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Svenskt Bokhandelsindex
Allmänbokhandelns försäljningsutveckling 1:a kvartalet 2022
Föreliggande rapport baseras på statistik för allmänbokhandeln som avser första kvartalet
innevarande år jämfört med samma kvartal 2021. Från första början hade jag tänkt att min
redovisning skulle benämnas som Svenskt Bokhandelsindex vilket är ett enklare begrepp vid
redovisning av statistik och vedertaget inom den ekonomiska journalistiken.
Mitt index är uppdelat i två tabeller där bokhandeln är fördelad på företagsgrupper respektive
omsättningsklasser. Det ger en övergripande bild av situationen inom svensk bokhandel.

Svenskt Bokhandelsindex 1:a kvartalet 2022 - grupper respektive omsättningsklasser
1:a kvartalet 2021 = index 100

Grupper
Totalt
Akademibok.
105
Obundna
100
Ugglan
97
Samtliga
103

Bok
104
106
101
104

Ej bok
107
93
94
102

Klass
< 4 mkr
4-8 mkr
> 8 mkr
Samtliga

Totalt
87
102
105
103

Bok
94
103
104
104

Ej bok
81
100
106
102

Här kan vi se att allmänbokhandeln ökade sin försäljning med index 103 mot föregående år.
Det innebär en ökning på 3%. Akademibokhandeln får index 105 och ökade med 5 % medan
obundna stannar på index 100 och ligger på en oförändrad nivå. Ugglan däremot minskar med
3 % och får index 97. Index med positiva värden ligger således på 100 eller över medan
negativa värden hamnar på index under 100.
Vid en fördelning på omsättningsklasser blir avvikelserna betydligt större. Här kan vi
konstatera att den lilla bokhandeln hamnar på index 87 medan de övriga omsättningsklasserna
ökar. De största butikerna med index 105 och de mellanstora på index 102. Vid en fördelning
på varugrupper kan vi se att sidosortimentet för de små boklådorna har minskat till index 81
jämfört index 94 för böcker. Det framgår också att böckerna har gått betydligt bättre för de
obundna som redovisar index 106 mot 93 för sidosortiment. Samma tendens finns även för
Ugglan där böckerna ligger på index 101 mot index 94 på övrigt sortiment. Endast
Akademibokhandeln redovisar en större ökning på sidosortiment än böcker men båda
grupperna ligger på en klar ökning mot i fjol.
Vid en ytlig bedömning av resultatet finner vi att de små boklådorna som tidigare glatt
bokbranschen med höga tillväxtsiffror nu minskar sin försäljning med 13% - index 87 vilket
innebär att tidigare uppgångar har raderats ut. Fullt så illa är det dock inte. De små boklådorna
hade en relativt sett bättre försäljning 2021 vilket missgynnar ett index för 2022. Detta skulle
innebära att åtminstone bokförsäljningen torde ligga på en oförändrad nivå medan
försäljningen av övriga varor har minskat. För Akademibokhandeln har det varit tvärtom att
låga försäljningssiffror under pandemin nu jämförs med en mer normal försäljningsnivå.
Även nästa kvartal kan påverkas av pandemieffekter. Först under det tredje kvartalet kan vi
med större säkerhet bilda oss en uppfattning om situationen inom bokhandeln. Men visst är
försäljningstappet bland de små boklådorna oroväckande. Samtidigt får vi glädja oss åt en
förbättrad bokförsäljning. Ett bra exempel är Ugglan som något år före pandemin var på väg
att minska sin bokförsäljning för att satsa på sidosortiment. Nu ökar i stället andelen böcker
av försäljningen som nu svarar för 50 % av omsättningen. Det finns fler exempel. Bland de

små boklådorna finns en grupp på sju företag som ligger i glesbygdskommuner. Dessa
tappade visserligen några procent av sin omsättning med ökade sin bokförsäljning. Man kan
också läsa i statistiken att bokförsäljningen bland privata boklådor ökade med 7,5 % i
Stockholms-området. Min personliga uppfattning är att böcker har en stor
försäljningspotential. Möjligheten att öka försäljningen har tilltagit under pandemin. Vi får
hoppas att denna trend är bestående,
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Källinformation:
Statistiken baseras på momstaxeringar av all allmänbokhandel såväl aktiebolag som handelsbolag och
enskilda firmor. För varje enskilt kvartal redovisas utfall på moms på 6 % (böcker) respektive 25 %
(övriga varor) i jämförelse med samma kvartal föregående år. Bortfallet utgörs av de företag som
genom nedläggning eller byte av organisationsnummer ej kan leverera jämförbara uppgifter. Bortfallet
kan beräknas till mindre än 2 % av den totala populationen. Av sekretesskäl kan bokhandel endast
redovisas i grupper med minst tre organisationsnummer. Kvartalsstatistiken görs i samarbete med
Svenska Bokhandlareförening och med understöd av Stiftelsen Boken i Sverige.

