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Kort om mig

• Lärare och forskare vid 

Handelshögskolan i Stockholm samt 

Försvarshögskolan

• Konsult för Svenska 

Bokhandlareföreningen och Svenska 

Förläggareföreningen

• Sakkunnig i Kulturrådet

• Undervisat i förlagskunskap

• Publicerat till ett par facklitterära 

böcker



Bokbranschen i 
helikopterperspektiv

• På sätt och vis är bokbranschen mycket traditionell. Den fysiska bokhandeln idag 

fungerar ungefärligen likadant som för ett sekel sedan.

• Men, bokbranschen var en av de första branscherna som utsattes för digital konkurrens.

• Den första digitaliseringsvågen i Sverige…

• … efterföljdes av abonnemangstjänster i en andra digitaliseringsvåg



En genomgång av de senaste årens försäljning

Kanal 2016 2017 2018 2019

Fysisk bokhandel -4,9% -4,5% -5,2% -4,4%

Internetbokhandel/bokklubbar 0,9% 5,0% 5,8% -5,2%

Dagligvaruhandel -5,6% -11,2% -5,9% -9,9%

Digitala abonnemangstjänster 61,4% 50,1% 33,4% 36,2%

Total 1,6% 4,2% 4,9% 1,1% 



En ögonblicksbild 
av helåret 2019

• Internetbokhandeln är den klart största 

försäljningskanalen och 

dagligvaruhandeln den minsta

• År 2020 kommer sannolikt bli det året då 

digitala abonnemangstjänster blir en 

större än fysisk bokhandel

(Försäljning i TSEK.)



Coronapandemin förstärker den långsiktiga 
utvecklingen – och gör det dramatiskt

Kanal 

Vecka 11-18 
2019

Vecka 11-18 
2020

Förändring

Fysisk bokhandel 

133 670 84 454 -36,8%

Internetbokhandel/bokklubbar 

236 845 251 667 +8,0%

Dagligvaruhandel 

29 674 22 389 -23,7%

Total 

384 441 347 902 -8,3%

(Försäljning i TSEK.)



Digitala abonnemangstjänster 
synes gå bra under 
Coronapademin

”Vi har märkt ett ökat intresse för berättelser 
i de här speciella tiderna. I synnerhet i 
länder där myndigheter och regering infört 
skarpa restriktioner.” 
– Dan Panas

”Storytel såg en fortsatt stark 

tillströmning av kunder under 

kvartalet, och mer än en fördubbling 

de sista två veckorna i mars som 

saknar motstycke i Storytels historia.” 

– Jonas Tellander, vd, Storytel.



Vad skiljer den andra 
digitaliseringsvågen från den första?

• Digitala abonnemangstjänster har en helt annan affärsmodell än internetbokhandeln:

• Enbart digitala format – framför allt ljudböcker

• Abonnemang och inte styckförsäljning

• Rubbar den vanliga tågordningen för hur format publiceras

• Säljer andra genrer än övriga kanaler samt mer backlist

• Har helt andra företagsvärderings- och finansieringsvillkor



Ljudbokens 
utveckling

• Ljudboken har vuxit fram stegvis och plötsligt

• Funktionsrörelsen (1980-talet-)

• Ljudbok på CD-rom (1997-)

• Digitala abonnemangstjänster (2005-)

• Ersättningsmodellen har debatterats flitigt

• Momssänkning av strömmande böcker 1 juli 2019



Den fysiska bokens 
utveckling

• Den fysiska bokens teknologiska utveckling blir lätt 
förgivettagen – och den bästa tekniken är den som väver 
sig in i våra vardagsliv utan att vi tänker på det

• Typografi, tryckmetoder, sättning, papper, osv. har stegvis 
förbättrats och utvecklats under hundratals år

• Många i Sverige förväntade sig att e-boken – inte ljudboken 
– skulle vara framtidens format

• Måhända berodde e-bokens kommersiella misslyckande 
delvis på att den fysiska bokens teknologiutveckling över 
århundranden aldrig tillvaratogs



Ljudboken i 
kulturhistoriskt 
perspektiv

”Bokformgivningen utvecklades under 

1900-talet i dessa två riktningar: den 

konsthantverksmässiga, med Morris som 

frontfigur, och den mer rationella, inriktad 

på att förbättra den industriproducerade 

boken. Båda dessa inriktningar har 

påverkat den massproducerade boken så 

som den ser ut idag.”

- Alexandra Borg, fil. dr 



Vad skulle en
än större
digitalisering
innebära?

Hur kommer utgivningen att 
påverkas och vad händer med 

boken?



Vad skulle en
än större
digitalisering
innebära?

Vilka aktörer kommer att finnas och 
hur kommer deras utbud att se ut?



Vad skulle en
än större
digitalisering
innebära?

Växande omsättning utan lönsamhet 
– en ny finanslogik?



Sammanfattning och 
diskussionspunkter

• Bokbranschen genomgår ett strömmande 

stålbad och de aktörer som nu klarar sig bäst i 

krisen är de som digitaliserat sig mest

• Coronapandemin har förstärkt och påskyndat 

digitaliseringen i bokbranschen dramatiskt

• Denna utveckling kommer att ha långtgående 

konsekvenser ur både näringslivsmässig och 

demokratisk synpunkt: till exempel för 

utgivning, folkbildning, författares villkor, 

funktionsrörelsen och för bokens status som vår 

främsta kunskapsförmedlare.



Jesper Monthán - maj 2020

Bokmarknaden och digitaliseringen under coronapandemin

Kontakt:

jesper.monthan@bonnierforlagen.se



1 000 svenska bokförlag

15 000 nya böcker per år

Förläggareföreningen - ca 70% av branschen

Stor variation bland förlagen, från enmansförlag till internationella koncerner



Böcker har alltid kommit ut i flera olika format och sålts i flera olika kanaler

Tydlig produktlivscykel i formaten 

Relativt stark producent- och distributionskontroll via fasta strukturer



Digitaliseringen förändrar konsumentbeteendet - läsarna

Läsarna styr mycket mer över sina val idag än någonsin tidigare

Förlag idag måste uppmärksamma att detta är en fråga som rör mer än format och 

distribution – påverkar kärnverksamheten



Den traditionella bokhandeln backar kraftigt – printade böcker med bokhandel 

som huvudsaklig kanal får svårt

Samtidigt ökar internetbokhandeln starkt och de två senaste veckorna 

kompenserar det tappet i fysisk bokhandel – ökar totalt sett

Strömningstjänsterna uppges gå starkt framåt

Förlag med utgivning och affärsmodell anpassad till digitala åf/tjänster klarar sig 

relativt sett bra



Efterfrågan på berättelser är stark idag och med all säkerhet även i morgon

Förlagens utmaning är att vara relevanta för läsarna i både sin utgivning och hur de 

når sina läsare via de olika formaten samt hur de marknadsför och säljer sina 

böcker när läsarnas beteende förändras



Jesper Monthán - maj 2020
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Ordförande Svenska Bokhandlareföreningen
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300 boklådor i Sverige

Kedja med omni-kanalerbjudande
104 butiker, varav 28 franchise

Frivillig fackhandelskedja, vissa med online-butik
83 medlemmar

Fristående:
…och många fler

40 % av alla 
pappers-

böcker säljs i 
bokhandeln



Effekter av digitaliseringen

Konsolidering och utslagning…

… men också:

• Starkare butikskoncept och 
marknadsföring

• E-handel, digital närvaro

• Förbättrat kundbemötande och 
service

• Evenemang och läsfrämjande

• Utvecklat kompletterande sortiment



#jagbokhandlar #bokbunkra

• Ojämna effekter på försäljningen – geografi 
och läge

• Ökad försäljning av spel, pussel, kontors-
varor

• Krisstöden viktiga, men mycket trögt att få 
till hyresstöd

• Risk för omfattande bokhandelsdöd om 
krisen blir långvarig

Kreativa bokhandlare och engagerade kunder i 
Coronatider



Tack för ditt deltagande
För frågor om studien; kontakta Erik Wikberg, Handelshögskolan

För löpande nyheter från Handelsrådet; prenumerera på Handelsrådets nyhetsbrev via 
info@handelsradet.se

För löpande nyheter och spaningar om handel; prenumerera på HUIs nyhetsbrev via www.hui.se
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