000 

kronor, att för Dag Klackenberg under fem år årligen utdela 

till en förtjänstfull bokhandlare.  

 

2019 års pristagare var Leif Olsson, som sedan 1974 på ett 

förtjänstfullt sätt stött bokhandeln med analyser och råd. 

Tidigare pristagare är Jörgen Forsberg, Science-

fictionbokhandeln, som erhöll stipendiet år 2016 och Tora 

Lindberg, Kiruna bokhandel, som fick stipendiet år 2017. 

Cecilia Helsing, Akademibokhandeln, erhöll 2018 års 

stipendium.  

 

 

SAMVERKANDE ORGANISATIONER 
 

Kretsar 

 
Svenska Bokhandlareföreningen samarbetar med fristående regionala 

föreningar benämnda kretsar, som tidigare var del av en gemensam 

föreningsorganisation. De kretsar som fortfarande är aktiva, 

Stockholmskretsen, Västra Götaland, Skåne och Smålandskretsen, 

anordnar tillsammans med bokförlag informationsträffar om aktuell 

litteratur för sina respektive medlemmar. 

 

Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan   

 
Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, med Svenska Bokhandlare-

föreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen 

(BMF) som huvudmän, har under året genomfört en företags-

ledarutbildning, Lönsamt Ledarskap, under totalt åtta dagar vid 

fyra tillfällen, samt genomfört en studieresa till London.  

 

Samtliga arrangemang var öppna för alla medlemmar i Svenska  

Bokhandlareföreningen (SBF) och Svenska Bokhandelsmed-

hjälpareföreningen (BMF). 
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Bidrag till kursverksamheten har 2019 erhållits från Stiftelsen 

Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond med totalt 100 000 

kr, samt Stiftelsen Boken i Sverige med  

350 000 kr.  

 

Stiftelsens styrelse bestod vid verksamhetsårets utgång av  

Pia Nilsson, ordförande, Anders Billing och Madeleine 

Klackenberg, Svenska Bokhandlareföreningen, samt Jesper Ekdahl 

och Malin Knutsdotter, Svenska Bokhandelsmedhjälpare-föreningen. 

Styrelsesuppleanter var Karin Engberg Svensson och Maria 

Lilliehorn, BMF, och Mats Ahlström och Maria Hamrefors, SBF.  

 

Sedan den 1 december 2001 är Annika Hellman utbildningsledare  

för Bokhandelsskolan. 

 

Svensk Handel 
 

Svenska Bokhandlareföreningen är fortsatt medlem i Svensk Handel 

även om kravet på medlemskap i Svensk Handel för 

Bokhandlareföreningens medlemmar har tagits bort i de nya 

stadgarna. De nya stadgarna finns att läsa på föreningens 

hemsida.  

 

Svensk Bokkonst   
 

Svenska Bokhandlareföreningen är fortsatt medlem i Svensk 

Bokkonst. Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell 

förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad 

kvalitet inom produktionen av böcker. Föreningen har 14 

medlemsorganisationer och dess grundare är Kungliga Biblioteket 

och Nationalmuseum. 

 

Tidnings AB Svensk Bokhandel (SvB) 
 

Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, som gemensamt ägs av 

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen, 

utger branschtidningen Svensk Bokhandel. Tidningen utkommer med 

21 nummer per år. Tre av dessa är kataloger som behandlar vår-, 

sommar- och höstutgivningen. Katalogerna har stor spridning också 

utanför prenumerantstocken. 

 

Tidningsaktiebolaget bildades 1952 i samband med att bokför-

läggarnas Svensk Bokhandelstidning och bokhandlarnas Bokhand-

laren slogs ihop till en för föreningarna gemensam bransch-

tidning – Svensk Bokhandel. Svensk Bokhandels 68:e årgång (2019) 

var därför också Svensk Bokhandelstidnings 168:e och 

Bokhandlarens 113:e årgång. 
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Tidningens styrelse bestod vid verksamhetsårets utgång av 

Patrik Hadenius, ordförande, Eva Gedin, Reinhold Hedenblad, Maria 

Hamrefors och Pia Printz med Kristina Ahlinder och Mats Ahlström 

som suppleanter.  

 

 

European and International Booksellers Federation 

– EIBF 
 

Svenska Bokhandlareföreningen är från årsskiftet 1994/95 

fullvärdig medlem i EIBF. EIBF är den europeiska och 

internationella paraplyorganisationen för nationella 

bokhandlareföreningar och bokhandlare över hela världen. Genom 

EIBF samarbetar över 25 000 individuella bokhandlare. EIBF leds  

 

av dess Executive Committee, i vilken Svenska Bokhandlare-

föreningen under året har representerats av Mats Ahlström. EIBFs 

årskongress och årsmöte 2019 hölls i Frankfurt, Tyskland. Mer 

information om EIBF finns på hemsidan www.eibf-booksellers.org. 

 

 

STIFTELSER 
 

Stiftelsen Boken i Sverige  

 
Stiftelsen Boken i Sverige stiftades 1983 av Garantiföreningen 

för Svenska Bokhandlare, Svenska Bokhandlareföreningen och 

Seelig. Stiftelsen har till uppgift att med olika bidrag främja 

boken och bokläsandet i landet.  

 

På egen begäran utträdde Seelig under 2001 som huvudman i  

Stiftelsen. Efter omarbetning av stadgarna består styrelsen av 

fyra ordinarie ledamöter, två vardera utsedda av 

Bokhandlareföreningen och Garantiföreningen, vilka dessutom utser 

vardera en suppleant. De utsedda ledamöterna utser i sin tur 

stiftelsens ordförande jämte en personlig suppleant för denne. 

 

Styrelsen bestod vid kalenderårets utgång av Katarina Jeansson, 

ordf., Thomas Wyatt, v ordf., och ledamöterna,  

Ingemar Arvidsson, Agneta Rudolfsson, Roland Salemark och  

Malin Wall med suppleanterna Catharina Gyllengahm och Mikael 

Thorsell. Revisorer var Elisabeth Simonsson, Grant Thornton,  

ordinarie, med aukt. revisor Malin Inestam som suppleant. 

 

Stiftelsen Boken i Sveriges hemsida återfinns som en undersida på 

Svenska Bokhandlareföreningens hemsida, www.booksellers.se. 

 

 

http://www.eibf-booksellers.org/
http://www.booksellers.se/


 8 

 

 

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och 

Utbildningsfond  

 
Stiftelsen Bok- och Musikhandlarnas Understödsfond namn-ändrades 

efter stadgeändring 2002-01-01 till Stiftelsen Bokbranschens 

Understöds- och Utbildningsfond. Av sin avkastning utbetalar 

Stiftelsen understöd, utbildningsbidrag och stipendier. Stiftelsens 

huvudmän är Svenska Bokhandlare-föreningen, Svenska 

Bokhandelsmedhjälpareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. 

 

Styrelsen bestod vid kalenderårets utgång av Kristina 

Rennerstedt, ordf., och av ledamöterna Kristina Ahlinder, Bertil 

Wahlström, Mats Ahlström, Maria Hamrefors, Malin Magnusson och 

Jesper Ekdahl med suppleanterna Maria Lilliehorn, Kerstin 

Kyhlberg Engvall och Pia Nilsson. Roy Rue var styrelsens 

sekreterare. 

 

Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens 

Stipendiefond 

 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja studier i  

utlandet inom främst pappers- och kontorsvarubranschen.  

 

Förslag till nya stadgar för stiftelsen fastställdes vid 

Bokhandlareföreningens årsmöte 2018 och med hänvisning till de 

nya stadgarna fattade den dåvarande styrelsen beslut om att 

upplösa stiftelsen i november 2018. Under 2019 meddelande dock 

Länsstyrelsen att detta förfarande inte godkändes. Fonden består 

således. Under året utdelades inget stipendium. 

 

Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Maria Hamrefors, 

Mats Ahlström, Anders Billing, Reinhold Hedenblad och Katarina 

Jeansson. 

 

Stiftelsen Sveriges Pappershandlares 

Understödsfond   

 
Fonden har till ändamål att utbetala understöd till behövande 

personer, som är eller har varit medlemmar eller anställda hos 

medlemmar i föreningen. Under året har 10 000 kr utbetalats i 

understöd. 

 

Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Mats Ahlström, 

ordf., och ledamöterna Anders Billing, Maria Edsman, Reinhold 

Hedenblad och Katarina Jeansson. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETS-

ÅRETS UTGÅNG 
 

 

Verksamheten 

 
Verksamheten har under våren 2020 i hög grad präglats av 

Coronapandemin med lobbying gentemot departement och politiker 

för att lyfta bokhandels utmanande situation, extra 

statistikrapporter, rådgivning, stöd och information till 

medlemmarna. 

 

Innan pandemin bröt ut hann seminariet Boken 2020 genomföras. 

Seminariet lockade fler än 300 deltagare till Nalen i Stockholm 

och arrangerades tillsammans med Förläggare-föreningen.  

 

Bokrean startade tisdagen 25 februari 2020 och efter analys av 

relevant bokförsäljningsstatistik har styrelsen beslutat att 

Bokrean 2021 skall starta tisdagen den 23 februari.  

 

P.g.a. pandemin beslutade styrelsen att skjuta upp genomförandet 

av de planerade aktiviteterna inom ramen för Världsbokveckan till 

2021. 

 

Tidningen Svensk Bokhandel, som föreningen deläger tillsammans 

med Svenska Förläggareföreningen, befinner sig i en utmanande 

ekonomisk situation och redovisade en betydande förlust för 

verksamhetsåret 2019. I juni 2020 tillsköt ägarna 275 tkr vardera 

som ett villkorat ägartillskott. Ett omfattande förändringsarbete 

bedrivs inom företaget med målet att snarast komma till rätta med 

problemen. 

 

 

FÖRENINGENS EKONOMI 
 

Föreningens verksamhet har successivt anpassats till rådande 

ekonomiska förhållanden de senaste åren. Utfallet 2019 var 

alltjämt negativt.  

 

Förvaltningen av föreningens förmögenhet sköts av SEB 

stiftelsefond. 

 

Föreningens styrelse beslöt att till årsmötet 2019 lägga fram 

förslaget om en oförändrad enhetlig medlemsavgift för 2020 om  

2 000 kronor per butik.  

 

Budgetförslaget för 2020 innebar ett mindre underskott. 

Resultatet kommer dock att påverkas negativt av det ovannämnda 

aktieägartillskottet till Tidnings AB Svensk Bokhandel. 
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FÖRENINGENS UPPGIFTER DE NÄRMASTE ÅREN 
 

De prioriterade uppgifterna för de kommande åren är: 

 

1) Vara bokhandelns ledande medlemsorganisation.  

2) Vara aktiv i frågor som rör bokhandelns villkor.  

3) Vara talesperson och ingå i nätverk inom och utanför 

branschen. 

4) Vara aktiv i föreningen närstående stiftelser och bolag. 

5) Utveckla föreningens kommunikations- och informations-

aktiviteter gentemot medlemmar, media och andra intressenter.   

6) Vidareutveckla aktiviteterna inom läs- och litteratur-

främjande, däribland Världsbokveckan. 

7) Erbjuda ett mötesforum för bokhandelns ledande personer genom 

aktiviteter som den årliga branschkonferensen i samarbete med 

Svenska Förläggareföreningen. 

8) Verka för fortsatt utveckling av Bokförsäljningsstatistiken 

och använda den som underlag för informations- och 

opinionsbildande aktiviteter. 

9) Analysera och fatta beslut om startdatum för Bokrean. 

10) Vara part i fraktavtal för föreningens medlemmar. 

11) Effektivisera föreningsadministrationen. 

 

 

Stockholm i september 2020 

 

 

  

                       Maria Hamrefors  
 Ordförande 

 

 

Matilda Ahlgren Mats Ahlström  Anders Billing  

 

 

Karolina Borkowska Maths Claesson Maria Edsman    

 

 

Reinhold Hedenblad Christoffer Palmer 
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EKONOMISK REDOVISNING 2019 
 

Den ekonomiska redovisningen för Svenska Bokhandlareföreningen, 

org nr 802000-3847 samt Svenska Bokhandlareföreningens Service 

AB, org nr 556115-3494 återfinns i årsredovisningarna för 

respektive bolag. Originaldokumenten är undertecknade av 

styrelsens ledamöter och revisorer. 

 

 

SBF FÖRTROENDEVALDA 2019 
 

 

Svenska Bokhandlareföreningen, org. nr 802000-3847 

Maria Hamrefors, ordförande 

Matilda Ahlgren 

Mats Ahlström 

Anders Billing 

Karolina Borkowska 

Maths Claesson 

Maria Edsman 

Reinhold Hedenblad 

Christoffer Palmer  

 

Svenska Bokhandlareföreningens Service AB,  

org. nr 556115-3494 

Maria Hamrefors, ordförande 

Anders Billing 

Maria Edsman 

 

Stiftelsen Boken i Sverige, org. nr 802010-8778 

Ingemar Arvidsson 

Agneta Rudolfsson  

Mikael Thorsell, suppleant 

 

Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan, org. nr 802010-1518 

Pia Nilsson, ordförande 

Anders Billing 

Madeleine Klackenberg 

Mats Ahlström, suppleant 

Maria Hamrefors, suppleant 

 

Tidnings AB Svensk Bokhandel, org.nr 556056-5243 

Mats Ahlström, ordförande 

Reinhold Hedenblad 

Maria Hamrefors 
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Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond,  

org. nr 802005-2950 

Mats Ahlström 

Maria Hamrefors 

 

 

Stiftelsen Sveriges Pappershandlares Understödsfond,  

org. nr 802007-0184 

Mats Ahlström, ordförande 

Anders Billing 

Maria Edsman 

Reinhold Hedenblad 

Katarina Jeansson 

 

Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond,  

org. nr 802400-1540  

Maria Hamrefors 

Anders Billing 

Katarina Jeansson 

 

Svensk Bokkonst, org. nr 802460-7833 

Mats Ahlström 


