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Abstrakt 
 
Titel: E-handelns påverkan på de fysiska butikerna inom bokbranschen 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Ken Ma och Amir Miri 
 
Handledare: Akmal Hyder 
 
Datum: 2007-12 
 
Syfte: Sedan utvecklingen av e-handeln som gjorde det möjligt att köpa och sälja varor 
via Internet, har den spridit sig snabbt och globalt. E-handeln har varit framgångsrikt 
vilket kan innebära svårigheter för de fysiska butikerna, vissa branscher är mer 
drabbade än andra. Bokbranschen är en av de mer utsatta, därför har vi valt undersöka 
varför denna bransch är utsatt och hur den har påverkats av e-handeln. Vi undersöker 
även hur prisstrukturerna ser ut och hur butikerna kan kontra hotet från 
Internetbutikerna. 
 
Metod: Den utvalde metoden är kvalitativ genom intervjuer med tre olika bokhandlare 
Dels har en mindre studie utförts där priser har jämförts mellan Internetbutiker och 
fysiska butiker. Till vår teoretiska grund har mestadels av källorna bestått av artiklar 
och rapporter. För att analysera all insamlad information utgick vi först från teorin och 
jämförde sedan med den empiriska informationen. 
 
Resultat & slutsats: Genom den insamlade informationen och studierna syns det 
tydligt att e-handeln har påverkat de fysiska butikerna på ett negativt sätt. Många 
butiker har redan tvingats stänga ner på grund av konkurrensen. De fysiska butikerna är 
väl medvetna om e-handelns framgång, men litet görs för att försvara andelarna. De 
flesta tror inte att de fysiska butikerna kommer att ersättas i framtiden, eftersom det 
finns behov att ibland använda sina sinnen när man handlar. Vi får en känsla att de 
fysiska butikerna är alldeles för avslappnade och tar inte hotet på största allvar. Om 
inga åtgärder införs tror vi bara det är en tidsfråga innan butik för butik kommer att 
försvinna. 
 
Förslag till fortsatt forskning: I vår uppsats har vi avgränsat oss till hur de fysiska 
butikerna påverkas av e-handeln, men det är egentligen kunderna som ligger bakom 
sanningen. Intressant vore en undersökning som visar varför och när konsumenterna 
väljer att köpa via Internet och när de inte väljer att göra det. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger en insyn i hur effektiv e-handelns framgång har 
varit och de fysiska butikernas attityd till detta. Det är billigare att göra sina inköp på 
Internet om leveranstiden inte är en fråga. Kurslitteratur finns heller inte längre att köpa 
i butik på grund av konkurrensen. 
 
Nyckelord: E-handel, fysisk butik, Internetbutik, fördelar, försvarsmetoder 
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Abstract 
 
Title: The e-commerce�s affect on the physical stores within the book industry  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Ken Ma and Amir Miri 
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2007-12 
 
Aim: Since the development of e-commerce made it possible to buy and sell goods 
through Internet, it has spread rapidly and worldwide. The e-commerce has been 
successful which can cause some difficulties for the physical stores, some industries has 
suffered more than others. The book industry is one among those who are more 
vulnerable, that�s why we decided to find out why the book industry is so vulnerable 
and how it�s influnced by the e-commerce. We also investigate their price structures 
and how the physical stores can counter the threat from Internet stores. 
 
Method: The chosen method is qualitative through interviews with three different book 
salesmen. A smaller study has also been conducted where prices are compared between 
physical stores and Internet stores. For our theoretical basis the sources consist mostly 
of articales and reports. To analyze all the obtained information, we first worked 
through all the theory and later on compared it with the empirical studies.  
 
Result & Conclusions: Through all the obtained information and studies, it�s been 
clear that e-commerce has influenced the physical stores negatively. Many stores have 
already faced bankruptcy because of the competition. The physical stores are well 
aware of the success of e-commerce, but little is done to diffend their market shares. 
There is no belief that the physical stores will be replaced in the future, because 
sometimes there�s a need to use your sense when you shop. We get the feeling that the 
physical stores are too relaxed and doesn�t take the threat seriously enough. If no 
measures are taken, then we believe it�s only a matter of time before store after store 
will vanish.  
 
Suggestions for future research: In our thesis we have limited our research to how the 
physical stores are affected by the e-commerce, but it�s actually the customers who are 
really behind the influence. It would be interesting if a study could show why and when 
customers choose to purchase from a Internet store and when they do not. 
 
Contribution of the thesis: The thesis gives an insight in how efficient the e-
commerce has been and the physical stores attitude towards the threat. It�s cheaper to 
purchase through Internet if the delivery time is not questionable. Course litterature is 
no longer available to purchase in the physical stores due to competition. 
 
Key words: E-commerce, physical stores, Internet stores, advantage, defence methods 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Begreppet e-handel används i en rad olika företeelser, från elektroniska transaktioner 
via Internet till handel via en webbsida. En väldigt vid definition är att e-handeln 
omfattar all finansiell information som skickas via Internet.1 Tanken och idén att handla 
elektroniskt har kretsat redan sen 1960-talet. Men det var inte förrän början till mitten 
av 1990-talet när world wide web och Netscape Navigator lanserades som gjorde det 
möjligt för e-handeln att börja dra på spakarna. Pionjären blev Amazon.com som är en 
Internetbutik som säljer allt från hemelektronik till leksaker. År 1997, bara drygt två år 
senare öppnades de första Internetbutikerna i Sverige.2 
 
Det tyder ingen tvekan på att e-handeln fortsätter att växa i Sverige även efter att it-
bubblan sprack vid millenniumskiftet. En studie framtagen av Statistiska centralbyrån 
från år 2004, visar att hälften av svenskarna har någon gång handlat via Internet, en 
ökning på mer än 15% jämfört med året innan3. Den höga ökningen visar svenskarnas 
ökade intresse för e-handeln men inte minst en ny trend för konsumtion. I slutet av 
2005 publicerade E24.se en artikel om näthandelns tillväxt i norden och enbart i 
Sverige hade omsättningen ökat med ofattbara 142%, studien var baserad på 
transaktioner utförd med Visakort4. Detta är givetvis fördelaktigt för Internetbutikerna 
men, förlusterna ligger inte hos konsumenterna. Det är de fysiska butikerna som får ta 
smällen om deras kunder istället börjar konsumera från Internetbutiker. E-handelns 
omsättning förra året motsvarar en andel på 2,5 procent av den totala detaljhandeln5. 
Visserligen är inflytandet inte ansenligt i ett helhetsperspektiv men Jonas Arnberg, 
analytiker på Handels Utredningsinstitutet (HUI) konstaterar: 
 
�Även om e-handeln är betydligt mindre än traditionell handel har den ändå lyckats 
med att få ut de stora spelarna på banan i flera branscher, framhåller Jonas Arnberg. 
När det gäller elektronik och böcker är e-handelns marknadsandel hög och har tvingat 
alla aktörer att delta, i klädbranschen är jättarna också på väg ut.�6 
 
På högskolan i Gävle gick Studiebokhandeln i konkurs år 2006, enligt personalen på 
studentkåren berodde det på att studenterna hellre valde att handla på nätet. Även om 
Studiebokhandeln var utmärkt lokaliserat, så är det priserna som hellre attraherar 
studenterna. Antalet nätbutiker med utbud av böcker är många bara för att nämna några 
få kända som Adlibris.se, bokus.se, lycknis.se osv. Inte minst har den välkända 
bokskedjan, Akademibokhandeln, tvingat stänga ner ett antal butiker runt om i 
Sverige7. Detta är ett påvisande att e-handelns expansion kan bidra till en negativ effekt 
hos de fysiska butikerna. 
 
 
 
                                                
1 Fredholm P, (2002), Elektroniska affärer, sid.14-15 
2 Ibid sid.94-96 
3 http://www.scb.se/templates/pressinfo____112584.asp 
4 http://www.e24.se/dynamiskt/konsumentvaror/did_10919206.asp 
5 E-barometern, september � december 2006 
6 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.107913 
7 http://metro.se/se/article/2007/04/25/22/2257-45/index.xml 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Vi har nu konstaterat att Internetförsäljningen har ökat under senaste år och att köpa 
böcker via Internet har blivit en ökad trend. Om bokförsäljningen ökar via Internet, 
betyder inte det att det måste ha en effekt på de fysiska butikerna? Hur stor eller liten är 
den här effekten? Om den är stor, kommer alla fysiska butiker som säljer böcker att 
försvinna då? 
Det är genom det här tankesättet och funderingar som har styrt oss till följande 
problemfrågeställningar: 
 

• Varför har just konsumtionen av böcker via Internet blivit så  
framgångsrik?  

• Vilka olika försvarsmekanismer har de fysiska bokhandlarna till 
förfogande mot hotet från  Internetbokhandlarna? 

• Kommer de fysiska bokhandlarna att ersättas av Internetbokhandlarna  
på lång sikt? 

• Är det verkligen billigare med böcker på nätet? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka varför just köp av böcker via 
Internet är så populärt och hur de fysiska butikerna kan försvara sig mot detta hot. Vi 
vill även få en insyn hur en möjlig framtid kan se ut för de fysiska butikerna. Förutom 
detta ska vi undersöka hur priserna hos de fysiska butikerna förhåller sig till 
Internetbutikernas priser. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Bokbranschen är en enorm marknad med hård konkurrens och vi har därför valt att 
avgränsa oss till bokhandlarna i Gävle och Valbo, som studien ska utgå från. Den 
lokala avgränsningen anser vi är tillräcklig för att få en glimt av helheten. 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: Första kapitlet presenteras bakgrunden och syftet med uppsatsen  
 
Kapitel 2: Andra kapitlet beskriver metoder som har använts vid arbetets framställande 
 
Kapitel 3: Tredje kapitlet presenterar teoridelar som är relevant för uppsatsen 
 
Kapitel 4: Fjärde kapitlet redogör resultaten från intervjuerna och prisjämförelserna 
 
Kapitel 5: Femte kapitlet visar en analys mellan teoridelarna och de empiriska studierna 
 
Kapitel 6: Sjätte kapitlet presenteras arbetets slutsatser  
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Kapitel 7: Sjunde kapitlet ges förslag till vidare forskning 
 
Kapitel 8: Åttonde kapitlet redovisas vilka referenser som har använts till uppsatsen 
 



 9

2. Metod 
�Den som är förtjust i praktisk verksamhet utan vetenskaplig grund är som en lots på 
ett skepp utan roder och kompass och vet aldrig vart han är på väg. Praktik måste 
alltid grundas på en sund kunskap om teorin� 

(Leonardo da Vinci, 1452-1519)  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När syftet och problemformuleringen har konstruerats för sin forskning, gäller det att 
för varje forskningsbart problem välja mellan två metoder att utgå från vid 
undersökningen. Metoder som finns att välja mellan är kvalitativ eller kvantitativ.8 Den 
kvalitativa metoden syftar på tillvägagångssättet som ger beskrivande information så 
som människans egna talade ord eller observerbara beteenden. En helhetsförståelse är 
också centralt för att få en så fullständig bild av situationen som möjligt. Ordet kvalitet 
beskriver en karaktär eller egenskap hos någonting, det unika i kvalitativ forskning är 
just att man vill karaktärisera något, dvs. undersöka hur ett fenomen är beskaffat.9  
 
En kvantitativ metod utgår i de flesta fall från en teori, grundad på tidigare 
litteraturstudier. Teorin ska sedan struktureras och formuleras i prövningsbara 
hypoteser eller tydligt definierade syften. Mot denna bakgrund kan projektet sedan 
planeras och genomföras empiriskt, genom t.ex. frågeformulär eller experiment.10  
En jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, vad som anses är nackdelar 
och fördelar lämnar vi till det individuella omdömet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1, Jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, källa: Olsson H, (2007), sid.13 

                                                
8 Olsson H, (2007), sid.15 
9 Ibid, sid.65 
10 Alvesson M, (2000), sid.65 

Kvalitativ forskning 
 
! Forskning är subjektiv, �står innanför�  

och har ofta långvarig kontakt med 
försökspersonen. 
 

! Forskningen är flexibel, och  
frågeställningarna fördjupas successivt. 

 
! Forskningen bygger på ett successivt 

framväxande där fenomenet upptäcks  
och tydliggörs. 

 
! Resultaten grundar sig på ett litet antal 

individer och ett stort antal variabler 
 

! Resultaten går på djupet och gäller 
specifika miljöer, omständigheter och  
tidpunkter, dvs. specifika kontexter. 

Kvantitativ forskning 
 
! Forskning är objektiv och �står utanför�,  

har distans och ofta kortvariga eller ingen  
kontakt med försökspersonen. 
 

! Forskningen är strukturerad med 
frågeställningar som har formulerats 
entydigt i förväg. 

 
! Relationen mellan teori och forskning 

bygger på bekräftelse (hypotesprövning) 
 

! Resultaten grundar sig på ett stort antal 
individer och ett begränsat antal variabler 

 
! Resultaten är generella och variablerna 

etydiga, valida och reliabla. 
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Den kvalitativa metoden har under åren fått allt fler anhängare, på grund av brister hos 
kvantitativa metoden, såsom dåligt underbyggda data, okänslighet för det lokala 
sammanhanget och forskningsresultatens brist på relevans.11 Men det finns inget som 
påvisar att den ena metoden är bättre än den andra, båda metoder har sina starka 
respektive svaga sidor och vart och ett av dem passar in i en viss kontext. Vilket 
tillvägagångssätt som väljs beror helt och hållet på vilken typ av undersökning det är 
fråga om och vilken typ av information man söker efter.12 Men gemensamt för båda 
metoderna är att informationen som man strävar efter ska vara giltig, trovärdig och 
pålitlig.13 
 

2.2 Val av forskningsmetod 
 
Vi har valt den metod som passar vår undersökning bäst för att få ut så bra information 
som möjligt, nämligen med den kvalitativa metoden. Detta utfördes genom tre 
intervjuer. Genom kvalitativ intervju anser vi att intervjupersonen får en större frihet att 
utforma sina svar, vilket bör sannolikt vara begränsat om svaret istället förts skriftligt. 
Intervjun ger även oss, som intervjuare möjligheten att ställa följdfrågor men frågor kan 
även ställas från intervjupersonens sida. Genom att föra en diskussion anser vi skulle 
reducera otydligheter och missuppfattningar, dessa möjligheter blir dessvärre svårare 
att korrigera om frågorna och svaren är skriftliga. Vi tror att man får en allmänt bättre 
kontakt med personen man intervjuar och man kan observera personens attityd när 
frågorna besvaras. Vilket skulle vara omöjligt om vi hade valt den alternativa 
forskningsmetoden.  
 
Till vår förvåning upptäckte vi att det enbart finns två lokala bokhandlare i Gävle, 
Bokia och Akademibokhandeln som båda är lokaliserade i centrum. Bokstugan där vår 
tredje intervju ägde rum finns i Valbo. Vi hade turen och lyckades få intervju med 
butiksägaren på Bokia i Gävle, butiksägaren på Bokstugan i Valbo och butikschefen på 
Akademibokhandeln i Gävle. 
 
En tidigare studie har framförts av HUI om prisskillnader på böcker mellan fysiska 
butiker och Internetbutiker. Vi har därmed valt att göra en liknande men mindre studie 
för att se hur pass bra dessa prisskillnader stämmer överens dagens priser. Vi skickade 
e-post till Fredrik Bergström som är VD för HUI och frågade om det finns någon 
anledning att tro att prisskillnaderna avviker från dagens priser. Vi får ett svar dagen 
efter som intygar att deras tidigare studie kan avvika från dagens prisskillnader. 
Anledningen till att deras tidigare studie inte längre bör ses som aktuell är pga. att det 
finns skäl att tro, att dagens företag använder annorlunda prissättningsstrategier. Detta 
utgör grunden för att en ny studie bör genomföras om prisskillnaderna.  
 
Studien går till genom att vi väljer ett antal titlar från tre eller tre fysiska butiker och 
jämför sedan priserna på dessa böcker med priserna från en Internetbutik.  
 

                                                
11 Ibid, sid.81 
12 Bell J, (1993), sid.14 
13 Holme & Solvang, (1991), sid.94 
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2.3 Befintlig data 
 
Befintlig data är precis som ordet säger, sådan information som redan finns och är 
tillgänglig. Exempel på sådana data kan vara officiell statistik, folkbokföringsdata, 
sjukhusjournaler, studentlitteratur osv. Fördelar med befintlig data är att materialet 
oftast är kompletta och framtaget med noggrannhet. Kostnad och tid att fram 
information som är tillgänglig är oftast obefintlig. Nackdelar med officiell data är att 
det finns en risk att informationen man hämtat är gammal och svår att tyda. På grund av 
detta kan det också innebära att källorna inte alltid är tillförlitliga.14  
 
Som befintlig data har vi använt oss av litteratur från biblioteket på Högskolan i Gävle 
och några enstakade böcker från Statsbiblioteket. Till vår teoretiska grund har vi 
mestadels använt oss av statistisk information, rapporter och artiklar som vi funnit i 
databaser och på Internet. För närvarande finns det inte många publicerade böcker och 
skrifter om just e-handelns påverkan på specifika branscher eller hela marknaden. 
Källorna står för vår teoretiska grund och har hjälpt oss att få en överblick hur nuläget 
ser ut för Internethandeln. 
 

2.4 Intervjuprocess 
 
Den troligtvis mest använda metoden för insamling av data för kvalitativa 
undersökningar är intervjun.15 När vi hade bestämt oss för att utföra intervjuer som vår 
kvalitativa undersökningsmetod ansåg vi att det vore lämpligt att ta till oss lite 
teoretiska kunskaper om hur en intervju bör gå till och vad som är viktigt att tänka på, 
för att få ut så bra resultat som möjligt. 
 
För att uppnå ett bra intervjuresultat ska syfte och problemformulering vara väl 
klarlagda före undersökningens början. Frågor med varför och vad bör klarläggas innan 
frågan om hur ställs. Tre punkter har presenterats som är väsenligt att lägga på minnet 
vid intervjuer. Den första punkten beskriver att det är viktigt att om intervjupersonen 
ska kunna lämna så bra information som möjligt, måste ett samarbetsvilligt klimat 
skapas. Intervjupersonen ska känna sig central och få tala till punkt. Vidare är det 
essentiellt att uppgifterna som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte 
påverkade av en mängd irrelevanta faktorer. Sist men inte minst är det viktigt att 
intervjun ska ge den information som man är ute efter, dvs. att intervjupersonen svarar 
på frågorna den blir tillfrågad.16  
 
Fördelar med intervju är att man kan observera intervjupersonens beteende direkt, t.ex. 
betoningar, reaktioner, osäkerhet m.m. som kan avslöja information som ett skriftligt 
svar inte kan ge. Vid en personlig intervju kan man dessutom ställa följdfrågor som kan 
ge ett mer utvecklat svar. Finns det fördelar följer det vanligtvis med nackdelar. Några 
nackdelar med intervju är att det ibland kan vara tidskrävande så att det inte finns 
utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Att sedan analysera svaren man får kan även 

                                                
14 Ibid, sid.64-66 
15 Hartman J, (2004), sid.280 
16 Olsson H, (2007), sid.80 
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visa sig vara svårt.17 Intervjupersonens svar kan innebära pålitlighetsproblem och det 
kan vara svårt att påvisa om det stämmer eller inte.18 
 
Under våra intervjuer valde vi att använda oss av bandinspelare, eller rättare sagt 
mobilen för att spela in intervjuerna genom ljudinspelningsfunktionen. Självklart 
frågade vi intervjupersonen i förväg om tillåtelse att spela in intervjun. Att banda 
intervjuer har sina fördelar, vi tycker bl.a. att man har allting ordagrant och inget glöms 
bort eller utelämnas vilket lätt kan hända om man istället hade valt att föra 
anteckningar. Vidare anser vi att det ger mer utrymme för att observera 
intervjupersonens beteende, vilket ibland kan vara avgörande vid analys och tolkning 
av svaren. 
 
Den första intervjun utfördes med Janne Phil som är butiksägaren för Bokia som finns 
inne på köpcentrumet 9: an. Janne har varit butiksägare sedan butiken öppnades 
november år 2003. Vi hade ingen direkt förbestämd tid för intervjun, utan när vi ringde 
pratade vi med en kvinnlig butikspersonal som sa till oss att vi kunde försöka komma in 
efter klockan tre. Eftersom det var den tiden ägaren skulle befinna sig i butiken men 
hon garanterade inte oss att vi kunde få en intervju. Vi bestämde oss för att ta den 
chansen och anlände till butiken strax över klockan tre. Till vår glädje befann sig 
butiksägaren inte bara på plats utan var även villig att ge oss den intervju vi 
eftersträvade. Men vi blev lite förvånade när han sa att intervjun skulle utföras 
tvärsöver första kassan, men det visade sig gå bra trots allt, dock med några nyfikna 
förbipasserande kunder. Intervjun varade i drygt 20 minuter. 
 
Den andra intervjun ägde rum samma dag, vi hade friheten att välja ankomsttid mellan 
klockan tre till sex. Personen vi intervjuade heter Karl Enström och är butikschef för 
Akademibokhandeln som också är lokaliserad i centrum. Kalle, som han ville bli 
kallad, har varit butikschef sedan år 2002. Självaste intervjun fick vi tack och lov göra 
den i deras lugna och tysta fikarum, dock en aning stökigt och ett otorkat bord. 
Mottagandet var ytterst trevligt och han verkade både seriös och engagerad när han 
svarade på frågorna. Intervjun var klar efter cirka 35 minuter. 
 
Tredje intervjun med Anna-Karin Fredeu ägde rum några veckor senare. Fredeu är 
butiksägaren för Bokstugan i Valbo. Butiken har nu funnits i tio år med samma ägare. 
Vi blev bemötta med ett leende och det verkade som att hon såg framemot intervjun. 
Även när det var många kunder i butiken tog hon glatt emot oss. Under intervjun fick vi 
dessutom sällskap av Fredeu�s barnbarn som var glad och nyfiken. Intervjun var 
givande och varade i drygt 20 minuter. 
 

2.5 Källkritik 
 
Efter all undersökning inom vetenskapsteori och forskningsmetodik har vi fått en tydlig 
uppfattning att det är viktigt att ständigt försätta sig i ett kritiskt förhållningssätt till 
informationen man samlar in. 
 

                                                
17 Bell J, (1993), sid.89 
18 Carlsson B, (1990), sid.66 
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Att förmå vara kritisk är en del av det vi åsyftar med att vara en utvecklad person.19 Ett 
kritiskt tänkande anses även vara ett viktigt mål i all utbildning och undervisning. Inte 
minst är det väsenligt i högskoleutbildningen, eftersom den ska bygga på vetenskap och 
forskning och leda till ett självständigt tänkande och handlande. Även i den svenska 
högskolelagstiftningen understryks förmågan att tänka kritiskt som ett viktigt 
utbildningsmål.20  
 
Vid kritisk granskning av litteratur är detta endast nödvändigt vid större forskning som 
en doktorsavhandling. Men hos ett mindre projekt som ska vara klar inom två eller tre 
månader behöver inte på långa vägar vara så ambitiöst. Men man bör vara medveten 
om att äldre litteratur kan innehålla inaktuell information.21 
 
När det gäller intervjuerna, uppfattar vi det som svårt att bedöma hur pålitliga svaren 
egentligen är. Det vi har att utgå från är om det finns någon känsla av osäkerhet i 
svaren, t.ex. om det förekommer många pauser mellan meningarna, kan vara ett möjligt 
tecken på osäkerhet. 

                                                
19 Stenbock-Hult B, (2004), sid.9 
20 Stenbock-Hult B, (2004), sid.11 
21 Bell J, (1993), sid.31-32 



 14

3. Teori 

3.1 E-handel 
 
Internet har förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Nätet har utvecklats till 
en allmän mötesplats och en källa för såväl i informationssökning även underhållning. 
Via Internet har också den elektroniska handeln, e-handel, sett dagens ljus. Vi har fått 
en handelsform som erbjuder flexibilitet i tid och rum för såväl handlare som 
konsument!22 
 
E-handel är ett ord som kommer av "elektronisk handel". Begreppet e-handel används 
om en rad olika fenomen, från elektroniska transaktioner via Internet till handel via en 
webbsida. En väldigt vid definition är att e-handeln omfattar all finansiell information 
som skickas via Internet.  Vi kommer inte att försöka analysera begreppet, utan skriver 
med fokus på den e-handel som involverar försäljning via en webbutik.  
 
E-handel involverar då sådant som vanlig handel gör: en köpare och en säljare, samt 
betalning för en vara eller tjänst. För elektroniska transaktioner tillkommer en 
dimension, där tekniken, säkerheten och juridiken inte alldeles enkla att förstå eller 
använda och som också ofta är omdebatterade. 23 
 
3.1.1 Varför E-handel? 
 
Kraven på effektivisering driver företag att ständig förbättra sättet man arbetar på. 
Enligt Fredholm (2000) så är ett naturligt skäl till att företag väljer att använda sig av e-
handel med sina samarbetspartners är möjlighet till konkurrensfördelar. Dessa 
konkurrensfördelar kan ge uttryck i ökad kundservice på grund av att de effektiverat 
flöden så att de kan spendera sitt kapital på annat än det administrativa arbetet.  
 
Andra konkurrensfördelar kan vara kortare ledtider, ökad tillgänglighet och färre fel. 
Det leder i sin tur till bättre kvalitet.  Fredholm menar även att uppmärksamheten av e-
handeln idag beror på att man är medveten om dess fördelar. Det har gjort att allt mer 
affärstidningar skriver artiklar om fördelar som gör att beslutfattande får upp ögonen 
för tekniken. 
 
Ett annat skäl till att börja med e-handel är att många företag arbetar med internt 
förändringsarbete för att öka effektiviteten. Ökad intern effektivitet leder till att kapital 
kan spenderas på annat och därmed ökad konkurrensförmåga. Men för att det ska finnas 
nytta med e-handel krävs att företagets leverantörer och kunder också använder sig av 
tekniken. Detta har lett att många företag nästan tvingas att använda tekniken. 24 
 

3.1.1.1 Fördelar med e-handel  
Det finns många fördelar och nackdel med e-handel.  
Fördelar  

                                                
22 Philsgård & Skandevall, (2002), sid. 5 
23 http://jonasweb.se/sidor/marknad/e_handel.html 
24 Fredholm P, (2002), sid 20-25 
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• Internet finns i stort sett över hela världen och det går att skicka e-post till en 
intresserad kund blixtsnabbt.  

• Kundkretsen ökar. Om det i det egna närområdet finns en begränsad 
kundkrets går det via Internet att få kontakt med flera potentiella köpare. Har 
man en väldigt specialiserad produkt och känner att försäljningen går trögt, 
kan det vara en lyckad satsning att öppna en webbutik och börja med e-
handel.  

• Mångsidigheten blir större. Man kan ändra utseende flera gånger om dagen 
om man skulle vilja. Sortimentet i butiken går lättare att anpassa för att 
tillfredsställa kundernas önskemål. En ny produktkatalog kan produceras och 
publiceras digitalt när som helst.  

• Strategiska fördelar samarbetet mellan företag blir starkare och mer 
långsiktigt eftersom företagens system anpassas efter varandra. Eftersom 
handeln med leverantörer görs med hjälp av ramavtal ökar lojaliteten mellan 
parterna. Priserna kan också bli bättre. I och med elektronisk fakturering blir 
kontrollen på leveranser bättre eftersom att man i många fall kan följa 
statusen på en leverans elektronisk. Uppföljningen blir också bättre eftersom 
att all information finns lagrat digitalt. 

• Bättre förståelse för kunderna. Man ser tydligare sådant som hur mycket de 
handlar och hur ofta, om det spelar någon roll var de bor, hur de helst betalar, 
m.m.  

• Tillgängligheten. Den kanske största vinsten är att man slipper förflytta sig 
fysiskt till en butik. I stället kan man sitta hemma vid datorn och göra sina 
inköp.  

• Överblick och prisjämförelser. Man får bättre överblick över produkterna och 
kan jämföra både pris och prestanda mellan dem. Man har också lättare för att 
jämföra olika webbutikers priser och service.  

• Priset. Generellt sett ger e-handeln lägre priser än den vanliga handeln. 25 
 

3.1.2 E-handel med problem 
 
Trots all dessa fördelar med e-handel som får man inte glömma bort att det finns alltid 
negativ sida av allt. När det kommer till e-handel så är Internetföretag är dåliga på att 
ge information om kundens rättigheter. Mer än hälften av 150 undersökta svenska e-
handelssidor uppfyller inte lagstiftningens krav, visar en granskning av 
Konsumentverket. Att så många som 80 av de undersökta företagen inte klarar av att ge 
rätt information är allvarligt och fler än vad man hade väntat sig enligt den ansvarige 
för Konsumentverkets granskning av Internethandelns avtalstexter. 
 
Ett tiotal jurister på verket gick i början igenom 150 svenska nätsajter och deras 
avtalstexter. I 20 andra länder genomförde konsumentmyndigheter liknande 
undersökningar inom ramen för dessa myndigheters samarbetsorgan Icpen. 
 
Varje år genomförs gemensamma aktioner och i år hamnade näthandeln under lupp när 
man jagade konsumentfällor på nätet. Det dåliga resultatet kommer att 
konsumentmyndigheterna att följa upp på olika sätt.26 
 
                                                
25 Fredholm P, (2002), sid 77-86 
26 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=pa&a=13145 
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3.1.2.1 Nackdelar med E-handel  
• E handeln innebär att arbetsuppgifter automatiseras. Vilket kan leda till att 

personalerna förlorar sitt arbete. 
• Det räcker inte med att genomför e-handel ensidigt. Om det ska fungera 

måste det även tillämpas hos företagets partner. 
• Att arbeta med e-handeln kräver nya kunskaper hos de anställda på ett 

företag. Detta kan vara problem för mindre företag. 
• Förverkliga e-handel kan kosta ganska mycket 
• Säkerhetsaspekten kan vara ett problem. Det räcker inte med att köpa ny 

programvara, den måste också hållas ständig uppdaterad. Detta kan kosta 
mycket. 27 

 

3.2 En tidigare studie av HUI � prisjämförelse 
 
En stor del av intresset runt e-handeln bygger på att den ska kunna utgöra en bättre 
marknad där bättre effektivitet och högre transparens leder till lägre priser. HUI�s studie 
visar prisjämförelser för olika produktområden mellan traditionella butiker, 
kombinerade butiker och renodlade Internetbutiker. Det är sex olika produktområden 
som HUI�s forskning utgår från dessa är livsmedel, CD-skivor, böcker, pc-spel, 
hemelektronik och leksaker. Men vi har endast valt att redovisa resultaten från 
prisjämförelserna för böcker.28 
 
I Sverige är böcker den vanligaste e-handelsprodukten.29 Detta kan bero på hög grad av 
standardisering och har ett format som lämpar sig för fysisk leverans. 
Återförsäljningarna kan använda sig av sedan länge etablerade distributionsvägar, 
företrädelsevis postens paket, och behöver inte bygga upp nya leveranskanaler.30  
 
Studien går ut på att 12 böcker läggs samman i en varukorg. De 12 olika böckerna är en 
blandning av skönlitteratur och facklitteratur, både på svenska och engelska, för att på 
bästa sätt ge en överblickande prisbild. Återförsäljarna som ingår i studien är sen 
stycken traditionella butiker, tre kombinerade butiker samt fyra renodlade 
Internetbutiker. Tabellen som följer nedan är endast ett utdrag ur studien, som vi anser 
är mest relevant, uppgifter vi utelämnar är sådant som standardavvikelse, prisspridning 
m.fl. 
 
 Traditionella 

butiker 
Kombinerade 

butiker 
Renodlade 

Interbutiker 
Medelpris för en bok 239,5 200,30 171,20 
Medelpris frakt för en bok - 36,60 35,20 
Medelpris inkl. frakt, en bok 239,50 236,90 206,40 
Tabell 2 Prisjämförelse för böcker 
Källa: Handelns Utredningsinstitut (HUI) - Forskningsrapport S55 
 

                                                
27 Fredholm P, (2002), sid 20-22 
28 Handelns Utredningsinstitut (HUI) - Forskningsrapport S55 
29http://www.hui.se/LitiumInformation/site/page.asp?Page=11&IncPage=3158&Destination=3151&PKN
ews=1280 
30 Handelns Utredningsinstitut (HUI) - Forskningsrapport S55 
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Prisjämförelserna visar en tydlig prisskillnad mellan traditionella butiker och renodlade 
Internetbutiker, oavsett om frakten räknas in eller inte. Bokkorgen är hela 28,5 procent 
billigare hos de renodlade Internetbutikerna jämfört med de traditionella butikerna. 
Endast om man köper en bok spelar frakten en större roll, även då blir priset lägre än 
butikspriset. Forskarna utmärker en viktig punkt när det gäller att välja Internetbutik när 
man gör sina inköp, då priserna varierar kraftigt mellan återförsäljarna. 
 

3.3 Internetbutikernas absoluta fördelar 
 
De renodlade Internetbutikerna har en del fördelar som att dem ligger ett steg före i 
vissa områden gentemot de fysiska butikerna. Dessa fördelar kan vara anledningar till 
deras hårda konkurrenskraft mot varandra och framförallt mot de fysiska butikerna. 
 
3.3.1 Kostnadsfördelar 
 
Kostnader som hyres- och personalkostnader är oftast självklara och kostsamt för de 
fysiska butikerna. Men en renodlad Internetbutik klarar sig undan med betydligt lägre 
hyres- och personalkostnader. Kunderna servar sig själva och beställningarna går rakt 
in i ordersystemet som i sin tur ofta är kopplat direkt till leverantörernas administrativa 
system. Personal som är anställda för att visa runt eller demonstrera varor behövs inte 
längre. För fysiska butiker är personalens närvaro ett måste för att företaget 
överhuvudtaget kan finnas. Personalens kompetens och serviceförmåga är även något 
som värderas högt.31 
 
En annan tänkbar kostnad som reduceras när man driver en renodlad Internetbutik är 
svinn, exempelvis undviker man butiksstölder och snatteri.32 Dessa brott är omfattande 
i Sverige och bara ifjol gjordes flera tiotusentals anmälningar. Men en specialstudie har 
visat att endast fem till tio procent av stölderna anmäls till polisen. Vilket innebär att 
antalet butiksstölder och snatteri är i själva verket avsevärt högre, eftersom det finns 
stölder som inte upptäcks förrän man inventerar.33 
 
Ytterligare en kostnadsfördel är att vissa rena Internetbutiker inte har något lager, eller 
nästan inget. Det sker genom att man låter leveranserna gå direkt från grossist eller 
tillverkare till slutkunden. Detta sparar ännu mera hyreskostnader, minskar 
kapitalbindningen i verksamheten och eliminerar risken för inkurans. Fördelarna gäller 
vid försäljning av fysiska varor, men ytterligare besparingar kan göras när det handlar 
om sådant som kan levereras elektroniskt, t.ex. bank- och försäkringstjänster, spel, e-
böcker eller information. När det sker elektroniskt kan man även spara in genom 
minskad administration och lägre pappersförbrukning.34  
 
3.3.2 Lägre priser 
 
Kostnadsfördelarna leder till besparingar, stora delar av dessa besparingar kommer 
sedan att föras vidare till konsumentledet. Det kommer helt enkelt att bli billigare att 
handla över nätet än att handla i en fysisk butik. Lägre priser drar självklart till sig 
                                                
31 Ström P, (2000), sid.100 
32 Ibid, sid.100 
33 Brottsförebyggande rådet � Butiksstölder och snatteri 
34 Eriksson L, (2001), sid.46 
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större uppmärksamhet, vilket innebär att elektronisk handel kommer att försäkra sig en 
rejäl andel av handeln.35 Det ökade intresset av e-handeln beror bl.a. på att 
återförsäljarna har lyckats pressa priserna till den nivå, att folk är villiga att våga ta 
chansen och klivet in till det elektroniska köpcentrumet.36 
 
3.3.3 Tillgänglighet och tidsbesparing 
 
Den viktigaste anledningen till webbaserad kundservice är dess möjlighet till ökad 
tillgänglighet för kunden. Nya trender inom olika former av affärer kräver 24 timmars 
tillgänglighet. Att ta hänsyn till meningsfull service dygnet runt är väldigt dyrt om det 
görs med hjälp av anställd personal. En orsak till kunderna är i behov av den ständiga 
tillgängligheten, dvs. service 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan, är på grund av 
tidsbrist, folk jobbar eller har långa resvägar.37 Kunderna börjar bli allt mer 
�bortskämda�, man vill att information, kontakt och leverans ska ske omedelbart eller 
så omedelbart som möjligt.. Att shoppa från en stol och framför en dator är svårt att 
toppa, man slipper ta sig till butiken, dock sker inte leveransen omedelbart när det 
handlar om fysiska varor.38 
 

3.4 Fysiska butikernas absoluta fördelar 
 
De renodlade Internetbutikerna har vissa svagheter som ger de fysiska butikerna vissa 
fördelar som möjligen kan utnyttjas för att stärka positionen. 
 
3.4.1 E-handelns tillförlitlighet 
 
Trots att e-handeln har ökat stadigt så finns det ett visst motstånd från en del av det 
svenska folket, när det gäller att handla på nätet. Svenskarna är dessutom mer skeptiska 
när det gäller e-handeln än de nordiska grannarna, Danmark och Norge. En studie visar 
att 26 procent av svenskarna handlar väldigt sällan eller aldrig, medan motsvarande 
andel var 13 procent i Norge och 14 procent i Danmark. Att svenskar inte är lika villiga 
att ta det digitala klivet beror främst på rädslan att bli bedragen, konsumenterna vill 
känna sig trygga när de handlar.39 
 
Bedrägerierna har ökat i takt med användningen av Internet. Det startas många nya 
sajter som uppger att de säljer olika varor och tjänster. Men när betalningen har skett 
och leveransen ska ske, dyker det aldrig upp något. E-handeln är långt ifrån en säker 
marknad.40 De svenska e-handelföretagen kämpar hårt för att bevisa dess trovärdighet, 
en studie framtagen av HUI visar att företagen anser att trovärdigheten är den viktigaste 
framgångsfaktorn.41 
 

                                                
35 Ström P, (2000), sid.100 
36 E24 Näringsliv � Konsumentvaror 
37 Sterne J, (1996), sid.98 
38 Ström P, (2000), sid.30 
39 www.e24.se - Telefoni och Internet 
40 Brottsförebyggande rådet � rapport 2000:2 
41 Handelns Utredningsinstitut (HUI) - Forskningsrapport S112 
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3.4.2 Köpupplevelse 
 
En annan fördel är att kunder har behov att ibland använda sina sinnen när de handlar. 
Det kan underlätta ett köpbeslut om man kan lukta, känna eller testa på varan. Om man 
vill köpa en kostym är det lämpligt att gå till en butik och testa en först. Men om du 
väljer att direkt beställa från en Internetbutik är risken att storleken avviker och du 
måste skicka tillbaka den.42  
 
Det behöver inte alltid innebära att man är ute efter något när man befinner sig på 
köpcentrumet. Det finns alltid ett behov när man umgås med bl.a. vänner att emellanåt 
väljer att gå ut �på stan�, det blir kanske inte lika trevligt om det inte finns några 
butiker. Även om avsikten inte är att handla utan mer att umgås, så kan det leda till 
oplanerade köp i slutändan.43 
 
3.4.3 Teknisk utrustning 
 
Ytterligare en fördel är att man inte behöver den tekniska utrustning som krävs om man 
väljer att handla på nätet. En dator kan vara en kostsam tillgång, inte minst behöver 
man Internetuppkoppling för att det ska vara möjligt att utnyttja tjänsterna. Problem blir 
dock löst om man lånar en dator med Internetuppkoppling44, dels visar statistik att allt 
fler hushåll har tillgång till en dator i hemmet.45 
 
3.4.4 Distribution 
 
Distributionssystemet består av de företag och organisationer som sysslar med 
distribution, dvs. förmedling av varor och tjänster. Distributionen sköts av såväl 
producenter och förbrukare som består av fristående företag, mellanhänder. 
Distributionsvägen för en produkt är nästan alltid resultatet av sammanjämkningar av 
ett stort antal delintressen. Sammanjämkningen gäller dels vad som ska göras i 
samband med överföringen av produkten från tillverkare till konsument, dels hur detta 
arbete ska fördelas mellan olika deltagande företag och personer.46 
 
En fysisk produkt kan genomgå fyra distributionsled. Det första ledet är producenten 
som tillverkar produkten och säljer den vidare till grossistledet. Grossisterna köper in 
och tillhandahåller stora mängder konsumtionsvaror från tillverkaren och säljer sedan 
vidare till detaljhandelsledet. Detaljisterna i sin tur säljer vidare produkterna till det 
sista ledet, nämligen konsumenterna.47 
 
Alla konsumenter har inte samma krav på tillgänglighet, sortiment, service och 
kreditgivning. Ett allmänt krav på distributionen är att produkterna inte fördyras 
onödigt mycket. Från detaljistledet får man oftast varor med sig direkt och 
kostnadsfritt.48 Vid beställning av fysiska varor från Internet kan leveranstiden bli allt 

                                                
42 Ström P, (2000), sid.102 
43 Ibid, sid.101 
44 Ibid, sid.102 
45 Statistiska centralbyrån � Materiella tillgångar 
46 Knutsson & Söderlund, (1994), sid.154-156 
47 Knutsson & Söderlund, (1994), sid.158-160 
48 Knutsson & Söderlund, (1994), sid.166 
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från en dag upp till tre veckor beroende på företagspolicy och vad det är för vara. Oftast 
tillkommer det även en fraktavgift.49 
 

3.5 Att möta konkurrensen 
 
För att de fysiska butikerna överhuvudtaget ska överleva konkurrensen måste vissa 
åtgärder förfogas för att inte gå miste om sina marknadsandelar. 
 
3.5.1 Kombinerad butik 
 
En strategi som de fysiska butikerna har till förfogande är att själva starta en egen 
Internetbutik. Med nätförsäljningen kan man nå nya kunder som också kan besöka den 
fysiska butiken. För mindre företag som endast har butik i en ort blir detta en oerhörd 
fördel eftersom företaget då kan konkurrera med större företag och globalt. I USA finns 
en kvartersbutik som heter Hothothot, butiken säljer hundratals olika salsasåser och 
som nu även säljer över Internet till hela världen. Butiken är så liten att om fem kunder 
kunder befinner sig samtidigt i butiken blir det trångt.50 Men även stora och 
framgångsrika företag väljer att starta Internetförsäljning för att möta konkurrensen 
ytterligare, företag som IKEA och Hennes & Mauritz.51  
 
3.5.2 Relation och kundservice 
 
Ett annat alternativ är att stärka den traditionella strategin att placera kunden i fokus, 
vilket innebär att man ska leverera ett överlägset värde till kunden. Dagens kunder har 
många olika valmöjligheter när de ska välja produkter och tjänster. De kommer att göra 
sina val beroende på förväntad kvalité, värde och service. Om en kund är tillfredställd 
efter ett besök leder det till lojalitet, köper mera, mindre priskänslig och talar gott om 
företaget. Att tillfredställa kunden ska vara ett långsiktigt mål, vilket innebär att man 
bör skapa en stark relation med kunden.52  
 
Anrika Hedengrens bokhandel i Stockholm satsar på författarkvällar där kunderna har 
fått träffa bl.a. Neil Strauss, John Irving och Ryszard Kapuscinski. Det handlar inte bara 
om boksigneringar utan även samtal med författarna.53 
 
God service innebär inte bara hälsningar och leenden, utan man bör fråga kunderna vad 
de vill ha och leverera det i bästa mån. För att ta servicen ett steg längre bör den vara 
tillgänglig så länge som möjligt, vilket innebär även efter stängningsdags. Detta skulle 
naturligtvis öka kostnaderna. Att bygga upp en god bild hos kunden att företaget 
erbjuder bra service är inget man får snåla med.54 
 
Att hålla det man lovar kunderna är oerhört viktigt, men ett effektivare sätt är att lova 
mindre och leverera mer. Kunderna förväntar sig alltid att företaget ska hålla det dem 
lovar, men inte mer eller mindre. Om du vill att kunderna ska fortsätta handla hos dig 

                                                
49 Eriksson L, (2001), sid.49-50 
50 Ström P, (2000), sid.102 
51 Eriksson L, (2001), sid.46 
52 Kotler, (2006), sid.942-964 
53 www.svenskadagbladet.se - 2006-06-21 
54 Sewell & Brown, (2003), sid.40-43 
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bör du ge dem exakt vad de ber om, eller mer, utan tvekan. Men om du ger mindre kan 
lika du gärna låta bli att erbjuda någonting alls, för då har du redan förlorat deras 
välvilja. Om kunden får mer än förväntat blir kunden både överraskad och får en bättre 
bild av företaget.55  
 
Om man erbjuder bra service, innebär det inte alltid att man ska gå med på allt kunden 
begär. �Kunden har alltid rätt� är ett gammalt talesätt, men det är viktigt att ha i åtanken 
att kunden inte får gå för långt. Huvudregeln är att om kunden är missnöjd ska man 
rätta till det, när det gäller småsummor har kunde alltid rätt. McDonald�s är ett tydligt 
exempel, om du redan har gjort din beställning men ångrar dig, tar de gärna emot din 
nya beställning. Men när det gäller stora belopp bör rättvisan ha det sista ordet.56 
 
3.5.3 Mer för pengarna 
 
Företag kan erbjuda olika förmånliga rabatter och kampanjer för att kunderna ska få 
mer för sina pengar.57 Men samma produkt till lägre pris är inget nytt. Man måste 
identifiera och lyfta fram värden som kunden inte kan få på Internet. Ett fräschare 
koncept är att erbjuda kunskaper och upplevelser efter ett besök. Pernilla Jonsson, 
expert inom konsumtionsvetenskap anser att butikerna bör satsa på att �transformera 
kunden�. Vilket innebär att kunden inte bara får med sig en produkt, utan lär sig något 
nytt efter besöket. Helene Björkman som är delägare i Helma Design & Blommor, ger 
kurser i hur man kombinerar snittblommor. Man får prova på hur man med enkla knep 
kan skapa fina arrangemang som man sedan får ta med sig hem. Ett annat sätt att 
transformera kunden som Stadium XXL utanför Göteborg använder sig av, är s.k. 
�stage�. I butiken finns en plats där kunderna möts av överraskningar och event så gott 
som dagligen och får testa nya saker eller får lära sig något nytt. Ett exempel på hur det 
kan gå till är t.ex. om en ny innebandyklubba ska lanseras vore det ett stort värde att 
låta kunderna träffa den som har utvecklat klubban så att de kan lära sig mer om varför 
produkten ser ut som den gör.58 
 

3.6 �Survival of the fittest� 
 

�En stad utan varken bank- eller postkontor, bokhandel eller 
musikaffär. Alla butiker med varor som man inte behöver 
känna och lukta på eller prova är bortrationaliserade. Kvar 
finns mataffären på hörnan, parfymaffären elva kvarter bort 
och några klädaffärer inom en halv mils radie. Låter det som 
science fiction? Det är det nog också till stora delar, men 
utvecklingen är på väg åt det hållet. Den elektroniska 
handeln har bara börjat.� 

 
Detta är ett antagande av Nina Kylén, journalist på Jusketidningen. Det har under den 
senaste tiden visat tecken på att utvalda branscher lutar sig mot den förändring som 
Kylén beskriver. Ifjol har studentbokhandlar i Gävle, Sundsvall och Halmstad slagit 
igen och även Bokia i Nässjö följde samma öde. Bokhandlarnas nuvarande situation 
                                                
55 Ibid, sid.46-48 
56 Ibid, sid.95-96 
57 Kotler, (2006), sid.945 
58 www.metro.se - 2007-04-25 



 22

beror inte enbart på Internetförsäljarnas framfart utan även konkurrens från 
stormarknader. Allt fler börjar distribuera böcker även om utbudet inte är lika stort.59 
Enligt Handelns utredningsinstitut ökade näthandeln totalt sett med 30 procent det 
senaste året, medan de traditionella butikerna endast ökade med 7 procent. En annan 
orsak till att bokförsäljarna befinner sig i motvind är ökade kostnader, bland annat till 
följd av krav på längre öppettider och bättre butikslägen60. 
 
Skivbutikerna är också en utsatt grupp, cd-skivor ligger bland de vanligaste 
produkterna som säljs över nätet.61 Detta kan anses som naturligt eftersom skivor har en 
hög grad standardisering och själva formatet lämpar sig bra för frakt via paket eller 
brev. Internetbutiker som huvudsakligen säljer cd-skivor har även ungdomar som 
målgrupp, då dessa är flitiga och rutinerade användare av Internet, vilket också kan vara 
en bidragande faktor till skivbutikernas nedgång. Hot från andra håll som tar andelar 
från Skivbutikerna är komprimeringstekniken MP3 och piratkopieringar.62 Musik säljs 
även immateriellt, vilket innebär sådant som kan levereras elektroniskt. Med 
komprimeringsteknik som kallas MP3 blir det möjligt att ladda hem ljudfiler från 
Internet på bara några minuter eller sekunder. Det finns i dagsläget över hundratals 
MP3-sajter på nätet, både lagliga och olagliga. Den ledande sajten med MP3-musik är 
mp3.com har flera miljoner låtar.63 
 
Fysiska butiker kan dock trösta sig med att bland nystartade bolag är det e-
handelsföretag som löper störst risk att gå i konkurs. Den genomsnittliga risken för att 
ett e-handelsbolag hamnar på obestånd inom ett år är 5 procent. Det är ett växande 
område som lockar till sig nya företagare som vill prova nya affärsidéer men även 
lycksökare och sådana med kortsiktiga vinstintressen. Men det visar sig vara naturligt 
med större andel konkurser i tillväxtbranscher.64 
 

�Vi är mitt inne i en ny revolution. I slutet av förra 
århundrandet var det maskinerna som ändrade världen. Idag 
är det den digitala revolutionen, och dess påverkan på 
samhället, företagen och människan kommer att bli än mer 
dramatisk. Vinnarna blir de som låter den digitala 
dimensionen slå igenom i allt vad de gör � produkter, 
tjänster och strategiska allianser. Förlorarna blir de som 
vaknar upp för sent� 

 
Detta kloka citat av Klaus Schwab som är professor i ekonomi, betonar vikten i att 
utnyttja den digitala framgången för att utöka konkurrensen och för att överleva. Men 
de fysiska butikerna kommer inte att försvinna från gatubilden 65 Den elektroniska 
handeln kommer att förändra världen, men det kommer fortfarande att finnas en 
blandning av fysisk och elektronisk handel. Det kommer alltid att finnas ett behov hos 
människor, att vilja använda sina sinnen när de handlar. 66 
 
                                                
59 www.svenskadagbladet.se - 2006-06-21 
60 Ibid 
61 Handelns Utredningsinstitut (HUI) - Forskningsrapport S112 
62 Häggström, Nygård � Examensarbete 2002:121  
63 Ström P, (2000), sid.197-198 
64 www.e24.se - Jobb och karriär 
65 Ström P, (2000), sid.101 
66 www.jusketidningen.se - 2002-03-13 
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4. Empiri 

4.1 Studie � Prisjämförelse 
 
Studien bygger på tio utvalda titlar som är slumpmässigt valda. Att de är slumpmässigt 
valda anser vi ger en tydligare och trovärdigare bild. Om de valts i förväg finns risken 
att vi väljer böcker så att vi bildar den bild vi själva vill se. Det enda kravet vi ställde 
var att böckerna ska vara nya. 
 
Studien inleds genom att vi valde tio slumpmässiga titlar med priserna på Bokia i 
Gävle, sedan kollade vi upp priserna på de utvalda böckerna i Akademibokhandeln i 
Gävle. Vi valde sedan att jämföra priserna från de två bokhandlarna med priserna från 
två Internetbutiker för att få en jämförlig balans. Internetbutikerna vi valde att jämföra 
med är adlibris.se och bokus.com. Studien representerar inte alla butikernas priser men 
det ger ett perspektiv. Böckerna och prisskillnaderna redovisas i nedanstående tabell. 
 
 

 Bokia Akademi- 
bokhandeln

Adlibris.se Bokus.com 

Krigets färger: ett vittnesmål 
Babtjenko, Arkadij 

259:- 289:- 155:- 152:- 

Min väg, mina val 
Persson, Göran 

229:- 229:- 179:- 179:- 

Chockdoktrinen: katastrof- 
kapitalismens genombrott 
Klein, Naomi 

 
229:- 

 
249:- 

 
166:- 

 
160:- 

Gunillas man försvann 
Söderholm, Gunilla 

149:- 199:- 149:- 131:- 

Myggor och tigrar 
Lundgren, Maja 

199:- 229:- 162:- 155:- 

Turbulensens tid � 
utmaningar i en ny värld 
Greenspan, Alan 

 
363:- 

 
299:- 

 
199:- 

 
202:- 

Den unge Stalin 
Montefiore, Simon Sebag 

249:- 269:- 199:- 198:- 

Shantaram  
Roberts, Gregory David 

269:- 299:- 189:- 189:- 

Mias systrar 
Eriksson, Maria 

169:- 149:- 149:- 152:- 

Faller fritt som en dröm 
Persson, Leif GW 

199:- 229:- 159:- 159:- 

Frakt   19:- 19:- 
Genomsnittspris exkl. frakt 231,40:- 244:- 170,60:- 167,70:- 
Genomsnittspris inkl. frakt 231,40:- 244:- 189,60:- 186,70:- 

 
Efter noggrann uträkning blir det tydligt att i genomsnitt har de två fysiska butikerna 
betydligt högre priser än de två Internetbutikerna. Även om vi inkluderar frakten ligger 
de fysiska butikernas priser fortfarande en bra bit högre. För att vara mer exakt är det 
ungefär 28,8 procent dyrare att handla på de fysiska butikerna, när frakten inte är 
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inkluderad. Av de utvalda böckerna har Akademibokhandeln de högsta priserna och 
Bokus.com har de lägsta. Men vid enstakade tillfällen finner man att priset från de 
fysiska butikerna är lika låga som priserna från Internetbutikerna.  
 

4.2 Intervju 1: Karl Enström � Akademibokhandeln (Gävle) 
 
4.2.1 Akademibokhandeln.se 
 
Innan intervjun förmodade vi att Akademibokhandeln var en kombinerad butik med 
traditionella butiker och Internetbutik. Men under intervjun fick vi vetskap om att 
Internetsidan www.akademibokhandeln.se, en sida som säkert många känner till, inte 
drivs av Akademibokhandeln. I själva verket drivs Internetsidan av konkurrenten 
Bokus. Både Akademibokhandeln och Bokus är dotterbolag i KF Media koncernen, 
men för några år sedan bestämde KF Media att de båda bokhandlarna fick konkurrera 
fritt mot varandra. Akademibokhandeln planerade i år att ta över domänen för 
akademibokhandeln.se, projektet blev dock förskjutet på grund av kostnader och 
förberedelser inför julen. Men de beräknar med att kunna ta över och driva 
Internetbutiken om drygt två år. 
 
4.2.2 Konkurrenter & tre kategorier 
 
När det gäller konkurrenter anser Enström att lokalt är det Bokia som är den största 
konkurrenten, men i helhet är näthandeln också en stor konkurrent. Men Enström 
fortsätter och tillägger att det är lättare att identifiera konkurrenterna genom tre olika 
kategorier av böcker.  
 
Den första kategorin är kurslitteratur, där anser han att Internetbutikerna så som 
adlibris.se, lycknis.se och bokus.com, är de största konkurrenterna inom den kategorin. 
Enström berättar att det är svårt och ibland näst intill omöjligt att konkurrera mot 
Internetbutikerna med kurslitteratur. Inom denna kategori har nätbokhandlarna utan 
tvekan störst fördel när det gäller priser. Akademibokhandeln i Gävle hade tidigare ett 
stort sortiment av kurslitteratur, men Enström berättar att de i år var tvungna att lägga 
ner kurslitteraturavdelningen på grund av den överflödiga konkurrensen. Numera finns 
endast ett begränsat antal kurslitteratur kvar, detta innebär även att butiken har blivit 
mindre.  
 
Den andra kategorin är allmänlitteratur, där anser Enström att Bokia är den största 
konkurrenten. Även om Internetbutikerna inte enbart distribuerar kurslitteratur visar 
Enström inga tecken på rädsla att bli utkonkurrerad av Internetbutikerna inom denna 
kategori. Tvärtom påpekar Enström, som anser att Internetbutikerna främst fokuserar 
sig kurslitteratur vilket ger de fysiska butikerna en öppning och utrymme att 
konkurrera. 
 
Den tredje och sista kategorin är bäst- säljare, vilket talar för sig självt, böcker som är 
nya och populära, som befinner sig på topplistor. I denna kategori anser Enström 
bestämt att Bokia och olika stormarknader är de största konkurrenterna. ICA och Coop 
har under den senaste tiden börjat locka till sig kunder med efterfrågade och aktuella 
böcker. Enström medger att stormarknadernas sortiment av böcker inte är särskilt 
omfattande, men att priserna istället är väldigt konkurrenskraftiga. 
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Till avslut efter en tids tänkande säger Enström att de absolut största konkurrenterna 
måste vara Internetbutikerna. Detta baserar han på att bokförsäljningen under året har 
ökat, men den största försäljningen kommer från Internetbutikerna.  
 
4.2.3 Försvarsmetoder 
 
Enström inleder att de förnärvarande använder sig mest av MedMera- kortet för att ge 
kunderna bl.a. rabatter och extra priser på utvalda varor. Som medlem samlar man 
poäng varje gång man handlar på butiker som tar emot MedMera- kortet, förutom 
Akademibokhandeln kan man även använda kortet på alla Coop butiker, KappAhl, 
expert och bokus. När kunderna har samlat ett visst antal poäng från sina köp kan man 
få hem premiecheckar på ett värde av minst 50 kr. Som medlem får man även hem 
tidningar med erbjudanden om man når en viss kvot. När Enström visar upp kortet 
syntes en väntan på att vi skulle reagera och visa upp samma kort. Men eftersom ingen 
av oss använder MedMera- kortet försöker vi kringgå pinsamheten genom att granska 
kortet med fascination. Enström fortsätter istället och berättar att de även använder 
kortet för kundundersökningar. När en kund blir medlem har man tillgång till 
personuppgifterna, men även vid alla köp där kunden använder kortet registreras i deras 
databas. Detta skulle innebära stora fördelar eftersom man kan analysera kundernas 
köpvanor.  
 
Enström berör ett annat sätt att förbättra konkurrensen mot Internetbutikerna, genom att 
utmärka kundservicen. Enström anser att bra service är en av de viktigaste funktionerna 
hos en fysisk butik. Får kunderna inte den uppmärksamhet och hjälp de vill ha eller 
behöver kommer de att välja en annan butik. Enström vill förbättra servicen så att 
kunderna känner sig �trygga� när de handlar där. Det finns olika sätt att förbättra 
servicen, detta kan ske genom att man oftare frågar kunderna om de behöver hjälp, om 
det inte finns allt för mycket folk. Det skadar inte att fråga kunderna, även om de inte 
behöver hjälp. Enström fortsätter och säger att det är viktigt att man inte är för 
påträngande och det är även viktigt att välja rätt tillfälle att fråga. Det går oftast att tyda 
om en person behöver eller inte behöver hjälp, men man ska skilja på behöva och vilja 
ha hjälp. En person som behöver hjälp, betyder inte nödvändigtvis att personen vill ha 
hjälp. Ett annat sätt att kommunicera med kunderna är att man emellanåt ger personliga 
rekommendationer på böcker. Om det går att föra en sådan konversation kan man 
berätta lite om böckerna, har man tur kan man få reda på vilka typer av böcker personen 
uppskattar. Enström påpekar även att bra service, inte alltid innebär att kunden kommer 
att vara lojal och tacksam. Hos Akademibokhandeln kan man beställa utländsklitteratur 
om man så önskar. När kunden har valt sin bok kommer den att levereras till 
Akademibokhandeln som kunden därefter hämtar och betalar för. Men Enström berättar 
att det ofta händer att de beställer hem böcker från andra länder som en kund har 
önskat, men som aldrig dyker upp och hämtar den. Detta innebär onödiga kostnader 
som företaget måste stå för. Vi föreslår då att man kan använda sig av 
handpenningssystemet vilket skulle försäkra en större sannolikhet att kunden kommer 
tillbaka. Enström svarar att det är svårt att begära en handpenning samtidigt som man 
ska representera bra service.  
 
En tredje metod man kan dra nytta av som Enström nämner, är att Akademibokhandeln 
startar Internetbutiken som är planerad. Internetbutiken kommer att ge bokhandeln stora 
möjligheter inte minst att man kan fortsätta konkurrera med kurslitteratur. Enström tror 
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också att priserna kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel i fortsättningen. Men 
Enström tillägger även osäkerheten hur Internetbutiken kommer att påverka självaste 
butiken.  
 
4.2.4 Bokens framgång över Internet och butikens fortsatta existens 
 
Enström är väl medveten om att bokförsäljningen över Internet har ökat och är 
övertygad att den kommer att fortsätta öka. Det ökade intresset att köpa böcker över 
Internet förklarar Enström genom att böcker är lätt att hantera. Böcker är lätt att hantera 
både för leverantören för packning och leverans, men även för kunden som slipper oroa 
sig för vikten och att de ska gå i sönder. Men Enström är inte orolig att 
Internetbokförsäljningen kommer ta över hela markanden för böcker. Enström anser att 
den fysiska butiken alltid kommer att vara nödvändig, folk vill ibland kunna röra och se 
boken när de handlar. Han berättar att han sällan köper böcker via Internet för eget 
bruk, för att det känns bättre att ha boken i handen så att man kan bläddra lite.  
 

4.3 Intervju 2: Janne Pihl � Bokia (Gävle) 
 
4.3.1 Bakgrund 
 
Intervjun inleds med att vi får reda på att Janne Pihl är butiksägaren för Bokia i Gävle, 
vilket också innebär att Bokia är ett franchise företag. Det visar sig även att bokia.se är 
ett eget företag som samarbetar med den välkända Internetbutiken adlibris.se.  
 
4.3.2 Konkurrenter 
 
Janne Pihl anser att den allra största konkurrenten är Akademibokhandeln i centrum, 
efter kommer alla andra företag som säljer böcker. Pihl berättar att han inte är så orolig 
för hotet från Internetbutikerna. Butiken säljer ingen kurslitteratur, vilket skulle vara 
fullkomligt meningslöst om dem började göra det, fortsätter Pihl. Det är inget 
oförväntat att Internetbokförsäljningen ökar, men samtidigt ökar även bokförsäljningen 
från många andra håll. Pihl konstaterar att ICA har ibland väldigt konkurrenskraftiga 
priser och Åhléns har utökat sitt sortiment.  
 
Pihl anser att det är svårt att bedöma hur Internetbutikerna påverkar hans butik, 
eftersom han inte enbart säljer böcker utan även bl.a. kontorsmaterial och spel. Men 
vad han gör för att locka och behålla sina kunder är att erbjuda bra service och trevlig 
miljö. Anledningen till att Pihl inte anser att Internetbutikerna utgör så stort hot, är för 
det första att han inte säljer kurslitteratur. För det andra så har han konkurrenskraftiga 
priser när det gäller nya böcker, prisskillnaderna är inte så stora.  
 
4.3.3 Bokens framgång över Internet 
 
Pihl tror att anledningen till att så många köper böcker över Internet, har med 
bekvämligheten att göra. Det är naturligtvis lättare att köpa böcker via Internet istället 
för att gå till butiken, man sparar även in mycket tid. Alla har inte tid just när butikerna 
har sina öppettider. Pihl tycker att dagens ungdomar är betydligt latare jämfört med när 
han själv var ung. Mycket av det skyller han på dagens teknologi, Internet gör 
människor latare. Han anser att det är flest yngre som handlar böcker på nätet och den 
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äldre generationen handlar främst i de fysiska butikerna. Men att Internetbutikerna 
kommer att ersätta de fysiska bokhandlarna tror han inte på. Han skulle aldrig tänka sig 
att öppna bokhandeln om han antog sig den framtiden. Han berättar att flera Bokia 
butiker har tvingats stänga ner, men det kommer alltid att finnas butiker kvar även om 
de inte är lika många till antal. Detta baserar han på att det alltid kommer att finnas 
människor som väljer att handla i butiker framför Internet. Denna tradition har funnits 
alldeles för länge, för att den ska kunna ersättas, avslutar han. 
 

4.4 Intervju 3: Anna-Karin Fredeu � Bokstugan (Valbo) 
 
4.4.1 Konkurrenter 
 
De konkurrenter som utgör störst hot enligt Fredeu är de stora bokhandlarna och 
stormarknader som ICA Maxi som kan köpa in stora volymer och hålla låga priser. Till 
vår förvåning dyker inte Internetbutikerna upp bland de största konkurrenterna. Det 
visade sig att Fredeu försöker nischa sig genom att hitta och sälja böcker som inte andra 
har i lagret. Dessa böcker säger hon finna genom kontakter.  
 
4.4.2 Bokens framgång över Internet 
 
Anledningen till att böcker är så framgångsrikt över nätet enligt Fredeu, är att alla 
butiker har en butiksyta, men att den inte räcker till. Man får inte plats med alla de 
böcker som man har tänkt sig. Fredeu tar fram de nya böckerna, men många frågar efter 
äldre böcker och äldre upplagor, som oftast inte finns tillgängliga i butikerna. 
Ytterligare en anledning som Fredeu nämner är att böcker är en enkel vara. Folk som 
inte har tid att gå till bokhandlarna i stan, beställer helt enkelt hemifrån. Leveranstiden 
om man beställer över Internet anser dock Fredeu är orimlig, därför tycker hon att köpa 
direkt från bokhandlarna är bättre, då får man i alla fall boken direkt. Fredeu nämner 
även att priserna från Internetbutikerna överlag är lägre, vilket är deras starka sida, men 
när det gäller priser på nya böcker vill hon tro att priserna är snarlika.  
 
Fredeu samtycker att bokförsäljningen över Internet har ökat och kommer att fortsätta 
att öka. Men hon anser inte att de fysiska bokhandlarnas framtid står på spel. Hon 
punkterar att bokförsäljningen från de fysiska bokhandlarna också har ökat och det 
visar inga tecken på att försäljningen kommer att minska.  
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5. Analys 

5.1 Prisjämförelse � då och nu 
 
Den tidigare studien framtagen av HUI från år 2000 visade tydliga resultat att de 
fysiska butikerna har i snitt betydligt högre priser än Internetbutikerna. Närmare 
bestämt var det 28,5 procent billigare att handla på nätet, när frakten inte är inräknad. 
Men vare sig om frakten är inkluderad eller inte så förblir prisskillnaderna stora. 
Frakten spelar endast stor roll om man enbart beställer en bok på nätet. Från vår 
liknande studie visar en genomsnittlig prisskillnad på 28,8 procent mellan fysisk- och 
Internetbutik. Det är nästan identiskt till HUI: s resultat, på ungefär sju år har 
medelpriset på en bok ökat med 0,03 procent, vilket kan resulteras som obetydligt. 
Priserna har inte förändrats så mycket under de senaste åren, vilket innebär att 
Internetbutikerna fortfarande har konkurrenskraftiga priser. Janne Pihl butiksägaren för 
Bokia och Anna-Karin Fredeu som är butiksägaren för Bokstugan, hävdar båda att 
deras priser på nya böcker inte avviker så mycket från Internetbutikernas priser. Men 
båda studierna visar att priserna är avsevärt högre hos de fysiska butikerna. I 
intervjuerna framgår det även att man främst satsar på nya fräscha böcker, eftersom det 
inte finns utrymme för äldre böcker. Men i vår studie som endast är baserad på nya 
böcker visar en helt annan berättelse. Vid enstakade tillfällen förekommer det att de 
fysiska butikerna har samma priser som Internetbutikerna. Detta innebär att det blir 
billigare att handla just den boken hos den fysiska butiken även om Internetbutiken har 
samma pris, eftersom en fraktkostnad tillkommer. I intervjun med Karl Enström, 
butikschef för Akademibokhandeln i Gävle, anser hellre när det gäller nya böcker är de 
lokala bokhandlarna och stormarknaderna är de största konkurrenterna. 
 
Internetbutikerna har en del lägre kostnader som hyreskostnader, personalkostnader och 
lagerkostnader än de fysiska butikerna. Dessa kostnadsfördelar leder till en hel del 
besparingar, stora delar av dessa besparingar förs vidare till konsumentledet som i sin 
tur leder till lägre priser. Enström instämmer att Internetbutikerna har låga priser när det 
gäller kurslitteratur. Enströms kurslitteratursavdelning har försvunnits helt på grund av 
Internetbutikernas låga priser. Pihl anser också att Internetbutikerna har låga priser på 
kurslitteratur, som bestämde sig redan från början att inte sälja kurslitteratur på grund 
av konkurrensen. Fredeu anser att Internetpriserna är i överlag lägre, vilket är naturligt 
eftersom det är deras starkaste konkurrensmedel.  
 

5.2 Boken och Internetbutikernas framgång 
 
I Sverige är boken den allra vanligaste e-handelsprodukten. HUI förklarar bokens 
framgång över nätet genom hög grad av standardisering och att den har ett format som 
lämpar sig för fysisk leverans. Enström instämmer att boken har en perfekt format för 
leverans. Man behöver inte oroa sig lika mycket att böckerna kommer att gå i sönder 
under leveransen eller att det blir för tungt när man väl ska hämta upp paketet. Men 
även Fredeu nämner att böcker är en enkel vara, den är enkel att beställa hemifrån och 
det sparar tid. 
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Försäljningen av böcker har under året ökat och den största andelen kommer från 
Internetbutikerna. Detta kan förklaras bl.a. genom de låga priserna som 
Internetbutikerna erbjuder. Låga priser attraherar kunder. Andra faktorer som 
tillgänglighet och tidsbesparing är också viktiga fördelar som gör att personer hellre 
vänder sig till Internetbutikerna. Man kan beställa sina varor när som helst på dygnet, 
så man slipper tänka på öppettiderna, vilket sparar tid. 24 timmars tillgänglighet är 
något som värderas högt hos kunderna. Pihl på Bokia delar denna åsikt, han anser att 
många vänder sig till nätet för att det är bekvämt att handla där. Med bekvämlighet 
menar han att man slipper gå till butiken, allt kan fixas hemifrån. Pihl anser att 
människorna är latare nu än vad man var förr, speciellt ungdomarna. 
 
Enligt Fredeu är det framförallt på grund av butikens yta som gör att Internetbutikerna 
är så framgångsrika. Med detta menar hon att i butikslokalen finns det inte plats med 
alla böcker som efterfrågas. Fredeu tar främst in nya böcker, men många efterfrågar 
äldre böcker eller äldre upplagor. När man inte kan leverera de äldre böckerna kommer 
de att vända sig till Internetbutikerna.  
 

5.3 Fysiska butikernas försvarsmetoder 
 
Kotler (2006) betonar vikten i att placera kunden i fokus och leverera ett överlägset 
kundvärde. När kunden har många valmöjligheter måste man visa kunden varför man 
just ska välja din butik. Kunden har vissa förväntningar som gör att den väljer ett 
företag framför ett annat. Valet som kunden gör är beroende av företagets kvalité, värde 
och service. Om dessa kriterier är uppfyllda och kunden är tillfredställd, ska man sedan 
försöka skapa en stark relation med kunden för att behålla kundens tillfredställelse. 
Sewell & Brown (2003) berättar att god service innebär inte bara hälsningar och 
leenden, utan man bör fråga kunderna vad de vill ha och leverera det i bästa mån. 
 
Enström håller med att leverera god service är extremt viktigt och något som han 
värderar väldigt högt. Om man inte har den service som förväntas av kunden kommer 
de att välja en annan återförsäljare. Enström använder en del metoder för att stärka 
kundservicen. Som Sewell och Brown (2003) beskrev, så försöker Enström att 
kommunicera mer med sina kunder, bl.a. genom att ge personliga rekommendationer på 
böcker. Men Enström påpekar att bra service inte alltid innebär att kunden kommer att 
visa tacksamhet. Enström har upplevt åtskilliga situationer där kunder gör utländska 
beställningar som sedan aldrig dyker upp för att hämta boken. Detta innebär att 
företaget får stå för kostnader på böcker som ingen längre vill ha. Sewell & Brown 
(2003) hänvisar till att kunder och personal betyder allt för företaget. Så länge det 
handlar om småförluster så gör det inget.  
 
I artikeln från Metro framgår det att bokförsäljningen från nätet har ökat med 30 
procent medan försäljningen från fysiska butiker endast ökat med 7 procent. Flera 
butiker har tvingats stänga ner pga. att de tappat andelar till nätbutikerna. Det uppmanas 
att butikerna bör tänka till. Både Pihl och Fredeu är medvetna om Internetbutikernas 
framgång och flera fysiska butikers undergång. Men trots vetskap om den rådande 
situationen, förfogas inga medel för att försöka motverka hotet från Internetbutikerna. 
De anser inte att hotet är så stort att man behöver utföra stora förändringar i butiken. I 
artikeln har Anrika Hedengrens, som också är bokhandlare, andra uppfattningar. Hon  
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tar hotet mer på allvar och satsar på att anordna författarkvällar där kunderna får träffa 
författarna för diskussion och signering. 
 
Ström (2003) talar om ett alternativ för en ren fysisk butik att försöka reducera 
konkurrensen, genom att också börja sälja över Internet. Att starta en Internetbutik 
innebär också att man når flera kunder, över hela landet och inte bara lokalt. Enström 
berättar att Akademibokhandeln har för avsikt att starta sin egen Internetförsäljning. 
Men projektet kräver stora kostnader och den beräknas därmed bli klar om två år. Pihl 
och Fredeu driver ingen kombinerad butik och inga tecken tyder på att de ska starta en, 
inom de närmsta åren.  
 
Kotler (2006) nämner att erbjuda kunder förmånliga rabatter för att de ska få mer för 
sina pengar. På Akademibokhandeln försöker man att fokusera på MedMera- kortet för 
att ge sina kunder förmånliga erbjudanden. När kunden har samlat ihop sig ett visst 
antal poäng kan man t o m få premiecheckar att handla med. Men i artikeln från Metro 
beskrivs att butikerna måste ta steg längre från det traditionella och ge kunden något 
nytt som Internet inte kan ge. Den nya trenden som har utvecklats är att kunden får med 
sig kunskaper och upplevelser efter ett besök, och inte bara en produkt. Flera har hakat 
på denna trend, bl.a. Helene Björkman som är blomsterhandlare och lär sina kunder hur 
man kombinerar snittblommor som de sedan får ta med sig hem. Ytterligare ett 
exempel är Stadium XXL som använder sig av s.k. �stage�. En plats i butiken där 
kunderna möts av överraskningar och event, t.ex. att kunderna får träffa tillverkaren av 
en ny produkt. 
 

5.4 Kommer de fysiska butikerna att ersättas? 
 
Ström (2003) anser att det finns två huvudsakliga anledningar till att de fysiska 
butikerna alltid kommer att finnas kvar. Den första anledningen är att det alltid kommer 
att finnas behov för människor, att använda sina sinnen när de handlar. Kläder kan vara 
en sådan produkt, man kan känna på materialet och testa den, vilket är omöjligt om man 
beställer via Internet och det är lätt hänt att storleken inte passar.  
Den andra anledningen är att det finns behov att umgås �på stan� och ta en fika eller se 
sig omkring. Känslan och upplevelsen är inte detsamma om det inte finns några butiker. 
Varken Enström, Fredeu eller Pihl tror att de fysiska butikerna kommer att ersättas i 
framtiden. Enström anser att butikerna alltid kommer att vara nödvändiga, som delar 
åsikt med Ström (2003), att en del vill använda sina sinnen när de handlar. Man vill 
känna och bläddra lite i boken innan man bestämmer sig för att köpa den. 
 
Nina Kylén, journalist på Jusketidningen anser att utvecklingen är på väg mot en 
gatubild där det inte existerar några butiker där man inte behöver känna, lukta eller 
prova på produkterna. 
 
Kyléns åsikt delas inte med Pihl, som anser att den främsta anledningen till att de 
fysiska butikerna kommer att finnas kvar, beror på att handla direkt i butiken är en 
tradition. Han menar att traditionen har funnits alldeles för länge för att den ska kunnas 
ersättas. 
 
Fredeu har lagt upp annan teori som säger att de fysiska butikerna kommer att stå kvar 
så länge försäljningen av böcker fortsätter att öka, vilket den i nuläget gör. En annan 
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orsak är att man får den köpta boken med sig hem direkt, om man beställer över 
Internet kan det dröja upp till två veckor, vilket hon anser är orimligt. Knutsson & 
Söderlund (1996) beskriver att konsumenter inte har samma krav på tillgänglighet, 
sortiment, service och kreditgivning. Men ett allmänt krav på distributionen är att 
produkterna inte fördyras onödigt mycket.  
 
Klaus Schwab, ekonomiprofessor anser också att de fysiska butikerna kommer att 
kvarstå, det kommer alltid att finnas en blandning av fysisk och elektronisk handel. 
Men det handlar om att butikerna ska utnyttja den digitala framgången för att utöka 
konkurrensen och för att överleva. 
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6. Slutsats 

6.1 Prisjämförelse 
 
Det känns säkert att säga att böckerna är i genomsnitt betydligt billigare på nätet, än om 
man köper hos de fysiska butikerna. Oavsett vad Pihl påpekade om deras 
konkurrenskraftiga priser på nya böcker, så visade vår studie en annan bild. Man får en 
känsla att han inte har koll på konkurrenternas priser, åtminstone inte hos 
Internetbutikerna. Det stora prisgapet tror vi beror på att de olika butiksformerna har 
annorlunda kostnadsstrukturer. De fysiska butikerna har kostnader som inte 
Internetbutikerna har. Detta gör att Internetbutikerna kan fokusera på att pressa 
priserna, vilket är ett kraftigt konkurrensmedel.  
 

6.2 Bokens framgång över Internet 
 
Boken är den vanligaste varan som säljs över Internet i Sverige. Den främsta 
anledningen som presenterats är att boken är en lätt vara att hantera och lämplig för 
leverans. Men vi tror inte det har så mycket med formen eller leveransen att göra. Vi 
tror helt enkelt att böcker är populärt oavsett om den säljs över Internet eller direkt från 
butik. Många gillar helt enkelt att läsa och dels att det finns många studenter som 
behöver kurslitteratur. Anledningen till att man väljer just att köpa boken från Internet 
är i huvudsakligen på grund av priset. Visserligen är det en lätthanterlig vara, men 
köpbeslutet grundas främst på priset, framförallt när det gäller studenter. Många väljer 
att köpa TV och datorer över Internet, vilket inte är lätthanterliga varor och mycket kan 
hända under leveransen.  
 

6.3 Fysiska butikernas försvarsmetoder 
 
De fysiska butikerna har en del metoder som kan förfogas mot konkurrensen från 
Internetbutikerna. Eftersom de fysiska butikerna ligger i underläge när det gäller priser 
så måste butikerna fokusera sig på metoder som Internetbutikerna inte kan använda sig 
av. Vi anser inte att den traditionella �god kundservice� är tillräcklig för att locka 
kunderna, den fungerar bäst på de som redan är kunder. Att erbjuda upplevelser och 
kunskaper är ett annat alternativ, vilket kan vara svårt att tillämpa inom bokbranschen. 
Visserligen har en bokhandlare lyckats med detta, genom att anordna författarkvällar 
där kunder får träffa olika författare. Detta är givetvis svårt att genomföra när man inte 
driver en stor och välkänd bokhandel, om man inte har kontakter förstås. Vi anser att 
man istället bör förbättra stämningen och miljön i butiken. En plats i butiken där det 
finns sköna soffor så man kan bläddra i böckerna, i lugn ro. Bjuda på lite kaffe och 
kakor gör att kunden känner sig mer välkommen och lite lugn musik för att öka 
stämningen. Det är böcker man säljer trots allt och böcker hör hemma i en lugn miljö. 
 
Men mycket handlar om att locka kunder som befinner sig utanför butiken, dvs. de som 
vänder sig till Internetbutikerna. Vi tycker att butikerna borde göra en egen enkät 
undersökning där man frågar folk vad de värderar mest när de väljer återförsäljare, är 
det priserna, servicen, öppet köp varigheten etc.  
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Att starta en Internetbutik kan också vara en lösning, men ett kostsamt sådant eftersom 
man fortfarande har kvar de tidigare kostnaderna. Alternativt kan man bara ha en 
hemsida där ändamålet endast är för marknadsföring. 
 

6.4 Kommer de fysiska butikerna att ersättas? 
 
Många anser inte att de fysiska butikerna kommer att ersättas, med den främsta 
anledningen att det finns behov att använda sina sinnen när man handlar. Men vi tror 
inte att det här behovet är nödvändigt när det gäller böcker. Det vore en stor skillnad 
om det t.ex. handlade om parfymer. Att kunna lukta, känna och bläddra i boken känns 
meningslöst enligt vår uppfattning. Ett argument kan vara att man kanske vill läsa lite 
ur boken eller omslaget. Men denna funktion finns redan tillgänglig hos 
Internetbutikerna, där man kan läsa utdrag ur boken.  
 
Det finns definitivt ett hot som de fysiska butikerna måste ta vara på. Vi är övertygade 
om att de fysiska butikerna kommer att ersättas, om en förändring inte sker. Detta 
baserar vi på tre punkter: 
 

• Det är betydligt billigare på Internet 
• Internetbutikerna säljer mer  
• Flera fysiska butiker har redan gått i konkurs 

 
Butikerna kommer inte att försvinna inom de närmsta åren, utan det är en långsam 
process. Vi tror att det fortfarande finns ett behov att man vill ha sin bok direkt och inte 
behöva vänta en vecka. Men om Internetbutikerna kan ordna att leveransen alltid sker 
inom 24 � 48 timmar, då är inget omöjligt. 
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7. Förslag till vidare forskning 
 
I uppsatsen får man en insyn i hur e-handeln har påverkat de fysiska butikerna inom 
bokbranschen. Men om man går ett steg tillbaka och för att vara riktigt noga så är det 
egentligen människorna som utgör påverkandet, dvs. inte e-handeln. Det är 
människorna som väljer var de vill göra sina inköp och många väljer just Internet när 
det gäller böcker. Intressant vore en undersökning som visar varför så många 
konsumenter väljer att handla böcker över Internet framför den fysiska butiken.  
 
Det behöver nödvändigtvis inte handla om bokbranschen, utan musik och elektronik är 
också områden som påverkas av Internetförsäljningen på ett negativt sätt.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har butiken funnits? 
 
2. Driver ni en Internetbutik? 
 
3. Största konkurrenter? 
 
4. Största kunder? 
 
5. Anser ni att det finns ett hot från Internetbutikerna? 
 
6. Hur mycket påverkar Internetförsäljningen butikens försäljning? 
 
7. Använder ni några medel för att motverka hotet från näthandeln? 
 
8. Varför tror ni böcker är en så populär vara att köpa via Internet? 
 
9. Hur ser framtiden ut för butiken om 10 år? 


