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Med de starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus är Bokhandelsgruppen Sveriges ledande 

bokhandelsaktör. I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker 

och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som 

erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi 

oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet. Gruppen omsätter ca 1,8 miljarder kr. Ägare är Volati AB och 

företagsledningen. Mer information: www.bokhandelsgruppen.se  

 

 

   

 
 

 

 

 

 

Akademibokhandeln och Bokus stärker fokus på digital utveckling 

med Anna-Lena Olsson som ny CIO  
 

Anna-Lena Olsson har rekryterats till rollen som CIO för Akademibokhandeln och 

Bokus. Hon kommer närmast från en roll som grundare och affärsområdesansvarig för 

innovationsbyrån Ignation Sweden.  

- Jag är mycket nöjd med denna rekrytering och är övertygad om att Anna-Lena kommer 

att bidra positivt till vårt företag med ett starkt ledarskap, affärsutvecklingsfokus samt 

teknisk och digital kompetens, säger Maria Edsman, VD för Bokhandelsgruppen i Sverige 

AB.  

Anna-Lena har bred erfarenhet inom IT-sektorn och en stark teknisk expertis inom 

framväxande nya teknologier och digital transformation, samt dess inverkan på extern 

kundupplevelse, interna processer och skapandet av nya affärsmodeller. Hon har de senaste 

10 åren haft ledande befattningar inom Sogeti och Capgemini och även ansvarat för 

utvecklingsteam och haft mer säljorienterade roller. Dessa samlade erfarenheter har hon 

delat med sig av som talare på bland annat Webbdagarna 2018, Customer Loyalty 

Conference och SAST 2016. 

- Det är med stor glädje jag tar mig an rollen som CIO på Bokhandelsgruppen. Det ska bli 

spännande att få vara med och stärka vår affärsutvecklingsförmåga inom det digitala 

området och se över hur vi kan accelerera affären ytterligare och göra den proaktiv med 

hjälp av ny teknik. Jag ser stor potential på många sätt, säger Anna-Lena Olsson. 

Anna-Lena tillträder tjänsten som CIO samt blir del av Bokhandelsgruppens företagsledning i 

början av oktober.  
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