
Akademibokhandeln sammanfattar bokåret och satsar på att bli årets  

julklappsdestination 

Malin Persson Giolitos bok ”Störst av allt” är i topp när Akademibokhandeln sammanfattar bokåret 

2017. Hos Akademibokhandeln står författaren för den mest sålda titeln under året. Hon följs av David 

Lagercrantz ”Mannen som sökte sin skugga” i topp bland skönlitterära böcker och Thomas  

Eriksons ”Omgiven av idioter” bland facklitteratur.  

–  Vi är väldigt glada att gratulera Malin Persson Giolito till förstaplatsen på listan över årets mest köpta bok på  
Akademibokhandeln. Det är en given förstaplats då hennes bok haft en stor efterfrågan under lång tid, säger Patrik 
Överby, Kategorichef Bok på Akademibokhandeln. 

Den femte Milleniumboken ”Mannen som sökte sin skugga” ligger på topp i kategorin skönlitteratur tätt följt av 
Elena Ferrantes fjärde bok ”Det förlorade barnet”. Bland barnböcker toppar Martin Widmarks ”Slottsmysteriet” 
tillsammans med ”Fyr 137” av Ingelin Angerborn.  

– Det har varit en fin utgivning under året och efterfrågan från kunderna är stark. Med mindre än en vecka kvar till 
julafton är våra butiker rustade för årets julklappsköpare. Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, spänningsförfattaren 
Dan Brown, faktagurun Hans Rosling samt barnboksförfattarna Elena Favilli och Francesca Cavallo bakom boken 
”Godnattsagor för rebelltjejer” hör till de författare som hamnar under julgranarna i år, tror Patrik Överby. 
 
Julen är i särklass bokbranschens viktigaste försäljningsperiod under året och Akademibokhandeln har laddat med 
starka kampanjer, hög servicenivå och personliga lästips både på webben och i butik för att så många kunder som 
möjligt ska välja boken som årets julklapp. 
 
–  Vår uppfattning är att boken är den perfekta julklappen och våra medarbetare i butik använder sin kunskap för 
att guida kunderna som kommer till oss till en jul fylld av läsglädje. Vi vill vara den självklara julklappsdestinationen 
där man hittar klappar till alla namn på sin lista, säger Patrik Överby.  

Hos Akademibokhandeln slår varje önskan in, inte bara för den som får klappen utan även för alla kunder som 
handlar och vill få hjälp med paketinslagning direkt i butik. Minst en kassakö i alla Akademibokhandelns butiker 
erbjuder inslagning vid köp under julhandeln.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Malin Hultgren, presskontakt, tel. 073-730 85 97 

 
 

 

 

Pressmeddelande 2017-12-19  

 

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. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” 

vänder vi oss till kunder över hela landet. Akademibokhandeln ingår i Bokhandelsgruppen, som ägs av Volati AB och 

företagsledningen. Mer information: www.akademibokhandeln.se och www.bokhandelsgruppen.se. 



Topplistor 2017: 
 

 

 

 
 

TOPP 10 POCKET 2017  

Titel Författare 

Störst av allt Persson Giolito, Malin 

Ljuset vi inte ser Doerr, Anthony 

Toner i natten Moyes, Jojo 

Vänd dig inte om Alsterdal, Tove 

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att 
förstå Erikson, Thomas 

Sommar i det lilla bageriet på strandpromenaden Colgan, Jenny 

Min fantastiska väninna. Bok 1, Barndom och tonår Ferrante, Elena 

Yxmannen Celestin, Ray 

En officer och spion Harris, Robert 

Ett litet liv Yanagihara, Hanya 

TOPP 10 SKÖNLITTERATUR 2017  

Titel Författare 

Mannen som sökte sin skugga Lagercrantz, David 

Det förlorade barnet. Bok 4 Medelålder och åldrande Ferrante, Elena 

Hur jag lärde mig förstå världen Rosling, Hans;Härgestam, Fanny 

Den som stannar, den som går. Bok 3, Åren mitt i livet Ferrante, Elena 

Begynnelse Brown, Dan 

Häxan Läckberg, Camilla 

1968 Guillou, Jan 

Underkänd : de roligaste provsvaren någonsin Benson, Richard 

Kan man dö två gånger? Persson, Leif G W 

Törst Nesbø, Jo 

TOPP 10 BARN OCH UNGDOM 2017   

Titel Författare 

Slottsmysteriet Widmark, Martin 

Fyr 137 Angerborn, Ingelin 

LasseMajas sommarlovsbok. Var är Sylvester? Widmark, Martin 

Rum 213 Angerborn, Ingelin 

God natt, Alfons Åberg Bergström, Gunilla 

Mamma Mu simmar Wieslander, Jujja 

Sal 305 Angerborn, Ingelin 

Pixi serie 218 författare, Flera 

Fly fältet Kinney, Jeff 

Mysteriet på Örnklippan Ohlsson, Kristina 



TOPP 10 FACKLITTERATUR 2017   

Titel Författare 

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går  Erikson, Thomas  

Food pharmacy : en berättelse om tarmfloror, snälla bak Clase, Mia;Nertby Aurell, Lina  

Food Pharmacy : kokboken  Clase, Mia;Nertby Aurell, Lina  

Omgiven av psykopater : så undviker du att bli utnyttjad  Erikson, Thomas  

Sverige vägatlas 2017   

Vem bryr sig?  Lindgren, Therése  

Homo Deus : en kort historik över morgondagen  Harari, Yuval Noah  

Guinness World Records 2018  Guinness World Records, Ltd  

Ibland mår jag inte så bra  Lindgren, Therése  

Duktiga flickors revansch  Ohlsson, Birgitta  

 


