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1 Inledning 
De senaste decennierna har varit en turbulent tid för den svenska bokmarknaden och dess 

aktörer.
 1

 Anpassning och utveckling är ledorden, vilka har transformerat bokbranschen i takt 

med den digitala revolutionen. Den fysiska boken och dess traditionsenliga format innehar 

inte längre den självklara attraktionskraft som den en gång hade. Samtidsmänniskan söker sig 

i dagens läge inte enbart till skrift och böcker i jakt på förströelse, information och personlig 

utveckling. Internet, tv-serier, podcasts och Youtube-kanaler från världens alla hörn pockar på 

vår uppmärksamhet. I takt med detta har de stora förlagen och bokhandlarna sakteliga tvingats 

att adaptera sina verksamheter för att förbli relevanta i en ständigt föränderlig värld. 

 En utvecklingstendens som delvis hänger ihop med digitaliseringen är 

mediekoncernernas vertikala integration. Det är en process som omfattar företags övertagande 

av led i produktion, distribution och försäljning, vilka tidigare hanterades av utomstående 

parter.
2
 När det gäller bokmarknaden rör det sig därmed om bolag som integrerar merparten 

av bokens färd från författare till konsument in i en och samma kanal; sin egen verksamhet. 

Flertalet av de stora svenska bokkoncernerna har under de senaste tio åren utökat sitt intresse 

från att enbart syssla med utgivning till att även befatta sig med produktion och 

återförsäljning. Oroliga röster inom bokbranschen – främst från Svenska Förläggare-

föreningen och Svenska Bokhandlareföreningen – har varnat för att utvecklingen kan komma 

att hämma konkurrensen, mångfalden och den litterära kvalitén på bokmarknaden.
3
  

Situationen i Sverige är på intet vis unik. Tvärtom rör det sig om ett globalt 

fenomen som fått stor påverkan på såväl nationella som internationella bokmarknader. Hans 

Hertel talade redan på 1990-talet om en trio fusionsvågor som från 1960-talet rejält skakade 

om den västliga förlags- och medieindustrin.
4
 Fusionsvågorna medverkade till att de största 

koncernerna fortsättningsvis sökte kompanjoner och potentiella köpobjekt utanför de 

nationella gränserna och därigenom bildade gigantiska mediakonglomerat. Debatten som förts 

jämte denna utveckling har tangerat frågor rörande hur bredden i utgivningen påverkas, 

tillgängligheten till litteratur och urvattnad litterär beskaffenhet. Blickar vi åter in mot Sverige 

är det aktörerna KF Media och Bonniers som främst varit drivande i denna utveckling. Deras 

agerande på den svenska bokmarknaden har diskuterats i såväl bransch som dagspress. 

Liksom i den internationella diskursen har debatten i Sverige mestadels rört de potentiellt 

                                                           
1
 För en detaljerad inblick i den svenska bokmarknaden och dess aktörer, se Slutbetänkandet från 2012 års 

Litteraturutredning, Läsandets kultur (SOU 2012:65), Stockholm: Fritzes, s. 231-264. 
2
 Ann Steiner, Litteraturen i Mediesamhället, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s. 164. 

3
 SOU, 2012:65, s. 263. 

4
 Hans Hertel, ”Boken i mediesymbiosens tid”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan 

Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 221. 
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negativa effekterna av en alltför ensidig ägarkoncentration. Ett påtagligt exempel på detta var 

när bokhandelskedjan Akademibokhandeln – vilken ägdes av KF Media – under 2012 gick 

samman med huvudkonkurrenten Bokia. Affären rönte stor uppmärksamhet inom den svenska 

bokbranschen. Samgåendet ledde till en debatt i media som kom att konkretisera flertalet 

ståndpunkter gällande ägarkoncentration och vertikal integration på den svenska 

bokmarknaden.  

 

1.1 Syfte 

Föreliggande uppsats har till syfte att undersöka debatten kring Akademibokhandelns 

samgående med Bokia. Genom en systematisk kartläggning av debatten i bransch- och 

dagspress, av de olika lägren och deras ståndpunkter, samt argumentationen under 

samgåendeprocessen belyses problematiken och diskussionen rörande företagsförvärv, 

fusioner och vertikal integration på den svenska bokmarknaden. I bredare mening kan 

uppsatsen sägas använda dessa inpass från debattörer och röster inom bokbranschen för att 

exemplifiera och levandegöra den intresseväckande teoretiska diskussionen kring 

ägarkoncentration och vertikal integration inom den svenska bokmarknaden.  

 

1.2 Teori, metod och material 

Uppsatsen utgår ifrån ett litteratursociologiskt perspektiv. Litteratursociologi beskrivs ofta 

som en metodologisk paraplyterm och täcker det i mångt och mycket intrikata förhållandet 

mellan litteratur och samhälle. Det har under åren författas otaliga uppsatser, program och 

teorier med fokus på samspelet mellan litteratur och samhälle. Redan år 1800 gav Madame de 

Staël ut ett verk med titeln ”De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales”, 

vilket behandlade litteraturens inverkan på omvärlden och vice versa.
5
 Intresset inom det 

litteraturvetenskapliga fältet för studier liknande den Madame De Staël publicerade för över 

två sekler sedan, har med tiden tilltagit avsevärt. 

Den litteratursociologiska forskningen brukar indelas i tre huvudområden: 1) 

samhället i litteraturen, med vilket avses hur samhället skildras i litteraturen, 2) litteraturen i 

samhället, som fokuserar på litteraturens roll och påverkan i samhället, samt 3) 

litteratursamhället, där teori och metod utgår från de villkor som gäller för produktion, 

distribution och konsumtion av litteratur.
6
 I förevarande uppsats är det den tredje kategorin 

                                                           
5
Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och 

samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 16. 
6
 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund: 

Studentlitteratur 2011, s. 97. 
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som står i fokus, dvs. de huvudsakliga materiella faktorer som är inblandade i produktion, 

distribution och konsumtion av litteratur. Forskningen och studiet av litteraturens yttre villkor 

är milt sagt vida och syftet med dessa undersökningar tenderar att variera enormt. Det har 

under de senaste decennierna florerat studier sprungna ur såväl författarförsörjning och statlig 

kulturpolitik som djuplodande undersökningar av specifika förlag.
7
 

Denna uppsats fokuserar följaktligen dels på bokmarknaden, i synnerhet 

bokhandeln, dels på den offentliga diskussionen om sammanslagningens potentiella effekt på 

bokmarknaden och dess aktörer. Rent metodiskt bygger den på en systematisk insamling av 

material som sedan undersöks och analyseras. Det rör sig med andra ord om en empirisk 

undersökning som utgår från ett materialistiskt synsätt och ämnar belysa, samt konkretisera 

den rådande teoretiska diskursen rörande vertikal integration och den alltmer stränga 

ägarkoncentration på den svenska bokmarknaden. Frågeställningar som uppsatsen har för 

avsikt att diskutera är: Vilka var debattörerna, vad var det som stod på spel? Vilka argument 

framfördes och i vilket intresse? Vilka slutsatser, om några, går det att dra av debatten i den 

offentliga diskussionen? 

 Det analyserade materialet har huvudsakligen inhämtats från Svensk 

Bokhandels (SvB) − vilken är den svenska bokmarknadens primära branschtidning − arkiv 

och Btj:s databas för artiklar. Sökningarna har skett med hjälp av relevanta nyckelord och 

begrepp, såsom Akademibokhandeln, Bokia, bokmarknad, ägarkoncentration, vertikal 

integration och dylikt. Materialet består i övervägande utsträckning av mestadels ledarartiklar, 

debattinlägg och texter från Svensk Bokhandel. Det förekommer även material från svensk 

dagspress såsom Dagens Industri (DI), Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT), samt myndighetsbeslut från Konkurrensverket. 

Tidsspannet för materialet sträcker sig från 5 april 2012, då den första artikeln i ämnet 

publicerades 25 maj 2015 då en ledare från Svensk Bokhandel får anses summera resultatet av 

samgåendet. De huvudsakliga debattörerna var dels representanter från det sammanslagna 

bolagets tre huvudägare, KF Media, Bokia och Natur och Kultur, dels aktörer från de 

medelstora och mindre bokhandlarna, förlagen och branschorganisationer såsom 

Langenskiölds, Lind & Co, Ordfront, Sveriges författarförbund, Nordiska Oberoende Förlags 

                                                           
7
 Johan Svedjedal, 2011, s. 80. För en överblick över avhandlingar i ämnet, se bland annat, Jerry Määttä, 

Raketsommar: Science fiction i Sverige 1951-1956, (diss. Uppsala) Lund: Ellerströms förlag 2006, Åsa 

Warnqvist, Poesifloden – utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976-1995, (diss. Uppsala) Lund: Ellerströms 

förlag 2007 och Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810, 

(diss.) Uppsala: KPH 2009. 
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Förening (NOFF), samt branschjournalisterna Lasse Winkler, Tove Leffler, Sara Djurberg, 

Kalle Laxgård och Lars Schmidt från Svensk Bokhandel. 

1.3 Tidigare forskning 

Bokmarknadens utveckling och dess historia var under många år en tämligen undangömd 

disciplin, men forskningen fick under 1980-talet ett rejält uppsving. Det började dryftas och 

beskrivas såsom ”bokhistoria” och blev internationellt uppmärksammat av namn som John 

Sutherland, Robert Darnton, Jerome McGann och Henri-Jean Martin.
8
 Den svenska 

litteratursociologin hade dock sysslat med att undersöka den svenska bokmarknaden sedan 

1968 års litteraturutredning, vilken resulterade i den statliga offentliga utredningen En bok om 

böcker (SOU 1972:80). Under åren efter utredningen började även bokmarknaden 

uppmärksammas och integreras i andra forskningsområden, bland annat inom historia, 

statsvetenskap och ekonomi.
9
 I modern tid har den svenska bokmarknaden följaktligen utgjort 

en självklar inriktning inom litteratursociologin och litteraturvetenskapen. 

I kombination med en vittgående medieindustrialisering och ökade 

ägarkoncentrationer inom bokbranschen i synnerhet, men även i mediebranschen har den 

svenska bokmarknaden – liksom den internationella – varit utsatt för stora förändringar under 

de senaste årtiondena.
10

 Detta har diskuterats tämligen intensivt. Inom EU är frågan om media 

pluralism en återkommande punkt på dagordningen. Det finns till och med ett 

forskningsinstitut, Center for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), kopplat till EU-

kommissionen och som ansvarar för analyser och insamlande av information om 

medlemsstaternas nationella regleringar och hur den generella utvecklingen inom EU ter sig.
11

 

Vad gäller medieutvecklingen i Sverige bör Staffan Sundin, professor i Medie- och 

kommunikationskunskap på Luleå universitet, nämnas då han i samarbete med Nordicom 

sedan slutet av 90-talet återkommande analyserat information och statistisk rörande den 

svenska mediemarknaden.
12

 

                                                           
8
 Svedjedal 2012, s. 80. 

9
 Ibid. 

10
 För en internationell översikt, se Eli M. Noam, Who Owns the World´s Media?: Media Concentration and 

Ownership around the World, New York: Oxford University Press 2016, s. 3−15. 
11

 Detta genomförs i återkommande studier som går under samlingsnamnet ”Policy Study – Testing and 

Implementation of the Media Pluralism Monitor”, den senaste publikationen är från 2016 och framarbetad av 

Elda Brogi, Lisa Ginsborg, Alina Ostling, Pier Luigi Parcu, Maja Simunjak, Monitoring Media Pluralism in 

Europé: Testing and Implementing of the Media Pluralism Monitor 2015, Policy Report, Eurpoean University 

Institute, 2016. I den studien har analysen av Sveriges medielandskap författats av Mattias A. Färdigh, 

Universitetslektor och doktor vid Göteborgs universitets institution för journalistik, medier och kommunikation. 
12

 Den senaste publiceringen är från 2013. Staffan Sundin, Den svenska mediemarknaden 2013, Medienotiser 

Nr.3 2013, Göteborg: Nordicom Sverige, Göteborgs Universitet, 2013. 
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Den rådande utvecklingen och dess kort-och långvariga effekter, alternativt 

konsekvenser, har diskuterats i flertalet offentliga statliga utredningar: SOU 2016:58, 

Ändrade mediegrundlagar, SOU 2012:65, Läsandets kultur – slutbetänkande av 

Litteraturutredningen, SOU 2012:10, Läsarnas marknad, Marknadens läsare och SOU 

1999:30, Yttrandefrihet och konkurrensen. 

När det kommer till vertikal integration har det förts en relativt aktiv diskussion 

internationellt liksom nationellt.
13

 Inom Sverige sticker den Uppsalabaserade forskaren Anna 

Maria Rimm ut. Hon har i sin forskning fokuserat på hur vertikal integration och förändrade 

ägarstrukturer påverkat och kan komma att påverka den svenska bokmarknaden. 2014 

publicerade Publishing research quarterly hennes artikel ”Conditions and Survival: Views on 

the Concentration of Ownership and Vertical Integration in German and Swedish Publishing”. 

I artikeln åskådliggör och analyserar hon skillnader och likheter mellan den tyska och svenska 

bokmarknaden. I huvudfokus står ägarkoncentration och vertikal integration. Intervjuer med 

aktörer i de bägge länderna, om hur de valt att positionera sig i olika frågor, varvas med 

djupare analyser om bokmarknadens utveckling och framtid. En huvudsaklig skillnad mellan 

de två nationerna är att den amerikanska giganten, Amazon, etablerat sig i Tyskland, men inte 

i Sverige; varför de tyska förläggarna tvingats foga sig i ett nytt nationellt branschklimat, 

vilket även framkommer tydligt i diskussionen gällande vertikal integration och 

ägarkoncentration. Resultatet av detta tycks vara att de svenska aktörerna riktar merparten av 

sin uppmärksamhet mot den inhemska marknaden och dess stora bokkoncerner istället för att 

blicka utåt och planera strategier gentemot den amerikanska gigantens troliga intåg på den 

svenska marknaden. 

 

1.4 Disposition 

Resterande del av uppsatsen inleds med en översiktlig bakgrund och historia av i uppsatsen 

upptagna bolag, Akademibokhandeln och Bokia, deras nuvarande status samt en summering 

av samgåendet. Därefter analyseras den mediala debatten om sammanslagningen. Analysen är 

uppdelad i tre kapitel med tillhörande underrubriker: de positiva argumenten, de negativa 

argumenten och de neutrala argumenten. Avslutningsvis förs en slutdiskussion med en 

efterföljande sammanfattning. 

                                                           
13

 För en internationell utblick, se Doyle, Gillian, Media Ownership – The Economics and Politics of 

Convergence and Concentration in the UK and European Media, London: SAGE Publications Ltd 2002, s. 72-

77. 
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2 Bakgrund 

2.1 Presentation av Akademibokhandeln och Bokia  

Akademibokhandeln bildades år 1992 genom en sammanslagning av Academus och Esselte 

Bokhandel. Academus var från början en mindre sammanslutning av ett fåtal kår-ägda 

bokhandlare som sedermera under 80-talet köpte upp Bokman från Bonnier, vilket innebar att 

den ursprungliga tanken om internt kåranslutna bokhandlare expanderades. Esselte Bokhandel 

var en betydligt större aktör än Academus och ingick i förlagskoncernen Esselte. 

Sammanslagningen av Academus och Esselte kom att resultera i den första helägda större 

bokhandelskedjan i Sverige.
14

  

Akademibokhandeln köptes sedermera upp av Kooperativa förbundet (KF) 1998 

och blev i samband med affären inkorporerade i KF:s mediaförgrening, KF Media.
15

 KF 

Media ägde även Norstedts förlagsgrupp fram till 2016, då en relativt ny aktör inom den 

svenska bokbranschen, Storytel, förvärvade Norstedts och dess förlagsverksamhet.
16

  

 Bokia startades 1978 i sviterna av stora försäljningstapp och minskad lönsamhet 

som de svenska bokhandlarna drabbades av under 70-talet. Närmare en tredjedel av de 

svenska bokhandlarna gick i graven under detta årtionde. De kvarvarande aktörerna gick 

därav samman i diverse konstellationer för att samarbeta kring försäljning, marknadsföring 

och ekonomi. Bokia kom att bli en av de första i sitt slag och utvecklades i sinom tid från att 

vara ett nära samarbete mellan ett flertal små aktörer till att bli allt mer styrda av ett fåtal 

större ägare.
 17

 Under mitten av 80-talet bildades sedermera även ett bolag med namnet Bokia, 

som snabbt kom att bli en viktig aktör på den svenska bokmarknaden.
18 Kedjan bestod fram 

till 2006 av enskilt ägda bokhandlare som drev butiker under namnet Bokia, vilka samverkade 

kring inköp, datasystem och marknadsföring. Under 2006 började Bokias huvudägare och 

ledning köpa upp enskilda medlemmar och därigenom gå mot en mer centralt styrd 

verksamhet. Detta finansierades till stor del av att stiftelsen Natur och Kultur köpte in sig i 

bolaget. De ägde vid 2012 cirka 40 procent av Bokia.
19

 

 Den 11 maj 2012 skrev Akademibokhandeln och Bokia på en avsiktsförklaring 

om att gå samman. Bolagen hade under ett flertal år haft ekonomiska problem, varför 

samgåendet från bägge parter sågs som en god möjlighet att få ordning på ekonomin och 

lönsamheten. Den nya ägandefördelningen innebar att Akademibokhandelns ägare, KF 

                                                           
14

 Steiner, 2015, s. 147. 
15

 SOU 2012:65, s. 252. 
16

 DN Kultur och Nöje, ”Storytel köper Norstedts”, DN 2016-06-22. 
17

 Steiner 2015, s. 141. 
18

 Steiner 2015, s. 146. 
19

 SOU 2012:65, s. 253. 
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Media, blev majoritetsägare med 65 procent. Bokias ägare, Killbergs bokhandel och Stiftelsen 

Natur och Kultur, delade på de övriga 35 procenten.
20

 De båda aktörernas sammanslagna 

omsättning uppgick vid samgåendet till 1,7 miljarder och antalet anställda var i 

Akademibokhandeln 398 och i Bokia 383.
21

 Samgåendet fick kraftiga reaktioner från stora 

delar av bokbranschen och utmynnande i en debatt som kom att röra större ting än 

sammanslagningen i sig. 

 

2.2 Bolaget efter samgåendet och dess nuvarande status 

I retrospektiv är det noterbart att huvudägaren, KF Media, inte blev särskilt långvariga som 

ägare i den sammanslagna bokhandelskedjan. I juni 2015 blev det klart att de avyttrade sin 

ägarandel om 65 procent till riskkapitalbolaget och investeringsfonden Accent Equity.
22

 KF 

Media sålde, som tidigare nämnt, även förlagsgruppen Norstedts under 2016.
23

 Det 

förvärvsinriktade ljudboksföretaget Storytel blev nya ägare av förlagsverksamheten. Affären 

offentliggjordes den 22 juni 2016 och den totala köpeskillingen landade på 152 miljoner 

kronor.
24

 Detta innebar att den tidigare jätten inom bokbranschen, KF Media, försvann från 

marknaden.
25

  

Det gjordes under våren 2017 ytterligare en försäljning av Akademibokhandelns 

och Bokias sammanslagna bolag. Accent Equity sålde enligt planerna vidare verksamheten till 

ett annat riskkapitalbolag, Volanti, för 263 miljoner kronor.
26

 Värt att uppmärksamma är att 

Volanti inte enbart förvärvade Accent Equitys andel, utan även större delen av Killbergs 

bokhandels och Natur och Kulturs aktier. I dagens läge är de således ensamma ägare förutom 

en mindre andel på några procent, som den tidigare ledningen i bolaget fick behålla.
27

  

3 Analys 

3.1 Debattöversikt  

Under en period mellan 2012-2013 pågick en tämligen upphettad debatt rörande 

sammanslagningen mellan Akademibokhandeln och Bokia. Denna debatt kan ses som ett 

uttryck på det stora intresse, men även den frustation, som vissa aktörer i branschen kände 

                                                           
20

 Sara Djurberg, ”Samgåendet mellan Bokia och Akademibokhandeln godkänns”, SvB 2012-12-10. 
21

 Clas Barkman, ”Bokjättar slåss om marknaden”, DN 2012-05-11. 
22

 Kooperativa Förbundet, Verksamhetsberättelse 2015, s. 16. 
23

 KF Medias plan att göra sig av med Norstedts kommenterades redan i slutet av 2012 i en artikel publicerad i 

SvB, Tove Leffler, ”Värre än Sandy”, 2012-11-09.  
24

 DN Kultur & Nöje, ”Storytel köper Norstedts, DN 2016-06-22. 
25

 Mer om detta i uppsatsens slutdiskussion. 
26

 Kalle Laxgård, ”Accent Equity: ”Vi är nöjda med affären”, SvB 2017-05-17. 
27

 Sara Djurberg, ”Volanti köper Akademibokhandeln”, SvB 2017-05-17. 
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inför den moderna svenska bokmarknadens utveckling och riktning. Ryktena om ett 

samgående började läcka ut redan i januari 2012 under den stora kontorsmässan i Frankfurt. 
28

 

Detta resulterade i vad som kan ses som ett startskott för debatten, nämligen en artikel från 

den 5 april 2012, skriven av den dåvarande chefredaktören på Svensk Bokhandel, Lasse 

Winkler.  

En månad efter att den inledande artikeln publicerades i Svensk Bokhandel, blev 

planerna på ett samgående officiella. Akademibokhandeln och Bokia hade tecknat en 

avsiktsförklaring om att gå samman. Sammanslagningen basunerades ut i såväl bransch som 

dagspress. I Svensk Bokhandel rapporterade Tove Leffler om avsiktsförklaringen. 

Kommentarerna från de tre huvudägarnas representanter var överlag positiva, men med tydlig 

betoning på att man initialt var tvungen att avvakta Konkurrensverkets prövning. I den 

efterföljande rapporteringen återfinns en liknande optimism hos både skribenter och 

intervjuade aktörer inom bokbranschen. Positiva aspekter såsom det nya bolagets möjlighet 

att agera motpol till Bonnier, synergieffekter och bokhandelns behov av vitalisering och 

förnyelse lyftes fram i de positiva argumenten rörande samgåendet. Det fanns dock röster som 

på intet sätt såg positivt på en sammanslagning mellan de två bokhandlarna. Tvärtom var 

många bekymrade inför effekterna av vad en affär i den storleksordningen kunde komma att 

få på en redan begränsad och tuff marknad.  

 Den 10 december 2012 kungjorde Konkurrensverket sitt beslut gällande affären. 

Samgåendet lämnades helt utan åtgärd.
29

 Debatten tycktes därefter gå in en ny fas. De positiva 

tongångarna som dominerat debatten innan Konkurrensverkets godkännande, utmanades av 

en kritisk skara röster från olika håll i bokbranschen. Kritiken riktades i synnerhet mot 

Konkurrensverket som enligt somliga aktörer inom branschen agerat alldeles för slapphänt 

och på intet sätt verkat för en marknadsmässig konkurrens och balanserad bokmarknad. 

Dessutom publicerade chefredaktören Lasse Winkler och hans medarbetare på Svensk 

Bokhandel, ett flertal ledare som fokuserade på de negativa effekterna som kunde komma att 

uppstå av sammanslagningen. Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius tog också 

ställning mot den rådande utveckling och samgåendet i en ledare som publicerades i såväl 

dagspress som branschpress. Förutom den negativa kritiken var intresset stort kring hur det 

nya bolaget kunde komma att se ut. Således dryftades frågor som: Vem blir ny vd? Vilka 

butiker läggs ner? Hur många anställda kommer bli varslade? Debatten böljade därefter fram 

och tillbaka med såväl positiva åsikter för samgåendet liksom negativa emot. Under våren 

                                                           
28

 Lars Schmidt, ”Vinna eller försvinna”, SvB 2013-03-15. 
29

 Konkurrensverket, Beslut, Dnr 452/2012, 2012-12-10. 
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2015 publicerade slutligen Svensk Bokhandel en sammanställning över bokhandlarnas resultat 

från 2014. Akademibokhandeln och Bokia hade under 2011 haft sammanlagda förluster på 

över 100 miljoner kronor. Resultatet för 2014 visade betydligt bättre resultat. Överskottet blev 

totalt 26,2 miljoner kronor, vilket utgjorde en resultatförbättring på nära 70 miljoner från 

föregående år.
30

  

Sammantaget framgick det av debatten i media att samgåendet mellan 

Akademibokhandeln och Bokia var påtagligt färgat av ouppklarade spörsmål inom branschen 

och därför kom att bli tämligen omdiskuterat. De argument som anfördes i debatten 

presenteras nedan. 

3.2 De positiva argumenten 

3.2.1 Den svenska bokmarknadens behov av förändring 

Sverige hade under lång tid kontrollerats av en handfull bokkoncerner som förutom att ägna 

sig åt förlagsverksamhet även tagit stora steg in i distributionsledet och återförsäljningsledet 

av litteratur.
31

 Detta var en utveckling som de svenska bokhandelsföretagen var väl medvetna 

om. Kännedomen om koncernernas aggressiva expansion medverkade till att strategiska 

planer och aktioner som för bara ett decennium sedan bedömts som otänkbara sjösattes och 

realiserades. Ett samgående mellan den fysiska bokhandelns två största aktörer och 

konkurrenter torde utgöra ett tydligt exempel på en sådan typ av åtgärd.
32 

Den tidigare 

nämnda chefredaktören på Svensk Bokhandel, Lasse Winkler, liknar exempelvis − i en 

intervju i Dagens Nyheter − samgåendet med att ”det vore som om AIK och Djurgården 

skulle gå ihop. Sådant händer inte – om man inte lever under galgen”.
33

 
 

Debatten i media inleddes sålunda i april 2012. I en anonym ledare i Svensk 

Bokhandel analyserade artikelförfattaren de ihärdiga ryktena om en nära förestående 

sammanslagning mellan Akademibokhandeln och Bokia. Skribenten säger sig till en början ha 

reagerat över ryktena med stor förvåning, men efter visst övervägande insett att en 

sammanslagning ”[t]värtom är mycket intressant och kan leda till en vitalisering som tvingar 

in branschen i en behövlig förändringsprocess”.
34

 Det faktum att både Akademibokhandeln 

och Bokia kämpat med svaga ekonomiska resultat, samt Bonniers intåg i bokhandeln är enligt 

                                                           
30

 Kalle Laxgård, ”Välkommen vinst”, SvB 2015-05-25. 
31

 Anna-Maria Rimm, Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet - Synen på vertikal integration 

på den svenska respektive tyska bokmarknaden, Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp.9-28, s. 9. 
32

 Se bland annat: Lars Hillås, ”Kampen hårdnar mellan bokhandlare, SvD 2003-05-04, Sus Andersson, 

”Kampen om bokköparna i Stockholm”, SvB 2007-12-06 och Lasse Winkler, ”Här krockar Bokia och 

Akademibokhandeln” SvB 2012-05-17. 
33

 Clas Barkman, ”Bokjättar slåss om marknaden”, DN 2012-05-11. 
34

 ”Omvälvande tider i Bokhandeln”, SvB 2012-04-05.  
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skribenten primärfaktorer som påskyndat planerna. Skribenten fortsätter sedan i fortsatt 

positiva ordalag angående samgåendet: 

 

Ett samgående kan, rätt hanterat, stärka den fysiska bokhandeln. Förutom att vi får en 

superbokhandelskedja, blir det fler oberoende bokhandlare som kan skapa en gemensam stark 

plattform för utveckling En sådan här utveckling kommer också att påskynda ett mentalt skifte i 

den svenska bokhandeln.
35

  

 

I rapporteringen som följer återfinns liknande åsikter hos såväl skribenter som intervjuade 

aktörer inom bokbranschen. Till och med en av Bonniers mäktigaste representanter, 

förlagsdirektören Håkan Rudels, instämmer i hyllningskören och menar att ”[l]yckas de få till 

en bra och lönsam bokkedja, då är det fantastiskt för branschen”.
36

 Det kan dock ifrågasättas 

hur pass mycket Rudels verkligen tillönskade Akademibokhandelns och Bokias nya kedja en 

ljus och lönsam framtid. En vecka innan sammanslagningsplanerna läckte ut förvärvade 

nämligen Bonnier bokhandelskedjan Pocket Shop.
37

 Bonniers agerande går därmed att likna 

vid aktionerna från den primära huvudägaren i sammanslagningen mellan Akademi-

bokhandeln och Bokia − KF Media − i och med att bägge parters tanke var att ta steget ut i 

den fysiska bokhandeln och in på återförsäljarsidan. De stora giganterna i den svenska 

bokbranschen tycks i och med dessa affärer riktat in sig på att vertikalt integrera sina 

verksamheter vid samma tidpunkt. Rudels tycktes någorlunda mer nyanserad när han i 

Dagens Nyheter blev intervjuad av kulturskribenten, Claes Barkman. Förlagschefen, som har 

ett förflutet inom bokhandlarkedjan Exlibris, fokuserar vid det tillfället på hur konkurrensen 

mellan det egna bolaget och det nya sammanslagna bolaget kan komma att te sig: 

 

 Jag tror att bokhandeln i framtiden kommer delas upp i två grupper med en hårt hållen, effektiv 

och central bokhandelskedja i Sverige. Och vid sidan av de små bokhandlarna som är en del av det 

lokala livet. Att vara en bokhandel som är varken det ena eller det andra tror jag blir svårt 

framöver.
38  

 

När Rudels nämner den hårt hållna centrala bokhandelskedjan är det uppenbarligen det 

förevarande samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia och dess kommande 

                                                           
35

 ”Omvälvande tider i Bokhandeln”, SvB 2012-04-05. Argumentet att fler oberoende bokhandlare kan stärkas 

kommer diskuteras vidare i uppsatsen avsnitt, 3.2.2 Motvikt till Bonnier. 
36

 Lars Schmidt, ”Maktskifte i sikte”, SvB 2013-03-15. 
37

 TT, ”Bonniers köper Pocket Shop”, DN 2012-04-26. 
38

 Clas Barkman, ”Bokjättar slåss om marknaden”, DN 2012-05-11. 
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bokhandelskedja han har i åtanke. Spelet mellan KF Media och Bonnier är ett återkommande 

inslag i debatten och figurerar i åtskilliga artiklar och kommentarer. Det ger en fingervisning 

på den typ av toppstyrd konkurrens som fanns då, och som till viss del kvarstår inom dagens 

svenska bokmarknad. När det gäller kamp om verkliga marknadsandelar rör det sig om ytterst 

få aktörer som på lika villkor kan konkurrera sinsemellan. De övriga medelstora och mindre 

aktörerna hänskjuts till att kämpa om de procent som blir till övers. 

Den 9 maj 2012 blev således sammanslagningsplanerna offentliga. Affären 

tillkännagavs i diverse mediekanaler och forum. Svensk Bokhandels skribent Tove Leffler 

figurerade frekvent i rapporteringen om den kommande sammanslagningen. I en kort och 

stringent artikel från nyssnämnda datum intervjuade hon representanter från de tre 

huvudägarna, vilka gavs möjlighet att kommentera den planerade uppgörelsen. Från KF 

Media betonar vd:n Maria Hamrefors sammanslagningens allmänna oumbärlighet för 

bokmarknaden, men i synnerhet för de inblandade parterna. Hon poängterar att man trots allt 

måste invänta Konkurrensverkets beslut och godkännande innan arbetet med att formera det 

nya bolaget sätts igång på allvar. Bokias ordförande, Peter Killberg är påtagligt positiv och 

menar att ”Vi ser betydande möjligheter att nå synergier inom en rad områden – 

administration, marknad, inköp, logistik, it”, men var likväl tydlig med att organisationen kan 

komma att behöva trimmas för att nå dessa resultat.
39

 Den tredje huvudägaren Natur & 

Kulturs avgående vd, Ewa Swartz tycks upplyft av situationen och menar att detta är ett 

modigt och helt korrekt steg i en annars relativt försynt och tillknäppt bransch. Hon påtalar att 

gemensamt ägda företag inte alls är en dum idé och att ”Det intressanta och det viktiga är ett 

brett ägande. Och ägande från personer som är verksamma i branschen.”
40

 Swartz framför i 

detta sammanhang en viktig poäng. I det nya sammanslagna bolaget skulle ägandet fördelas 

mellan flera olika aktörer, vilket är en grundläggande skillnad gentemot Bonnier, som sedan 

bolagets bildande varit helt ägda av en ensam ägare, familjen Bonnier.  

I en ledarartikel från Svensk Bokhandel, även den publicerad den 9 maj 2012 uttrycker 

artikelförfattaren liknande åsikter om samgåendets potentiella gynnsamma effekt på den 

svenska bokmarknaden: 

 

Den kommer att förändra tyngdpunkten i maktförhållandena mellan bokhandel och förlag. Den 

kommer att skapa förutsättningarna för att en mer modern och effektiv logistikhantering snabbt 

                                                           
39

 Tove Leffler, ”Bokia och Akademibokhandeln går samman”, SvB 2012-05-09. 
40

 Ibid. 
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växer fram. Den kommer också att sätta fokus på den fysiska bokhandeln och skapa ett mer 

optimistiskt klimat i branschen.
41

  

 

Kommentaren angående att tyngdpunkten i maktförhållandena mellan bokhandel och förlag 

kommer förändras är tänkvärd och upptas ytterligare i uppsatsens slutdiskussion.  

Positiva kommentarer uttrycktes även från mindre bokhandlare, bland annat så 

uttalade sig Ugglans − vilket är en oberoende förening av bokhandlare − vd, Anders Billing, 

att han på intet vis såg den kommande kedjan som ett egentligt hot, utan betonade istället att 

långsiktiga samarbeten är vägen att gå för alla seriöst verksamma bokhandlare. Billing menar 

att det kommande samgåendet ”låter väldigt bra ur ett bokhandelsperspektiv” och att han 

”tillhör dem som länge sagt att vi inte kan ha tre, fyra kedjor som stretar åt olika håll”.
42

  

Sammantaget kan de positiva tongångarna om bokmarknadens behov av 

förändring tolkas som att samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia för många 

aktörer var konnoterat till lättnad. Det hade under en lång period rått stiltje vad gällde 

innovation och framåtanda från bokhandelns olika intressenter, med undantag från Bonnier. 

Sammanslagningen sågs därför av många som ett steg i rätt riktning för att förekomma 

Bonniers expansion och dominans över hela den svenska bokbranschen. Det är utifrån de 

känslorna som argumenten och resonemangen i avsnittet som följer är sprungna ur. 

 

3.2.2 Motvikt till Bonnier 

Ett av de oftast positivt återkommande argumenten för samgåendet mellan 

Akademibokhandeln och Bokia var dess potentiella förmåga att utgöra en motvikt till 

Bonniers dominerande ställning. Bonnier hade under de senaste decennierna vuxit något 

enormt och kontrollerade inte enbart stora delar av bokbranschen, utan hade även generellt 

ökat sitt ägande och inflytande inom den svenska mediemarknaden. Myndigheten för radio 

och tv publicerar årligen en rapport över medielandskapet och dess utveckling. Av rapporten 

från 2013 framgår det att mediekoncernen Bonnier inom såväl tv, radio och i stort sett alla 

typer av press ökat sin ägarkoncentration och i anknytning till detta även utökat de vertikalt 

integrerade verksamheterna.
43

 Denna förändringsprocess har kraftigt kritiserats och 
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 Lasse Winkler, ”Ackis + Bokia = Sant”, SvB 2012-05-09. 
42

 Sara Djurberg, ”Ett nödvändigt ont”, SvB 2012-05-17. 
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 Rapport från Myndigheten för radio och tv, Medieutveckling 2013, Stockholm, s. 77−78. Utvecklingen har 
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debatterats under de senaste åren.
44

 Ordfronts förlagschef, Pelle Andersson gick till och med 

så långt att han i en debattartikel från 2010 − som publicerades på SVT:s hemsida − hävdade 

att ”Bonnierfamiljen styr våra tankar”.
45

 En annan stark röst i kritiken beträffande Bonniers 

dominans var Författarförbundets ordförande, Gunnar Ardelius. I en debattartikel i Dagens 

Nyheter gick även han hårt åt utvecklingen i branschen och att det var ”agerandet hos 

branschens dominant, Bonnier AB, som inger mest oro [i och med deras förvärv] av Adlibris 

[…] Pocketgrossisten och Pocketshop”.
46

 Oron och den övergripande känslan på den svenska 

bokmarknaden beträffande Bonniers dominans kan således summeras som minst sagt ängslig, 

vilket till viss del förklarar det faktum att vissa aktörer välkommande ett samgående mellan 

Akademibokhandeln och Bokia med utsträckta armar. Först ut att använda detta argument i 

samgåendedebatten var Bokias ordförande Peter Killberg. I en artikel i Svensk Bokhandel 

påpekar han att det är hög tid att Bonniers får en jämbördig konkurrent och motkraft i den 

svenska bokbranschen:  

 

Deras senaste affär [förvärvet av Pocketshop] har såklart inte lett fram till planerna på den här 

sammanslagningen. Men, vi har ju en dominerande aktör i form av Bonniers i dag, som tar ett allt 

starkare grepp om bokbranschen. Det är en utveckling som inte är bra för oss och jag tror att 

många känner oro. Jag har stor respekt för den skicklighet som Bonniers visar upp, men med den 

roll som de har på marknaden har de ett ansvar. Jag tycker också det borde finnas ett större intresse 

att värna den fysiska bokhandeln. Jag tror att det är bra för oss och branschen om det kommer en 

motvikt till Bonniers.
47

 

 

Killberg påpekar även i Dagens Industri att i och med Akademibokhandelns starka närvaro i 

Stockholm, med tjugofyra butiker i jämförelse med Bokias tre butiker, ”[kan vi med den här 

affären] skapa en motvikt till Bonniers dominans på bokmarknaden”.
48

 Killberg stod inte 

ensam inför att känna förhoppning att samgåendet skulle kunna bryta, eller åtminstone störa 

Bonniers dominans. En annan aktör som såg affären med liknande optimism var förläggaren 

Kristoffer Lind, förläggare på Lind & Co. Enligt hans bedömning var det glädjande att den 

nya bokhandelsjätten inte helt var kopplad till KF Media och Norstedts förlagsgrupp, utan att 

                                                           
44
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den med sina tre huvudägare ”blir mer oberoende och det är väldigt sunt” och att det som 

vägde tyngst var att ”[v]i får en stark återförsäljare som inte ägs av Bonniers”.
49

   

I ett panelsamtal som Svensk Bokhandel anordnade mellan sex förläggare var 

tonen från samme Lind till viss del hård och anklagande mot just Bonniers agerande de 

senaste åren:  

 

Vid sidan om digitalisering, kanalförskjutningar, svikande försäljning och allt vi nämnt finns det 

ett annat problem, som vi inte berört. Det är vertikal integration. Nu ska inte Jesper Monthán 

[Bonniers representant i samtalet] behöva stå till svars för det här, men jag hävdar att Bonniers 

monopolisering av bokbranschen är en av de värsta saker som hänt den svenska bokbranschen. Det 

är ett jätteproblem vad gäller lönsamhet och vår förmåga att bygga författarskap när våra böcker 

blir avstängda från Åhléns eller när Pocketgrossisten vägrar lägga order hos oss.
50

 

 

En annan förläggare, Ann-Marie Skarp på Piratförlaget, instämde i Linds resonemang om att 

Bonnierdominansen gått alltför långt och påtalar att om hon insett hur branschen utvecklats 

från när hon valde bana i livet ”skulle jag ha tvekat inför att starta något nytt. Om jag vetat 

vad som händer när man knyter ihop tidnings- och förlagsvärlden och ger sig in i kanalleden. 

Det skulle kunna ha fått mig att snubbla på starthäcken”.
51

  

I ett liknade panelsamtal anordnat av Svensk Bokhandel, men med sex 

bokhandlare istället för förläggare, blir argumentet att den sammanslagna kedjan kan bli en 

motvikt mot Bonniers än mer uppbackat. Ovan nämnda verkställande direktör på Ugglan, 

Anders Billing, framhåller i det samtalet att ”[d]et är en väldig tur att KF finns med Norstedts, 

så att det finns en annan aktör [än Bonnier]” och att ”Bonniers är det stora problemet.
52

 

Panelsamtalen är synnerligen intressanta och fyllda med insiktsfulla 

kommentarer. Eftersom det är ett muntligt samtal framträder de inblandade deltagarnas åsikter 

och känslor tydligare än i skrift. I den offentliga debatten tenderar skriftliga kommentarer och 

uttalanden allt som oftast att avskiljas från sin innersta kärna. I de transkriberade 

panelsamtalen pyser frustrationen över Bonniers dominans ut på ett sätt som sällan 

förekommer på debattens övriga boplatser. 
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3.3 De negativa argumenten 

3.3.1 Oron inför en alltför stor dominans och brist på konkurrens 

Även om det fanns en hel del aktörer som synliggjorde de positiva sidorna av samgåendet 

fanns det emellertid gott om röster som inte såg på sammanslagningen med enbart positiva 

glasögon. Tvärtom var många inom bokbranschen bekymrade inför effekterna av en affär i 

den storleksordningen på en redan tuff marknad. Samgåendet mellan Akademibokhandeln 

och Bokia gjordes som tidigare nämnt i samma veva som Bonniers förvärvade Pocketshop. 

De två affärerna innebar plötsligt att 70 procent av bokförsäljningen kontrollerades av två 

svenska förlagskoncerner.
53

 De svenska mediekoncernernas sikte på vertikal integration och 

ökad ägarkoncentration togs upp i den tidigare nämnda statligt offentliga utredningen, 

Läsandets kultur (SOU2012:65). Utredarna adresserade ämnet och gav uttryck för en viss oro: 

 

Tydligt är att ökad ägarkoncentration och vertikal integration riskerar att hämma innovationstakten 

i sektorn eftersom dominerande aktörer i många fall har svaga incitament att släppa fram nya 

affärsmodeller. Vidare är det viktigt att uppmärksamma risken att tekniska plattformar utvecklas 

som fungerar begränsande för mindre aktörer. Till detta ska även läggas det informationsövertag 

som kan uppstå genom att vissa aktörer kan få tillgång till sådant som köpbeteenden och 

försäljningsstatistik även för konkurrenternas produkter. Det kan förväntas att frågor om 

informationstillgång kommer att bli allt viktigare i och med teknikutvecklingen.
54

 

 

Risken att hämma innovationstakten och bristen på konkurrens var inte utredningens 

ansvariga ensamma att flagga för i samgåendedebatten. Det bör även nämnas att även om 

utredningen tog upp problemen med ökad ägarkoncentration och vertikal integration, var det i 

relation till utredningens i övrigt publicerade material relativt marginellt. Av utredningens 

dryga 600 sidor togs detta endast upp översiktligt på cirka tio sidor. Utredarna påtalade detta, 

men menade att de inom ramen för sitt uppdrag ”inte haft möjlighet att undersöka [dessa 

frågor] på ett systematiskt sätt” och att de därför avstått att ”bedöma vilka effekter 

utvecklingen hittills har haft”.
55

 Utredningen fick av den anledningen stark kritik från 

Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius. I den tidigare nämnda debattartikeln i 

Dagens Nyheter framförde han åsikter om att konkurrenslagstiftningen verkligen borde ses 

över och att det var anmärkningsvärt att ”en utredning med direktivet att analysera tillståndet 

och utvecklingstendenserna inom litteraturen” inte tagit ägarkoncentration och vertikal 
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integration på allvar trots att ”Utredarna menat att [denna utveckling] riskerar att fördärva 

konkurrensen och hindra de mindre aktörernas möjlighet att nå konsumenterna”.
56

 

Svensk Bokhandels Lasse Winkler pekade på en oroande aspekt av de stora 

aktörernas agerande. Såväl den nya sammanslagna bokhandelskedjan som Bonniers planer på 

att knyta till sig och kontrollera mindre och oberoende bokhandlare var enligt honom 

bekymmersamt. Med två så gigantiska aktörer ansåg han att ”bristen på konkurrens i sig kan 

bli farlig på lång sikt”. Winkler syftade med det uttalandet på en potentiell situation där den 

nya sammanslagna kedjan, alternativt Bonniers, inte riktigt utvecklades enligt ägarnas planer. 

Detta skulle kunna medföra en desperation hos den berörda parten, som sedermera riskerade 

att väsentligt påverka alla övriga inblandade, i synnerhet om det inte utvecklats ett starkt nät 

av oberoende butiker vid sidan av de två jättarna.
57

  

 Från de medelstora och mindre förlagen var kommentarerna ofta kritiska. Ett 

tydligt exempel är Dorotea Bromberg på Brombergs förlag, som i en intervju i Svensk 

Bokhandel anser att ”Det är sorgligt. Det är bättre för det skrivna ordet, bokköparna och 

ekonomin om det finns flera bokhandelskedjor”.
58

 Leffler sammanfattade därefter i en krönika 

i Svensk Bokhandel den känsla av oro som många i branschen tycktes drivna av: 

”Akademibokhandeln kommer trots allt få över 40 procent av marknaden. Det är självklart att 

de i kraft av sin storlek kommer att kunna ställa krav på alla sina samarbetspartners”.
59

 Hon 

konstaterar även krasst att de båda kedjorna innan sammangåendet var i djupa ekonomiska 

trångmål och att en sammanslagning inte av sig självt vänder på svaga ekonomiska resultat: 

 

Enligt uppgifter till Svensk Bokhandel gick Akademibokhandeln med 122 miljoner i förlust förra 

året, vilket är 20 miljoner mer än året innan. Bokia ska ha gjort en förlust på 11 miljoner. Det är 

naivt att tro att en kedja som har sådana enorma summor att hämta hem inte kommer att göra allt 

som står i dess makt för att ta marknadsandelar – också på mindre och svagare konkurrenters 

bekostnad. Och på förlagens bekostnad.
60

 

 

Oron inför att den sammanslagna kedjan skulle kunna komma att använda sin makt för att 

ställa ytterligare krav och tvinga fram rabatter var flertalet förläggare oroliga för. Ordfronts 

förlagschef Pelle Andersson var en av dessa och uttalar sig i en artikel i Svensk Bokhandel: 

”De sitter ju på 70 procent av den fysiska bokhandeln – klart man blir nervös och klart att de 
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kan tvinga fram stora rabatter”.
61

 Med så pass stora marknadsandelar var som sagt den 

överhängande oron i branschen stor, varför många aktörer satte sitt hopp till 

Konkurrensverkets möjliga nekande till samgåendet. En förhoppning som de fick se gå om 

intet. 

3.3.2 Konkurrensverkets flathet 

Konkurrensverket tog den 10 augusti emot en fullständig anmälan om samgående mellan 

Akademibokhandeln och Bokia. Den 13 september samma år beslutade myndigheten att 

genomföra en särskild undersökning enligt 4 kap. 11 § Konkurrenslagen 2008:579 (KL) av 

samgåendet. Paragrafen ska läsas gentemot de syften som framgår i 4 kapitlets första 

bestämmelse. 4 kap 1 § KL utgår från EU:s koncentrationsförordning och stipulerar att 

företagskoncentrationer som prövas enligt denna lag ska förbjudas om koncentrationen är 

ägnad att plötsligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom 

landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Det ska vid prövningen särskilt beaktas om en 

företagskoncentration medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks.
62

 

Konkurrensverket meddelade den 10 december 2012 att de lämnade samgåendet helt utan 

åtgärd.
63

 Beslutet kommenterades av myndighetens sakkunniga Anna-Karin Neikter Larsson: 

 

Om man sammanfattar vårt beslut så kan vi inte se att effekterna av sammanslagningen kommer 

att skada konsumenten. Vi kan också se att nätbokhandeln kommer att finnas där som en 

konkurrent till den fysiska bokhandeln. Att konsumenten inte drabbas av sammanslagningen är det 

som alltid är vår utgångspunkt och vad vi kan se så kommer de inte att göra det.
64

 

 

En stor del av bedömningen gick således ut på att avgöra om försäljningen genom 

nätbokhandeln och dagligvaruhandeln skulle anses utgöra samma ”relevanta marknad” som 

den traditionella fysiska bokhandeln.
65

 De kom fram till att marknadsalternativen stod skilda 

från varandra och att den gemene bokhandelskunden inte i huvudsak ansåg att handeln genom 

nätet, eller i varuhus är jämförbar med den klassiska bokhandeln. Konkurrensverket kom fram 

till detta med hjälp av ekonomiska analyser som visade att KF Media inte kunde anses ges 

incitament eller möjlighet att avskärma kundmarknaden från övriga aktörer. Eftersom 

Konkurrensverket bedömde att det fanns alternativa vägar för konsumenterna till andra förlag 
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och bokhandelsföretag så godkändes samgåendet.
66

 Om myndigheten istället hade slagit fast 

att all återförsäljning av böcker – oavsett var boken inhandlas – skulle anses tillhöra samma 

relevanta marknad skulle sannolikt samgåendet stoppats. Akademibokhandeln och Bokia hade 

i ett sådant scenario gemensamt kommit att inneha en klart dominerade ställning på den 

allomfattande bokmarknaden. 

Frågan huruvida Konkurrensverket gjorde rätt när de inte valde att helt stoppa, 

alternativt i vissa delar invända, mot samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia blev 

en av de stora delfrågorna i den mediala debatten. Aktörer från såväl bokhandeln som förlag 

ansåg att Konkurrensverket lagt sig tämligen platt i sitt myndighetsarbete, tillika 

beslutsfattande. Från förlagshåll uttryckte bland annat Kristoffer Lind på Lind & Co stor 

besvikelse just på den punkten. Förutom att beklaga sig över beslutet ansåg han även att en 

aktör som Förläggarföreningen borde varit än mer drivande i frågan och avslutar sin 

utläggning med att utropa ”[Detta] är den viktigaste frågan för bokbranschens framtid”.
67

 En 

annan förlagsförening, Noff, kommunicerade via sin ordförande, Elisabet Fredrikson, att de 

var rejält besvikna. Frustrationen lös tydligt igenom i hennes kommentarer ”Det är så sorgligt 

att Konkurrensverket lägger sig platt för makten. Små förlag får inte en chans, de får inte in 

sina böcker i bokhandeln”
68

 Det fanns också en känsla av att Konkurrensverket agerande i det 

här fallet var symptomatiskt för deras generella bedömning av bokbranschen. En förläggare 

på Langenskiölds, Susanne Hamilton, påpekar just detta i en kommentar i Svensk Bokhandel, 

”Jag har varit uppe på Konkurrensverket och intervjuats ett flertal gånger genom åren, och nu 

vet jag att det inte finns något i vår bransch som kommer att stoppas där. 
69

 Uttalandet sticker 

ut och visar tydligt på den uppenbara frustration som flertalet aktörer utanför de stora bolagen 

känner inför den myndighet, som i sitt arbete ska verka för en fri och icke 

konkurrenshämmande marknad. Samtidigt som Konkurrensverket granskade samgåendet 

mellan Akademibokhandeln och Bokia granskade de även det tidigare nämnda förvärvet som 

Bonniers gjorde av Pocketshop, vilket även det lämnades utan åtgärd i ett beslut från 

september 2012.
70

 Under tiden som Konkurrensverket granskade de båda affärerna författades 

den stora litteraturutredningen, som tidigare upptagits i uppsatsen vid flertalet tillfällen. 

Utredarna kommenterade de båda affärerna, samt frågan om framtida åtgärder för att 

motverka vertikal integration på den svenska bokmarknaden: 

                                                           
66

 Johan Karlsson, Marie Östman, Carl Wetter, Konkurrensrätt: en handbok, 5:e upplagan, Stockholm: Karnov 

2014, s. 897. 
67

 Kalle Laxgård, ”Bara en från Bokia i ledningsgruppen”, SvB 2013-01-17. 
68

 Ibid. 
69

 Id. 
70

 Beslut från Konkurrensverket, Dnr 307/2012, 2012-09-19. 



21 
 

 

För tillfället genomför Konkurrensverket en fördjupad granskning av Bonnierförlagens köp av 

Pocketshop; senare kommer verket också att behöva ta ställning till Akademibokhandelns 

sammanslagning med Bokia. Vår bedömning är att regeringen noga bör följa frågan om vertikal 

integration på bokmarknaden mot bakgrund av dess kulturpolitiska betydelse, men att dessa 

granskningar bör avvaktas innan beslut tas om huruvida det krävs ytterligare åtgärder. Vidare är 

det vår bedömning att regeringen bör se över möjligheterna att skärpa konkurrenslagstiftningen för 

att motverka ökad ägarkoncentration och vertikal integration på mediemarknaden generellt.
71

 

 

Utredarna ansåg följaktligen att det i framtiden troligen skulle behövas en skärpning av 

regleringen för liknande situationer som den i samgåendet mellan Akademibokhandeln och 

Bokia. Det har dock inte till dags datum skett någonting i lagstiftningsväg gällande detta och 

det är ytterst oklart om den frågan kommer dryftas på regeringsnivå de nästkommande åren. 

3.3.3 Nedläggningar och varsel 

Vid ett samgående av två huvudkonkurrenter säger det sig självt att det troligen kommer följa 

uppsägningar av anställda och även butiker som behöver läggas ner. Effektivitetsvinster, 

bättre logistikhantering och synergieffekter nås inte enbart genom att utannonsera ett 

kommande samgående. Enligt Lasse Winkler på Svensk Bokhandel torde ”utvecklingen 

[komma att innebära] att många bokhandlare försvinner i en rationaliseringsvåg” och att såväl 

Akademibokhandelns och Bokias centralt anställda med all rätt borde vara oroliga.
72

 

Akademibokhandeln och Bokia hade under många år kämpat om andelar på den fysiska 

bokhandelsmarknaden, vilket således inneburit butiker i liknande områden och anställda med 

likvärdig kompetens. En undersökning i Svensk Bokhandel visade exempelvis att de två 

bokhandelskedjorna hade butiker ”mycket nära varandra” på åtminstone fjorton olika orter, 

samt att det fanns ytterligare arton butiker som ansågs ligga i en riskzon för nedläggning. Till 

en början var osäkerheten stor och informationen från den nya ledningen minst sagt svävande: 

”Vi kommer inte ha lösningar på allt i första skedet. Vi får titta på var vi har bäst 

förutsättningar […] och att allt beror på hur vår kommande strategi kommer att se ut”.
73

 

Osäkerheten och rädslan inför den nya centraliserade organisationen medförde slutligen att 

fyra av Bokias privatägda butiker valde att lämna kedjan för att istället ansluta sig till JB-

gruppen. Annicha Gustafsson, delägare i Vimmerby bokhandel var tydlig i sin motivering om 

varför hon och de övriga delägarna valt att gå sin egen väg: 

                                                           
71

 SOU 2012:65, s. 388. 
72

 Lasse Winkler, ”Ackis + Bokia = sant”, SvB 2012-05-09. 
73

 Tove Leffler, ”Här krockar Bokia och Akademibokhandeln”, SvB 2012-05-17. 



22 
 

 

Vi ligger i en liten stad och känner att vi riskerar att försvinna i den nya stora organisationen som 

kommer i och med sammanslagningen. Vi vill sköta oss själva och det har känts som att det kan 

bli svårt framöver, säger Annicha Gustafsson, delägare i Vimmerby bokhandel.
74

 

 

I liknande tankegångar resonerade även Malin Wall, ägare och butikschef på Bokia i 

Västervik. Hon var liksom de övriga fyra bokhandlarna besviken över att de inte fått tydlig 

information om vad samgåendet skulle komma att innebära för dem. I hennes fall blev 

samgåendet även en möjlighet genom att lämna kedjan och istället börja arbeta än mer lokalt 

och nära kunderna, vilket var ”något vi tidigare känt att vi inte riktigt [kunnat] göra med 

Bokia”.
75

 

 Under våren 2013 kom även de väntade beskeden om uppsägningar. I den nya 

organisationen blev de båda bolagens anställda tillsammans övertaliga. Ett tjugotal personer 

varslades om uppsägning och en anonym kommentar från en anställd vittnar om att det såg 

”rätt risigt ut” i övrigt. Anna Jansson, personalansvarig på Akademibokhandeln förklarade att 

”förändringarna kommer genomföras successivt de kommande månaderna och beräknas vara 

genomförda till årsskiftet”.
76

  

 Även om oron var stor inför att butiker och personal skulle offras i jakten på en 

effektiviserad verksamhet och lönsamhet, var det samgåendets återverkningar på 

bokmarknaden som får anses primärt i de negativa argumenten. Bokbranschen såg med 

oroliga ögon KF Media och även Bonnier spänna musklerna och expandera till fullo i kampen 

om bokmarknaden.  

3.4 De neutrala argumenten – affärens nödvändighet  

Resonemangen och argumenten i debatten var inte alltid uppenbarligen positiva eller 

negativa. Många av de aktörer som syntes i debatten hade en typ av cynisk nykterhet i sina 

inlägg och kommentarer. Att sammanslagningen helt enkelt var att se som framförallt 

nödvändig ur flera synvinklar var ett återkommande ställningstagande. Winkler tog upp detta 

i en ledare i Svensk Bokhandel och var först med att framhålla det nödvändiga i samgåendet:  

 

De flesta inser nödvändigheten av affären. Dels får man en mer professionell beställare som 

kommer att kunna ta större order än tidigare, dels får man en enda stark aktör som mer än förut 

kommer att påverka utgivningen. Bristen på konkurrens kan i sig bli farlig på lång sikt. Om 
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BokAkademin inte utvecklas som tänkt blir förlagen oerhört sårbara. I synnerhet om det inte 

utvecklas ett starkt nät av oberoende butiker vid sidan av.
77

 

 

Winkler menade även att de synergieffekter och logistikhanteringsvinster som kommer med 

sammanslagningen med all sannolikhet kommer att bekostas med hjälp av nedskärningar i 

bolagens personalstyrkor och nedläggningar av fysiska butiker. Bokhandeln stod enligt 

skribenten inför ”ett omformande av 2000-talets moderna bokhandel” och framhåller att 

förlagen troligen känner en stark ambivalens inför det nya bolaget och dess påverkan på 

bokbranschen. Å ena sidan kunde en nybildad stark aktör inverka positivt på hela bokens 

värdekedja. Å andra sidan medförde samgåendet att den nya aktören fick än mer makt att 

styra inköp, marknadsföring och försäljning. Winkler återkom slutligen till nödvändigheten i 

en artikel i Dagens Nyheter där han anser att samgåendet var en nödvändighet för båda parter 

eftersom de skulle ha mycket svårt att klara sig på egenhand och att: 

 

Den stora vinsten med detta samgående är att de gamla skulderna som fanns nu är borta sedan KF 

Media gått in och öppnat sin plånbok och kanske betalat ett par hundra miljoner kronor så att man 

kan starta på nytt igen.
78

 

 

 Även den nya vd:n för det sammanslagna bolaget, Maria Hamrefors, betonade att 

samgåendet var en ”nödvändig åtgärd för att stärka den fysiska bokhandeln på lång sikt”.
79

 

Viktigt att återigen poängtera är att Akademibokhandeln och Bokia inte gjorde några särskilt 

bra ekonomiska resultat åren innan samgåendet. Akademibokhandeln hade ägare och ledning 

som krävde uppåtstigande kurvor och lönsamhet. KF Media som koncern hade större problem 

än Akademibokhandeln och gick 77 miljoner kronor i förlust 2011 och hade troligen sålt 

Akademibokhandeln redan då om det hade funnits några köpare som varit villiga att betala ett 

skäligt pris. I brist på intressenter nödgades man istället att söka andra vägar till lönsamhet 

och positiva siffror.  

Bokia å andra sidan kämpade med en föråldrad och svag centraliserad 

organisation och interna uppror.
80

 Deras resultat för 2011 slutade på minus 40 miljoner 

kronor. De båda bolagens ekonomiska kräftgång är således en självklar faktor varför 

                                                           
77

 Lasse Winkler, ”Ackis + Bokia = Sant”, SvB 2012-05-09. Bokakademin är Winklers egenhändigt 

komponerade namn på den nya kedjan innan det beslutades att det gemensamma namnet skulle bli 

Akademibokhandeln. 
78

 Clas Barkman, ”Bokjättar slåss om marknaden”, DN 2012-05-11. 
79

 Clas Svahn, ”Akademibokhandeln och Bokia får gå samman”, DN 2012-12-10. 
80

 ”Omvälvande tider i bokhandeln”, SvB 2012-04-05. 



24 
 

sammanslagningen mellan de båda ansågs som nödvändig.
81

 Utan ett samgående mellan de 

två bolagen fanns en överhängande risk att den fysiska bokhandeln skulle falla samman. Den 

enda aktör som skulle tjänat på ett sådant scenario är sannolikt Bonnier.  

Tidigare nämnda, Dorotea Bromberg på Brombergs förlag, sammanfattar 

nödvändighetsargumentet i en intervju i Svensk Bokhandel. Hon fastslår att om ”alternativet 

är om den ena går i konkurs, så är det här bättre”
82

. 

 Samgåendet ansågs dock inte fullt lika nödvändigt av Bokhandlareföreningens 

dåvarande ordförande, Anna Möller Wrangel. Hon ansåg inte att detta skulle behöva påverka 

arbetet i föreningen utan tryckte på det faktum att ”Det blir en extra stark medlem som kan 

vara med och driva Bokhandlareföreningens frågor” och såg ingen egentlig motsättning 

mellan den nya kedjan − som då stod för två tredjedelar av bokmarknaden − och de oberoende 

bokhandlarna.
83

 Uttalandet klingar aningen falskt och visar på en intressant aspekt som den i 

uppsatsen återkommande skribenten på Svensk Bokhandel, Tove Leffler, nämner i en krönika 

under våren 2013. I sin text uttrycker hon en förvåning inför hur lite egentlig oro som öppet 

uttrycks angående samgåendet. I mindre sällskap och slutna rum har hon dock hört något 

annat. Många aktörer är extremt oroliga för vad Akademibokhandelns nya maktposition kan 

komma att innebära. Ännu större är ”ängslan för vad som sker om Maria Hamrefors och 

hennes gäng inte lyckas vända förlusterna till vinst”.
84

 Att vissa aktörer känner en stark 

respekt för det nya bolaget och dess ledning är tydlig. En relativt naturlig reaktion kan tyckas, 

men ändock problematisk eftersom det bakbinder vissa aktörer och följaktligen även delar av 

debatten.  

4 Slutdiskussion 
Åren runt 2010-talet var minst sagt prekära för den svenska bokbranschen som präglades av 

försäljningsras, besparingskrav och konkurrens från nät-och dagligvaruhandeln. Försäljningen 

innan 2008 red på effekten av bokmomssänkningen från 25 till 6 procent och hade i stort sett 

stigit oavbrutet under ett helt decennium. Plötsligt sjönk förlagens försäljning med 12 procent 

och det började talas om en ekonomisk kris i bokbranschen.
85

 Den svenska bokmarknadens 

aktörer var inte enbart pressade av förändringar rörande format, försäljning och 
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konsumentbeteende, utan också av Bonniers framfart. Bonniers hade expanderat kraftigt och 

kommit att bli en sann gigant på den svenska bokmarknaden och kontrollerade vid tillfället 

för samgåendet dessutom större marknadsandelar än något annat förlag i världen.
86

 

Samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia kan ses ur åtminstone tre 

synvinklar: 1) som ett försök till vinstmaximering, 2) som ett utslag av ren och skär 

desperation, eller 3) en kombination av båda dessa. I den första utgångspunkten är orsaken till 

samgåendet tämligen enkel. Det rörde sig i grund och botten om två bolag och deras ägare 

som genom ett samgående såg gyllene möjligheter att därigenom vinna ekonomiska fördelar 

via synergieffekter, logistiska förbättringar och en allmän effektivitetshöjning – en ömsesidig 

vinst för bägge parter helt enkelt. Den andra utgångspunkten inbegriper en viss cynism. 

Akademibokhandeln och Bokia var två bolag i kris. Samgåendet var ett desperat försök att 

återta förlorade andelar på en nyckfull och ständigt föränderlig marknad. Det tredje 

perspektivet utgår från en kombinationsmodell av de övriga två. Samgåendet var oundvikligt 

och således nödvändigt, dels ur en företagsekonomisk synvinkel och dels ur ett mer generellt 

svenskt bokmarknadsperspektiv. Valet som Akademibokhandeln och Bokia stod inför var att 

antingen gå samman eller löpa risken att på sikt tvingas till konkurs. Bonniers hade dessutom 

stadigt ökat sin marknadsandel på den svenska bokmarknaden och var i full färd med att 

springa ifrån konkurrensen. Något var tvunget att ske, vilket slutligen resulterade i en 

motaktion − ett samgående mellan två tidigare konkurrenter inom bokhandeln. Det är 

sannolikt kombinationsmodellen som placerar sig närmast sanningen. 

Den svenska bokmarknadens föränderliga landskap agerade ständig 

resonansbotten i debatten om samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia. 

Diskussionen i media kom inte enbart att beröra det specifika samgåendet; det uppstod och 

behandlades även frågor som tidigare diskuterats och pockat på inom bokbranschen, såsom 

ägarkoncentration, vertikal integration och det allmänna tillståndet för den svenska 

bokmarknaden. Å ena sidan var det många som ansåg att affären hade en självklar potentiell 

kraft att verkligen utvecklas till något positivt, eller åtminstone var ett allvarligt försök att 

ruska liv i en bransch i gungning. Anhängare av det synsättet var de inblandade 

representanterna från huvudägarna i det sammanslagna bolaget, Maria Hamrefors, Peter 

Killberg och Eva Swartz, men likaså skribenter från olika håll inom bransch- och dagspress. 

De positiva synpunkterna fokuserade på två huvudfrågor, dels den potentiellt positiva 

inverkan som samgåendet kunde komma att få på hela den svenska bokmarknaden, och dels 
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det sammanslagna bolagets möjligheter att fungera som motvikt gentemot den i särklass 

största aktören på den svenska bokmarknaden, Bonniers. En viktig faktor som spädde på 

positiviteten i debatten rörande samgåendet var att det hopslagna bolaget skulle komma att 

ägas av tre olika parter. En väsentlig skillnad gentemot Bonniers som alltsedan Albert 

Bonnier grundande bolaget 1837 varit familjeägt.  

Å andra sidan tycktes flertalet aktörer inom bokbranschen ana en viss 

desperation hos huvudägarna i det samgående bolaget. Starkast kritik kom från 

författarförbundets ordförande, Gunnar Ardelius, Dorotea Bromberg på Brombergs förlag, 

Pelle Andersson, vd på Ordfronts förlag och Svensk Bokhandels skribent, Tove Leffler. De 

negativa argumenten baserades till stor del kring risken att samgåendet var sprunget ur en 

desperation som riskerade att slå bakut och negativt påverka den fysiska bokhandeln och dess 

övriga och oberoende aktörer. Argumenten baserades också på en rädsla inför ett bolag med 

alltför stor marknadsdominans, vilket kunde medföra utestängningar av konkurrenter och 

andra aktörer. Frågan huruvida Konkurrensverket tog rätt beslut gällande Akademi-

bokhandelns och Bonniers affärer ifrågasattes starkt av flertalet aktörer. En annan intressant 

fråga är om Konkurrensverket ur ett rent juridiskt perspektiv följde de EU-rättsliga direktiv 

som fanns att tillgå i sin bedömning, men detta går tyvärr utanför uppsatsens syfte.  

Dessutom väckte samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia den 

klassiska motsättningen mellan förlag och bokhandel. Från bokhandelshåll var irritationen 

och frustrationen stor mot att de större förlagen expanderade sina verksamheter till att även 

inbegripa återförsäljning, vilket traditionellt sett varit förbehållna bokhandeln. Detta torde 

utgöra en del av grundproblematiken i debatten om samgåendet.  KF Media, som var 

Akademibokhandelns huvudägare, genomförde i och med sammanslagningen med Bokia en 

utökning av sina vertikalt integrerade verksamheter. Från att ha varit en koncern med några 

mindre vertikalt integrerade delar, eftersom man tidigare ägde Norstedts förlagsgrupp och 

Akademibokhandeln, fick man genom samgåendet med Bokia än mer makt över 

återförsäljningen och bokens värdekedja. Den primära risken med vertikal integration är att 

stora aktörer använder sitt inflytande och sin makt över flera marknadsled för att därigenom 

utestänga konkurrenter och skapa marknadsmässiga flaskhalsar, som alla berörda aktörer 

måste passera, oavsett kostnad och utformning. I de negativa argumenten framgår detta tydligt 

i och med den oro för krav på rabatter och utestängningseffekter som uttalas från såväl förlag 

som bokhandeln. För de mindre aktörerna i bokbranschen var det denna fråga som får anses 

central, nämligen resultatet av vad de större aktörerna kunde tänkas göra med den förvärvade 

och fusionerade dominansen. Det var helt enkelt överlevnad som stod på spel för dessa 
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involverade parter. När det gäller Akademibokhandeln och Bokia handlade det snarare om en 

överlevnadsstrategi på lång sikt i och med att framtiden såg relativt mörk ut. Dessutom fanns 

det inom räckhåll lönsamhet, prestige och marknadsandelar att plocka från Bonniers. 

Resultatet av föreliggande uppsats kan summeras i två delresultat. För det första 

går det att konstatera att den mediala debatten om samgåendet mellan Akademibokhandeln 

och Bokia visar på de synnerligen starka åsikter och känslor som finns rörande frågorna kring 

ägarkoncentration på den svenska bokmarknaden. Frågan om ägarkoncentrationen ex-

emplifierar de ekonomiska och marknadsmässiga krafter som är mycket svårhanterliga 

faktorer för mindre aktörer i ett redan snävt och svårgenomträngligt system som den svenska 

bokmarknaden får klassas som. För det andra tangerade och väckte samgåendet liv i den 

traditionsbundna motsättningen mellan förlag och bokhandel och visar att den kampen inte är 

över. 

 Avslutningsvis anser jag att ytterligare en allvarlig aspekt i debatten bör lyftas. 

En rädsla att utrycka sina egentliga åsikter i offentligheten torde vara ett tydligt symptom på 

en bransch i gungning. Tove Lefflers krönika i Svensk Bokhandel rörande skillnaden mellan 

debatten i media och diskussionen i slutna rum, skapar en ytterligare dimension till 

diskussionen om samgåendet som icke bör förbises. Det ger en fingervisning på det spända 

klimat som rådde inom den svenska bokbranschen under den tidsperioden.  
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5 Sammanfattning  
Den svenska bokmarknaden är en ständigt föränderlig sfär. En plats där kreativa författare, 

böcker och företagsekonomi möts och står sida vid sida. Bokens värdekedja är en delikat 

förbindelse som vid minsta förändring kan ge långtgående effekter på bokmarknadens 

struktur, dess konkurrens och i slutändan även påverka konsumenterna. I föreliggande uppsats 

undersöks den mediala debatten under tiden för samgåendet mellan två huvudkonkurrenter, 

Akademibokhandeln och Bokia, som avtalade om en sammanslagning år 2012. Det 

litteratursociologiska perspektivet rörande litteratursamhället utgör den grundläggande teorin 

för undersökningen och utgår ifrån de villkor som finns för produktion, distribution och 

konsumtion av litteratur. Bokens värdekedja har under de senaste åren varit utsatt för 

förändring och har gått från att inbegripa ett antal olika parter till att i viss mån övertagits helt 

av de stora bokkoncernerna. Fenomenet går under benämningen vertikal integration. Denna 

avsmalning och centralisering av bokmarknaden illustreras väl av samgåendet mellan 

Akademibokhandeln och Bokia. Studien av samgåendedebatten, dess olika läger och 

argument har empiriskt kartlagts genom att en mängd material från bransch- och dagspress, 

samt offentliga utredningar och myndighetsbeslut inhämtats och analyserats. Involverade 

parter skapade en förhållandevis saklig debatt med fokus på de konkreta utmaningarna och de 

möjliga framtida problemen med samgåendet. Huvudfrågan i debatten var om samgåendet 

mellan Akademibokhandeln och Bokia skulle komma att förändra bokmarknaden till det 

bättre, eller om det enbart var en akt i desperation som alla bokmarknadens aktörer sedermera 

skulle tvingas ta konsekvenserna av. Sammantaget är uppsatsens resultat att ägarfrågor 

kopplade till maktkoncentration inom bokbranschen är konnoterade med synnerligen starka 

känslor och åsikter. Debatten tangerade även vid frågan huruvida bokmarknaden skall vara en 

jämlik arena för distribution och konsumtion av litteratur, eller om marknadsmässiga krafter 

helt ska få sätta dagordningen och hur en sådan ordning kan garantera litteraturens egenvärde 

framför de dollargröna siffrorna i en balansräkning. 
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