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Abstract 

 
Bokakademin i Östergötland AB möter framtiden – En studie av studenters köpbeteende vad gäller kurslitteratur och 

ett förslag på marknadsföringsstrategi för Bokakademin 

(Bokakademin i Östergötland AB meets the future – A study of students’ purchasing behaviour regarding textbooks 

and a proposal for a marketing strategy for Bokakademin) 

 

Authors: Fabian Hamnqvist and Emma Svensson 

Bachelor’s thesis in business administration 

Linköping University, Department of Management and Engineering, 2013 

Supervisor: Mehran Noghabai 

Abstract 

This paper examines the competition arising from online textbook retailers met by physical college bookstores. The paper 

examines the implications of college students' purchasing behaviour when buying textbooks, how a specific corporate 

clientele is composed and the purchasing habits of these customers to the specific company in question. The company used as 

a practical example is a bookstore located on a university campus of Linköping University in Sweden. Data have been 

collected using a paper and pen survey of 200 students from Linköping University as well as conducting interviews with 

eight students and the Managing Director of the company in question. Empirical findings about the students’ purchasing 

behaviour are presented and these are accompanied by several theories about consumers and companies’ marketing activities. 

This paper presents a proposal for a marketing strategy for the company in question and considers how this particular 

bookstore should deal with the new market environment where online sales have increased rapidly. 

Keywords: college bookstores, online textbook retailers, purchasing behaviour, marketing activities, marketing strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Denna kandidatuppsats presenterar en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings 

universitet. Fokus har legat på en specifik butik på Campus Valla och dess 

konkurrenssituation samt kundkrets, nämligen en butik tillhörande företaget Bokakademin i 

Östergötland AB, Bokakademin fortsättningsvis. Denna marknadsundersökning har 

genomförts våren år 2013 under författarnas sista termin på sin kandidatutbildning inom 

ämnesområdet företagsekonomi. 

 

Företagets VD har uppfattningen om att företaget står inför en hård konkurrens och vill därför 

informera sig om marknaden. Författarnas avsikt med denna undersökning har varit att kunna 

ge företaget en ökad förståelse för sin konkurrenssituation och ny kunskap om sina kunder. 

Bokakademin bedriver försäljning av kurslitteratur till studenter och på grund av internets 

utbredning råder idag mer transparens på marknaden än tidigare. Forskning har visat att 

kunder har blivit mer krävande och att de inte uppvisar en hög grad av lojalitet till 

återförsäljare, det råder alltså ökad konkurrens och en minskad kundlojalitet på den marknad 

som Bokakademins är verksam på. Av dessa skäl menar författarna att det är av relevans och 

intresse att undersöka och studera detta ämne, detta styrks av att tidigare forskning har 

bedrivits inom området. 

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka studenters köpbeteende vid köp av kurslitteratur 

samt att utifrån denna information föreslå en lämplig marknadsföringsstrategi för 

Bokakademin att möta den nya marknadssituationen. 

Metod 
Den metodansats som uppsatsen har utgått ifrån är av induktiv karaktär då den har haft sin 

utgångspunkt i empiri, den empiriska data som har samlats in har legat till grund för den 

marknadsföringsstrategi som presenteras i uppsatsen. Det underlag som uppsatsen har 

baserats på har i första hand utgjorts av en enkätundersökning omfattande 200 respondenter ur 

Bokakademins potentiella kundkrets och målgrupp. Dessa respondenter har fått besvara frågor 

rörande deras köpvanor och köppreferenser vid köp av kurslitteratur, en kvantitativ 

undersökning har med andra ord genomförts. Utöver detta har en intervju med bokhandelns 

VD samt åtta stycken uppföljningsintervjuer med utvalda respondenter genomförts. Samtliga 

intervjuer har varit av mer samtalsliknande karaktär och kan anses utgöra kvalitativa 

informationskällor. Genom intervjuerna har författarna erhållit ytterligare data angående 

Bokakademin och dess kundkrets. För att uppnå ett mer kvalitativt djup i denna undersökning 

har författarna valt ut en respondent för att sedan jämföra denna persons uppfattning om hur 

mycket pengar denne spenderar på kurslitteratur per termin mot vad denne, enligt inhämtad 

kurs- och prisinformation, borde spendera på kurslitteratur per termin. Vad gäller den teori 

som presenteras i denna uppsats utgörs den främst av grundläggande teorier presenterade i 

Jobber och Fahy (2009) samt Blackwell et al. (2006). Denna litteratur har kompletterats med 

teoriavsnitt som återger teorier samt forskning av exempelvis Kotler (1999), Kotler et al. 

(2013), Wilson et al. (2012), Foucault och Scheufele (2002) samt Parment (2013). 

 

  



Resultat 
Insamlad data har tillhandahållit information om Bokakademins kundkrets, det har kunnat 

påvisas att denna kundkrets i större utsträckning utgörs av män jämfört med kvinnor, att 

kunderna vanligen är studenter vid den Teknologiska fakulteten och att genomsnittsåldern är 

cirka 23,2 år. Undersökningen har indikerat att Bokakademin har en marknadsandel 

motsvarande cirka en fjärdedel på marknaden för kurslitteratur på det undersökta 

universitetsområdet. Resterande marknadsandelar innehas i första hand av internetbaserade 

aktörer respektive av marknaden för begagnad kurslitteratur. Bokakademins främsta 

konkurrenter utgörs av internetaktören Adlibris och andrahandsmarknaden. Den faktor som, 

enligt respondenterna, främst spelar in vid val av köpställe är pris. I allmänhet hade 

respondenterna en positiv attityd till Bokakademin. Under de genomförda 

uppföljningsintervjuerna presenterades ett antal hypotetiska scenarion som utgjorde konkreta 

förslag på förändringar av Bokakademins verksamhet. Generellt sett var uppfattningen om 

dessa scenarion av positiv karaktär. 

 

Slutsats 
Presenterad empiri och teori har lett fram till att ett förslag på en marknadsföringsstrategi har 

utarbetats och detta förslag presenteras i uppsatsen. Författarna argumenterar för att en 

lämplig marknadsföringsstrategi för den undersökta bokbutiken vore att sträva efter att ta 

marknadsandelar från andrahandsmarknaden genom att påbörja försäljning av begagnad 

kurslitteratur och på så sätt verka som en sorts mellanhand. Författarna menar även att en 

marknadspenetration bör eftersträvas. Det har indikerats att prisnivån hos Bokakademin inte 

alltid skiljer sig från priserna hos företagets främsta internetbaserade konkurrent och 

författarna menar att det kan vara fördelsfullt och av stor vikt att Bokakademin tydligt 

förmedlar sina priser till sin målgrupp. Dagens marknad är mer transparent och vad gäller 

maktrelationen mellan företag och kund har kunden makten. I uppsatsen argumenterar 

författarna för att olika villkor gäller för internetbaserade butiker och fysiska butiker och att 

denna situation ej gynnar de fysiska butikerna. Med andra ord menar de att Bokakademin och 

liknande butiker möter hård konkurrens och författarna har förhoppningen om att den 

marknadsföringsstrategi som presenteras i denna uppsats ska vara till praktisk nytta för både 

Bokakademin såväl som andra aktörer i samma bransch som eventuellt befinner sig i en 

liknande situation. 
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1 Inledning 

 

 

Detta inledande kapitel har sin utgångspunkt i att bakgrundsinformation om Bokakademin 

presenteras. Denna information kompletteras med avsnitt om tidigare forskning, 

problematisering, avgränsningar respektive förväntat resultat. Vidare presenteras både 

uppsatsens syfte såväl som de forskningsfrågor som har utgjort ett stöd för att besvara detta 

syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

Bokakademin i Östergötland AB, Bokakademin fortsättningsvis, är ett företag som ägs av 

Linköpings Teknologers Studentkår. Bokakademin har ägnat sig åt försäljning av akademisk 

litteratur sedan år 1971 och har idag en omsättning på ungefär 12 miljoner kronor. 

Bokakademin har fyra anställda och finns representerat både på Campus Valla samt Campus 

Norrköping vid Linköpings universitet, butiken i Norrköping är dock av tillfällig karaktär. 

Försäljning sker av kursböcker, kurskompendier, skrivmaterial, teknologringar samt mössor 

med tillbehör (Bokakademin i Östergötland AB (a) Okänt årtal). Bokakademins affärsidé 

inkluderar enligt Pellikka att verksamheten ska bedriva försäljning av böcker och relaterade 

produkter och denna verksamhet ska ske i nära samarbete med Linköpings Teknologers 

Studentkår (Pellikka (b) 2013). 

 

Vidare utgörs företagets målgrupp, enligt företagets verkställande direktör Jari Pellikka, av 

samtliga studenter på Campus Valla (Pellikka (c) 2013). För att informera sig om sin omvärld 

och konkurrenssituation har Bokakademin efterfrågat en marknadsundersökning som 

behandlar frågan om hur kundkretsen ser ut samt frågan om vilka inköpsvanor kunderna har, 

då med fokus på butiken belägen i Kårallen, kårhuset på Campus Valla (Pellikka (a) 2013). 

Denna önskan har riktat sig mot studenter av marknadsföring på kandidatnivå vid Linköpings 

universitet.  

 

Företaget vill främst veta hur butiken står sig mot internetbaserad konkurrens då det finns en 

uppfattning om att denna konkurrens är väldigt hård och svår att stå sig mot. Större, 

internetbaserade aktörer tar del av mer fördelaktiga priser från förlagen än vad Bokakademin 

gör och därmed försvagas Bokakademins konkurrenskraft. Att erbjuda personlig kontakt och 

bemötande till kunderna innebär även det en kostnad som måste tas hänsyn till (Pellikka (a) 

2013). 

 

1.2 Tidigare forskning 

En genomförd enkätundersökning ligger delvis till grund för denna uppsats. Denna 

enkätundersökning har omfattat 200 respondenter och antalet respondenter anser författarna 

vara försvarbart sett till exempelvis omfattningen av enkätundersökningar redovisade i ett 

antal andra vetenskapliga artiklar på området. Författarna menar därför att användbar och 

relevant information har kunnat erhållas genom denna. För att visa på relevansen med denna 

uppsats, det ämne som behandlas samt vald metod kan tre tidigare verk inom området lyftas 

fram. Dessa artiklar är “Prismedvetna studenter - traditionella bokhandelns fall” av Kroon och 

Wahlström (2009), “Kurslitterturdilemmat” av Leidebrandt (2010) samt “Web vs Campus 

store? Why students by textbooks online” av Foucault och Scheufele (2002). 
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Generella drag i ett par av ovan nämnda artiklar är att de behandlar ämnet studenters 

köpvanor gällande kurslitteratur med fokus på konkurrensen mellan internet och fysiska 

bokhandlare och därmed kan ämnet anses vara relevant både i tid såväl som problemet i sig. 

Därmed motiveras också vikten att undersöka ett fallföretags kundkrets samt 

konkurrenssituation. Metoden som har tillämpats i två av tre ovan nämnda artiklar liknar i 

stort sett den metod som författarna till denna uppsats har valt att använda i denna studie, det 

gäller statistiska metoder för insamling av kvantitativ data, nämligen enkätundersökningar. 
 

Undersökningarna i ovan nämnda artiklar skiljer sig dock på ett antal punkter, bland annat 

gällande hur många respondenter som enkätundersökningen har omfattat. Den mest 

djupgående undersökningen, den presenterad i Foucault och Scheufele (2002), omfattade lägst 

antal respondenter, dock var det i just denna artikel som de mest avancerade uträkningarna 

genomfördes. Författarna till denna uppsats menar att detta styrker att det inte krävs ett stort 

antal respondenter för att de slutsatser som kan dras utifrån ett stickprov ska vara av hög 

kvalitet och därmed är vald metod relevant och försvarbar. 

 

Författarna har uppfattningen om att det ämne som denna uppsats behandlar är ett relevant 

sådant sett till att tidigare studier har bedrivits inom ämnet. Det faktum att en studie av denna 

karaktär har efterfrågats av ett visst företag förstärker författarnas uppfattning. Med detta sagt 

vill författarna uppmuntra till vidare studier i fråga om studenters köpbeteende vad gäller 

kurslitteratur. 

 

1.3 Problematisering 

I takt med den utveckling som sker inom området informationsteknik uppkommer både 

möjligheter såväl som hot. Företag kan, tack vare denna utveckling, nå ut till sina kunder på 

ett mer effektivt sätt genom att tydligt rikta sina budskap. En annan positiv aspekt av 

utvecklingen inom IT är att information om kunders åsikter lättare kan samlas in. Den ökade 

tillgången till information leder till bättre möjligheter för kunder att leta upp det bästa 

erbjudandet på marknaden genom att jämföra de erbjudanden som finns att tillgå. Marknaden 

blir med andra ord mer transparent och det sker en form av maktförskjutning från företag till 

kunder, kunder kan begära snabbare, bättre och billigare service (Baker 2003). 

 

Idag har marknaderna förändrats till att bland annat karaktäriseras av ökade kundkrav och en 

minskad kundlojalitet. Det finns ett flertal anledningar till den minskade kundlojaliteten, 

däribland att ett större utbud med fler valmöjligheter står till buds samt att prisjämförelser är 

lätta för kunder att genomföra med hjälp av hemsidor såsom PriceRunner och Prisjakt. Förr 

vände sig konsumenter till en lokal aktör för att göra sina inköp medan en konsument nu för 

tiden kan välja mellan flera återförsäljare. Prisjämförelser kan göras för både svenska såväl 

som internationella leverantörer och har till följd att de aktörer som har jämförelsevis höga 

priser förlorar konkurrenskraft gentemot andra aktörer. I takt med att handeln över internet 

har fått en ökad grad av säkerhet har denna expanderat och traditionella butiker möts nu av en 

mer besvärlig situation. Med andra ord råder idag en ökad konkurrens och en minskad 

kundlojalitet (Parment och Ottosson 2013). 

 

Redan 1999 beskrevs kunden som den dominerande parten i förhållandet mellan företag och 

kund (Blomqvist et al. 1999). Detta kan illustreras med nedanstående citat: 

 

”Kunden blir därmed spindeln i nätet, runt vilken företagen måste väva sitt 

värdeskapande.” (Blomqvist et al. 1999: 143) 
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Denna studie kan, förutom för det specifika företag som behandlas i uppsatsen, även tänkas 

vara av värde för andra fysiska butiker samt övriga intressenter då det kan anses vara allmänt 

känt att handel som sker över internet har ökat i omfattning inom flera olika branscher och att 

problem relaterade till denna utveckling berör flera aktörer. Denna typ av internetbaserade 

försäljningskanal ställs bland annat inte inför samma utmaningar och begränsningar som en 

försäljningskanal av mer traditionell karaktär gör, exempel kan vara utformning av fysisk 

butik samt anställning av personal som måste finnas på plats under specifika öppettider, och 

det kan därmed anses vara av stor vikt att undersöka vad denna internetbaserade konkurrens 

kan ha för innebörd i praktiken samt hur företag bör adressera och hantera problemet, i detta 

fall utifrån Bokakademins perspektiv. 

 

Den litteratur som främst lyfts fram i denna uppsats utgörs av grundläggande teorier 

presenterade i Jobber och Fahy (2009) samt Blackwell et al. (2006). Denna litteratur har 

kompletterats med teoriavsnitt som återger teorier samt forskning av exempelvis Kotler 

(1999), Kotler et al. (2013), Wilson et al. (2012), Foucault och Scheufele (2002) samt 

Parment (2013). 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor har utgjort ett stöd för att besvara uppsatsens nedan beskrivna syfte. 

 
 Vilken faktor spelar främst in vid studenters val av köpställe för kurslitteratur? 

 Hur värderar studenter olika faktorer vid köp av kurslitteratur? 

 Vilka studenter utgör Bokakademins kundkrets, sett till exempelvis kön, 

fakultetstillhörighet, ålder, preferenser och budget? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka studenters köpbeteende vid köp av kurslitteratur 

samt att utifrån denna information föreslå en lämplig marknadsföringsstrategi för 

Bokakademin att möta den nya marknadssituationen. 

 

1.6 Avgränsningar 

Enkätundersökningen och genomförda intervjuer har avgränsats till den kundkrets som 

Bokakademin kan nå ut till. Då fokus har legat på butiken belägen på Campus Valla i 

Linköping vid Linköpings universitet menas därmed främst de studenter som uppehåller sig 

på detta campus. Denna kandidatuppsats fokuserar därför endast på ovan nämnda butik samt 

enbart på dess försäljning av kurslitteratur. 

 

1.7 Förväntat resultat 

Det resultat som har förväntats i denna studie är att Bokakademins konkurrenssituation är 

relativt hård med tanke på internethandelns framväxt. Bokakademin är en liten aktör på en 

stor marknad och därmed kan det därmed förefalla rimligt att dess inköpspriser är mindre 

fördelaktiga än inköpspriserna för större, internetbaserade aktörer som samtidigt kan hålla 

sina kostnader nere tack vare att inga fysiska butiker drivs. Vad gäller studenters köpbeteende 

är det förväntade resultatet exempelvis att kurslitteraturens pris har störst betydelse vid köp av 

kurslitteratur då det kan anses vara allmänt känt att studenter har en begränsad budget till sitt 

förfogande. 
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2 Metod 

 

 

I detta kapitel presenteras författarnas val av metod samt en redogörelse för deras 

förförståelse. Genomförd enkätundersökning beskrivs i fråga om exempelvis tillvägagångssätt 

och urval, detta gäller även för genomförda intervjuer. I detta kapitel återfinns även avsnitt 

om kvalitativ och kvantitativ metod, motivering av metodval samt analys och tolkning. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kritik mot genomförd undersökning. 
 

 

2.1 Val av metod 

I denna uppsats presenteras både empiri såväl som teori. Uppsatsen har dock sin utgångspunkt 

i empiri, den är med andra ord empiriskt driven. Empirin utgörs dels av primärdata i form av 

en utförd enkätundersökning och dels av intervjuer genomförda med Bokakademins VD 

Pellikka samt med ett urval av frivilliga studenter. Den teori som kommer presenteras utgörs 

exempelvis av redogörelser för kunders köpbeteende. 

 

Enkätundersökningen har utförts för att erhålla ett kvantitativt, empiriskt underlag som först 

och främst besvarar marknadsundersökningens och Bokakademins frågeställning. Samma 

empiriunderlag har i första hand analyserats med hjälp av relevanta teorier rörande kunders 

inköpsbeteende. Ansatsen som har använts i denna uppsats är med andra ord av induktiv 

karaktär enligt den beskrivning som presenteras i Bryman och Bell (2011), där den induktiva 

ansatsen beskrivs ha sitt utgångsläge i empiri, empiri som sedan kopplas till teori. En induktiv 

ansats kan ses som motsatsen till en så kallad deduktiv sådan, en ansats som utgår ifrån teori 

som sedan kopplas till empiri. 

 

I en studie med induktiv ansats är det resultatet av undersökningen som kopplas till teori. Vid 

induktiv ansats ska den empiri som har observerats kunna användas för att dra generaliserbara 

slutsatser. I studier med deduktiv ansats är händelseförloppet det motsatta, teori ska istället 

kopplas till ett empiriskt resultat. Induktiv ansats förknippas oftast med kvalitativa studier 

medan deduktiv ansats förknippas med kvantitativa sådana. Nämnda ansatser kan dock ofta 

innehålla delar av varandra (Bryman och Bell 2011). 

 

En induktiv ansats anser författarna till denna uppsats vara lämplig för 

marknadsundersökningar och statistiska rapporter då dessa typer av arbeten är empiriska, de 

skildrar observationer av verkligheten och kan ge indikationer på hur faktiska förhållanden är. 

Författarna menar även att denna empiri kan vidareutvecklas och, tillsammans med relevanta 

teorier, sättas i intressanta kontexter. Den genomförda enkätundersökningen har, som ovan 

nämnts, kompletterats med ett antal kvalitativa intervjuer. 

 

2.2 Förförståelse 

Nationalencyklopedin (2013) definierar förförståelse som den föregående förståelse, den 

förväntan, som vägleder varje tolkning. Thomsson (2002) beskriver förförståelse som något 

en person förstår innan denne förstår, alltså antaganden innan en undersökning faktiskt 

genomförs, och dessa antaganden grundar sig i en persons ursprung, erfarenheter och 

levnadssätt. Hon menar att för att uppnå goda kvalitativa aspekter i en undersökning bör de 

som genomför undersökningen i fråga plocka fram sin förförståelse genom att ställa sig själva 

frågor om vad de redan känner till om ämnet, vilka kunskaper och erfarenheter de redan har 

och om det finns något som kan göra dem självblinda eller få dem att frånse vissa aspekter 

(Thomsson 2002). 
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Författarna har utifrån Thomssons (2002) koncept funderat över sina egna förkunskaper och 

kommit fram till att de anser sig ha stor erfarenhet om hur studenter köper kurslitteratur, något 

som kan anses vara rimligt då författarna för närvarande är och har varit studenter under en 

längre tid. Genom denna förförståelse har de kunnat ta hänsyn till studenters faktiska 

förhållanden vid utformningen av både enkäten såväl som den intervjumall, avsedd för 

studenter, som har använts vid insamlingen av kvantitativt respektive kvalitativt underlag. 

Denna enkät och intervjumallen har utgått ifrån studenters situation och levnadsvillkor, 

exempelvis i form av en begränsad budget.  
 

Författarna har även personliga erfarenheter av hur det är att göra avvägningar mellan att köpa 

ny eller begagnad kurslitteratur, och att i denna process ta hänsyn till pris och tillgänglighet 

samt alternativet mellan att handla över internet eller att handla i en fysisk butik. Författarna 

har kunskap om hur det är att köpa och sälja kurslitteratur i andra hand och känner till att en 

del studenter anser att denna process är enkel medan andra finner den svår. Författarna har 

även tagit del av kurser där kurslitteraturen har varit av högsta betydelse för att det ska vara 

möjligt att klara en viss kurs samt av kurser där kursböckerna inte har varit fullt så 

nödvändiga för att klara kurserna i fråga. Sammantaget är författarna väl bekanta med 

studenters beslutsprocess och val kring anskaffning av kursböcker och tillvägagångssätt för att 

göra detta samt att de viktigaste faktorerna i denna köpprocess är det faktiska behovet av 

kurslitteraturen i fråga, dess pris och hur lång tid det tar att erhålla boken eller böckerna. 
 

Författarna är medvetna om att de bär med sig förutfattade meningar som riskerar att 

återspeglas i och påverka deras frågor, resonemang och slutsatser kring studenter och deras 

köp av kurslitteratur i den bemärkelsen att viss objektivitet riskerar att gå förlorad. Eventuell 

påverkan av egen förförståelse i uppsatsens empiri och resonemang har författarna försökt 

motverka genom att insamlat underlag, både av kvantitativ och kvalitativ karaktär, har samlats 

in och behandlats så objektivt som möjligt. 

 

2.3 Enkätundersökning 

Den enkätundersökning som till viss del ligger till grund för denna marknadsundersökning har 

genomförts i enlighet med riktlinjer och metoder som föreskrivs i Wahlin (2011) och dessa 

presenteras nedan.  

 

Den urvalsdesign som har valts för att dra stickprovet om 200 studenter är ett obundet 

slumpmässigt urval, OSU. Med detta menas att författarna har ämnat uppnå en viss 

slumpmässighet vid det gjorda urvalet, detta i ett försök att få ett så representativt urval för 

populationen som möjligt. Enkäten har utformats på svenska vilket innebär att den population 

författarna både har velat undersöka såväl som dra slutsatser om har utgjorts av samtliga 

svenskspråkiga studenter på Campus Valla, studenter som Bokakademin anser sig kunna nå ut 

till. 

 

Den valda urvalsdesignen är en av de två vanligaste och utgör en lämplig ansats när 

populationen anses vara homogen. Det ska med andra ord inte finnas någon möjlighet att dela 

upp den i undergrupper med avseende på en viss egenskap (Wahlin 2011). Författarna menar 

att studenter på Campus Valla är en homogen grupp i den bemärkelsen att samtliga studenter 

åtminstone någon gång har ett behov av att inhandla kurslitteratur och att de flesta kan tänkas 

ha en begränsad budget till sitt förfogande. Visserligen tillhör studenterna i fråga olika 

fakulteter, men denna skillnad anses inte vara avgörande i den grad att populationen kan 

menas vara heterogen. Författarna menar alltså att denna form av uppdelning kan göras efter 

inhämtning av enkätsvar har skett istället för att styra hur urvalet faktiskt sker. 



8 
 

När ett OSU genomförs säkerställs även att de olika observationerna, alltså enkätsvaren, är 

oberoende av varandra. Detta är en förutsättning för att senare kunna dra slutsatser om hela 

populationen utifrån stickprovet. En annan förutsättning är att samplingfördelningen kan 

betraktas som normalfördelad. Då stickprovet har bestått av 200 studenter kan fördelningen 

anses vara approximativt normalfördelad enligt den centrala gränsvärdessatsen, detta då 

stickprovet har bestått av fler än 30 enheter (Wahlin 2011). 

 

Vid val av hur många respondenter ett stickprov ska omfatta spelar fyra stycken faktorer in. 

Dessa fyra faktorer är den centrala gränsvärdessatsen, noggrannhet, kostnad samt tid. Vad 

gäller den centrala gränsvärdessatsen uppfylls denna genom att stickprovet i enlighet med 

tumregeln omfattar minst 30 enheter, alltså respondenter i detta fall. Noggrannhet syftar till att 

ju fler enheter som inkluderas i ett stickprov desto större blir sannolikheten att stickprovet blir 

mer representativt för populationen, det handlar här om de stora talens lag. Slutligen bör 

hänsyn tas till stickprovets inverkan på både kostnad såväl som tid. Generellt sett gäller att ju 

fler enheter som inkluderas i ett stickprov desto högre kostnader och större tidsåtgång. Valet 

av ett stickprovs storlek föregås med andra ord av en avvägning mellan ovanstående faktorer 

(Wahlin 2011). 
 

Med grund i det ovan sagda menar författarna att en stickprovsstorlek om 200 respondenter är 

försvarbar. Proceduren att utforma en enkät, genomföra en pilotundersökning, samla in 

samtliga svar och sedan koda in dem tar relativt mycket tid i anspråk. Att sedan analysera 

denna data och koppla den till teorier tar även det viss tid. Den centrala gränsvärdessatsen har 

i denna enkätundersökning blivit uppfylld då fler än 30 enheter har inkluderats i stickprovet. 

Författarna inser att det kan argumenteras för att 200 enkäter för totalt 18 000 studerande vid 

Campus Valla kan anses vara en liten andel, men denna aspekt, som syftar till de stora talens 

lag, har fått vägas mot faktorerna kostnad och tid. Författarna menar att det dels har funnits 

begränsade resurser samt dels en begränsad tidsperiod att tillgå och därmed har ett stickprov 

omfattande 200 respondenter ansetts vara rimligt. 

 

2.3.1 Tillvägagångssätt och urval vid enkätundersökning 

Enkätundersökningen har haft sin utgångspunkt i att ett förslag till en enkät har utformats.      

I enkätens ingress presenterades kortfattad information om författarnas studier såväl som 

syftet med enkätundersökningen. Respondenterna informerades även om att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt. Enkäten avslutades med att författarnas kontaktuppgifter lämnades, 

detta för att göra det möjligt för respondenter att kunna kontakta författarna för att ställa 

eventuella frågor och ge uttryck för eventuella åsikter. Detta förslag på enkätens utformning 

har genomgått ett pilottest med hjälp av tio stycken studenter eftersom den slutliga enkäten 

skulle riktas mot just denna grupp. Utifrån dessa studenters kommentarer har enkäten 

omarbetats för att i så stor utsträckning som möjligt undvika eventuella otydligheter. De 

studenter som har besvarat enkäten har valts ut slumpmässigt, varit anonyma under 

förutsättningen att de har valt att inte ange namn och mailadress och deras svar har hanterats 

konfidentiellt. Med anonyma menar författarna anonyma i den bemärkelsen att de svar som 

respondenterna har angett ej har gått eller går att koppla till en specifik individ. Att svaren har 

hanterats konfidentiellt syftar till att ingen utöver författarna har fått ta del av enkäterna och 

enbart författarna har haft och har tillgång till de kontaktuppgifter som ett antal respondenter 

har valt att lämna i enkäten. 
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En grundläggande förutsättning för att dra ett OSU är att sannolikheten för att bli utvald i 

stickprovet ska vara samma för respektive enhet i populationen. Denna sannolikhet är 
 

 

 
 

 
där n står för storleken på stickprovet, i detta fall 200 studenter, och N står för storleken på 

populationen (Wahlin 2011). Enligt hemsidan för Linköpings universitet studerar det i 

skrivande stund cirka 27 000 studenter på universitetet (Linköpings universitet (g) 2013). Av 

dessa studenter studerar cirka 18 000 på Campus Valla (Karlberg 2013). Detta innebär att 

respektive student av de 200 som ingått i stickprovet har haft en sannolikhet att bli vald om 

cirka 1,1 procent.  

 

När ett OSU görs för ett stickprov innebär det att den fördelning som stickprovet uppvisar 

återger fördelningen i populationen och detta gäller oavsett vilken fördelning populationen 

har. Ju större stickprovet är desto mer korrekt avspegling av populationens fördelning blir det 

(Wahlin 2011). 

 

I enkäten har ett antal aktörer som bedriver försäljning av kurslitteratur nämnts. Valet av 

aktörer har baserats på de som författarna i egenskap av studenter tänker på i första hand, hur 

aktörerna visas på sökmotorn Google vid användandet av sökorden “kurslitteratur”, “litteratur 

LiU” respektive “litteratur begagnad” samt Bokakademins VD:s syn på vilka internetaktörer 

som utgör företagets främsta konkurrenter (Pellikka (a) 2013). 

 

Då författarna ej haft tillgång till en förteckning över samtliga studenter på Campus Valla har 

ett så kallat på stan-urval genomförts. Denna metod innebär att respondenter kontaktas och att 

urvalet, som tidigare nämnts, sker slumpmässigt (Wahlin 2011). För att uppnå denna 

slumpmässighet har författarna valt att utarbeta och använda sig av ett system. Detta system 

har inneburit att grupper av personer i viss mån har undvikits i den bemärkelsen att samtliga i 

gruppen ej fått besvara enkäten. Detta för att det är tänkbart att personer som sitter 

tillsammans kan ha likartade åsikter (Wahlin 2011), vara av samma ålder, studera på samma 

fakultet, samma termin etcetera. Författarna har även valt att inte närma sig varenda person de 

lagt märkte till utan istället försöka räkna till ett visst antal, exempelvis var femte person, 

innan kontakt har skett. Den fysiska insamlingen av enkätsvaren har skett i nio olika 

byggnader på Campus Valla, däribland A-huset, C-huset, I-huset och E-huset, under olika 

dagar och olika tidpunkter på respektive dag. 
 

Som tidigare nämnts har respondenterna kunnat välja att vara anonyma i den mån det är 

möjligt och enkäten har hanterats konfidentiellt. På grund av detta har författarna fått förlita 

sig på sina ansiktsminnen samt förhoppningen om att respondenter som tidigare tillfrågats och 

besvarat enkäten säger till om detta. 

 

Vid utformningen av enkäten har författarna haft för avsikt att hålla den kort och koncis samt 

lättförståelig. Detta har författarna eftersträvat för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt, 

alltså i högsta möjliga mån undvika bortfall. Hantering av bortfall är något som kan anses 

vara viktigt för att kunna dra rättvisande slutsatser (Wahlin 2011). För att 

enkätundersökningen faktiskt ska undersöka det den är avsedd för är det viktigt att frågorna i 

enkäten är väl utformade och ger användbar information samt att enkäten delas ut till personer 

tillhörande den population som ska undersökas. 
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Bortfall i form av felaktigt angivna svar respektive avsaknad av svar har bortsetts ifrån vad 

gäller den specifika enkätfrågan. Dessa svar har med andra ord uteslutits. I det dragna 

stickprovet uppstod ett totalbortfall, det vill säga att enkäten överhuvudtaget inte besvarades, 

om noll enkäter. Detta innebär att enkätundersökningen hade en svarsprocent om 100 procent. 

Ett partiellt bortfall uppstod dock om 30 enkäter. Ett partiellt bortfall innebär att en eller flera 

av enkätfrågorna har besvarats på ett felaktigt sätt eller har lämnats obesvarade (Wahlin 

2011). 

 

2.4 Intervjuer 

Två typer av intervjuer har genomförts för denna uppsats och både typerna har utgått ifrån en 

intervjumall. Genomförda intervjuer har varit av mer samtalsliknande karaktär. 

 

Den första intervjutypen har utgjorts av en intervju med Bokakademins VD. Denna intervju 

pågick i ungefär en och en halv timme och har genomförts för att klarlägga Bokakademins 

syn på marknaden och den egna verksamheten. Intervjun har genomförts som en 

semistrukturerad, kvalitativ intervju och har, som ovan nämnts, utgått ifrån en intervjumall, se 

bilaga 2. Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjumall används. Frågorna i denna 

intervjumall är av mer generell karaktär i jämförelse med de frågor som återfinns i 

intervjumallar till strukturerade intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju kan följden av 

frågorna variera och det finns utrymme för att lägga till fler frågor allteftersom intervjun 

fortlöper (Bryman och Bell 2011). Intervjun med VD:n har enbart återgett Bokakademins syn 

på den egna verksamheten och dess marknadsläge, den har alltså varit subjektiv. Författarna 

har dock varit medvetna om och tagit hänsyn till detta och menar därför att denna subjektivitet 

inte har haft en negativ inverkan på uppsatsens trovärdighet. 

  
Den andra typen av intervju som har genomförts är uppföljningsintervjuer med åtta stycken 

utvalda studenter som anmält intresse för att delta i en intervju i den enkätundersökning som 

har genomförts. Dessa intervjuer har pågått mellan fem till tio minuter vardera. I dessa 

uppföljningsintervjuer har studenterna bland annat få ange sitt förhållningssätt till ett antal 

hypotetiska scenarion som berör deras inköp av kurslitteratur samt besvara en fråga angående 

vad som sker med kurslitteraturen efter avslutad kurs, se bilaga 3. Syftet med dessa 

uppföljningsintervjuer har varit att, utöver de kvantitativa data som erhållits genom 

enkätundersökningen, samla in kvalitativ data om Bokakademins kundkrets. Även dessa 

intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär i enlighet med det som presenteras i Bryman 

och Bell (2011). Målsättningen för uppföljningsintervjuerna var att intervjua tio stycken av 

respondenterna, dock förelåg ett bortfall om två personer. Trots detta bortfall anser författarna 

att tillräckligt med information kunde erhållas och att de åsikter som uttrycktes under 

intervjuerna verkade återkomma. 

 

Pellikka har fått möjlighet att granska det material som presenteras i denna uppsats om den 

intervju som denne medverkat i. Denna granskning har genomförts för att säkerställa att 

författarna till denna uppsats ej har missuppfattat något som har behandlats under intervjun, 

med andra ord har granskningen ämnat till att minimera förekomsten av missförstånd och 

felaktiga tolkningar. Resterande intervjupersoner, det vill säga de frivilliga studenterna, samt 

de respondenter som har besvarat enkäten har behandlats anonymt och författarna menar 

därför att presenterade svar därmed inte kan kopplas någon specifik individ. Med grund i detta 

har författarna ej ansett det vara nödvändigt att, i förväg, låta dessa personer ta del av 

presentationen av deras svar. 
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2.4.1 Tillvägagångssätt och urval vid intervjuer 

De personer som har intervjuats under arbetet med denna uppsats är Jari Pellikka, 

Bokakademins VD, samt åtta utvalda studenter som anmält intresse för att delta i en intervju i 

den enkätundersökning som har genomförts. Pellikka har intervjuats för att ge författarna en 

viss bakgrundsinformation om Bokakademin samt för att belysa anledningen till varför denna 

marknadsundersökning har efterfrågats.  

 

Urvalet av studenter till uppföljningsintervjuerna gick till på så sätt att varje respondent som 

anmält intresse tilldelades ett slumpnummer. Därefter användes en internetbaserad 

slumpgenerator för att genomföra ett antal slumpmässiga dragningar. Efter dessa dragningar 

valdes fem kvinnor respektive fem män ut av de dragna numren. Av dessa tio personer 

studerade sju stycken på den Filosofiska fakulteten, två stycken på fakulteten för 

Utbildningsvetenskap samt en på den Tekniska högskolan. Urvalet genomfördes på detta sätt 

för att få det relativt oberoende och fritt från subjektiv påverkan genom att ta hjälp av 

slumpen. De utvalda intervjupersonerna kontaktades sedan via mail och därefter bestämdes 

datum, tidpunkt och plats för respektive intervju. I dessa uppföljningsintervjuer har, som 

tidigare nämnts, de utvalda studenterna bland annat få ange sitt förhållningssätt till ett antal 

hypotetiska scenarion som berör deras inköp av kurslitteratur samt besvara en fråga angående 

vad som sker med kurslitteraturen efter avslutad kurs. Samtliga personer som har intervjuats 

har fått möjligheten att välja att behandlas som anonyma i uppsatsen, detta för att minimera 

risken att ej helt ärliga svar lämnas i rädsla eller av oro. 
 

2.5 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Ahrne och Svensson (red.) (2011) använder begreppet kvalitativa metoder som ett 

samlingsbegrepp för de metoder som har sin grund i exempelvis intervjuer och observationer 

och som inte har det direkta syftet att analyseras med hjälp av statistik. Kvalitativa metoder 

utgör alltså en motsats och ett alternativ till kvantitativa metoder, det är dock inte alltför lätt 

att definiera vad som utgör kvalitativa metoder då metoderna kan anta flera olika former. Så 

kallad kvalitativ data kan utgöras av intervjusamtal och data som exempelvis behandlar en 

speciell händelse, ett yttrande eller en bild medan motsatsen, det vill säga kvantitativ data, kan 

anta formen av statistiskt material, siffror, beräkningar etcetera. När det gäller kvalitativ data 

mäts den ej utan det anses vara tillräckligt att fastställa att datan finns, hur den fungerar samt i 

vilka situationer den äger rum (Ahrne och Svensson (red.) 2011). 

Intervjuer kan anta olika former, det talas exempelvis om ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Ahrne och Svensson (red.) (2011) menar dock att denna 

indelning inte är nödvändig att göra då intervjuer kan genomföras på olika sätt och anpassas 

efter varje enskild situation, men med det inte sagt att standardiserade frågor inte kan 

användas. Istället betonas vikten av att en student eller en forskare tydligt redogör för hur 

denne gått tillväga vid intervjuförfarandet. Frågan om hur många personer som ska intervjuas 

kan besvaras med att en viss mättnad, en viss representativitet, ska uppnås. Med denna 

mättnad menas att vissa svar och åsikter verkar återkomma och att det därmed kan antas att 

ytterligare intervjuer inte kommer ge så mycket ny information. Det är oftast inte tillräckligt 

att enbart intervjua en eller ett par personer, i många undersökningar bör en målsättning vara 

mellan tio och femton personer. Det som dock räknas är att mättnaden uppnås och var denna 

mättnadsnivå ligger är svårt att redan i förväg bestämma. Detta kan ställas i förhållande till 

kvantitativa studier som kan ses som representativa genom statistiskt riktiga urval (Ahrne och 

Svensson (red.) 2011). 
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Vad gäller kvantitativa metoder överskattades möjligheterna med dessa på 1950-talet och det 

fanns en uppfattning om att kvantitativa mått kunde användas i samhällsvetenskapliga ämnen 

på samma sätt och i samma utsträckning som inom naturvetenskapen. Denna uppfattning 

uppkom i samband med att siffror började användas inom samhällvetenskapen. Vissa aspekter 

av samhällslivet går däremot inte att undersöka och mäta med hjälp av kvantitativa metoder, 

exempel är social interaktion samt normer och värderingar. Som ett resultat av detta finns ett 

behov av kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson (red.) 2011). 

Det är av största vikt att det som anges i en uppsats, en artikel eller en bok ska anses vara 

trovärdigt. Trovärdighet är avgörande för om undersökningen kommer slå igenom både i 

forskarvärlden såväl som samhället i sig. En läsare är tvungen att förlita sig på det författarna 

uppger, ett exempel på detta kan vara hur undersökningen har gått till. Det är tänkbart att 

trovärdighet är av större betydelse för kvalitativa studier än för kvantitativa studier då siffror, 

tabeller och signifikans med mera förefaller signalera trovärdighet. Det är även tänkbart att 

det finns ett samband mellan trovärdighet och generaliserbarhet, det vill säga mellan 

trovärdighet och möjligheten att dra slutsatser och uttala sig om en större population eller en 

annan miljö än den som faktiskt har varit föremål för undersökning (Ahrne och Svensson 

(red.) 2011). 

2.6 Motivering av metodval 

Metodik för kvantitativa undersökningar kan beskrivas som ett system med ett antal olika steg 

på det sätt som Bryman och Bell (2011) presenterar som en process för kvantitativ forskning. 

Detta system om hur en kvantitativ undersökning bör gå till är huvudsakligen avsett för 

undersökningar som utgår ifrån en deduktiv ansats, alltså när specifika teorier ska prövas. 

Systemet är en uppskattning av samband i processen för kvantitativa undersökningar. 

Författarna till denna uppsats har, med grund i det ovan sagda, avstått från att följa detta 

system, med motiveringen att uppsatsens ansats är av induktiv karaktär och att systemet i 

fråga, enligt Bryman och Bell (2011), inte utgör mer än riktlinjer. 

 

Författarna till denna uppsats menar att genomförd enkätundersökning både har en god 

reliabilitet (reliability) och validitet (validity) i enlighet med Bryman och Bells (2011) 

beskrivning av dessa termer. Bryman och Bell (2011) definierar reliabilitet som det koncept 

som redogör om mätningsmetoden som använts i en undersökning är enhetlig. Författarna till 

denna uppsats tolkar begreppet som undersökningsmetodens tekniska korrekthet. Bryman och 

Bell (2011) menar att en undersökning även ska vara tillförlitlig i den bemärkelsen att de 

resultat undersökningen ger är stabila, kvantitativa värden som bör vara oförändrade över tid. 

Författarna till denna uppsats menar att så är fallet med den kvantitativa undersökning som 

har genomförts då det är tänkbart att personers uppfattningar och preferenser angående det 

ämne denna undersökning behandlar är av relativt stabil karaktär. 
 

Bryman och Bell (2011) definierar validitet som huruvida en mätning som genomförs av ett 

visst koncept faktiskt mäter detta koncept och presenterar ett exempel om ett IQ-test verkligen 

mäter en persons intelligens. Författarna till denna uppsats tolkar därmed validitet som frågan 

om en kvantitativ undersökning undersöker det som den säger sig undersöka. Validitet kan 

kategoriseras i olika typer varav så kallad face validity, ungefär uppenbar validitet, är den 

grundläggande nivån av validitet som bör krävas av en undersökning. Denna typ av validitet 

uppfylls om undersökningen på ett uppenbart sätt mäter det som ämnet undersöker. För att 

säkerställa detta kan personer, förslagsvis med viss kunskap inom området, kontaktas för att 

kommentera om undersökningen är riktad på rätt sätt (Bryman och Bell 2011). I denna 

uppsats används kvantitativa, statistiska metoder avsedda att möjliggöra statistisk inferens 
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enligt de föreskrifter som Wahlin (2011) presenterar. För att få en så tydlig och väl utformad 

enkät som möjligt har två stycken anställda inom statistikområdet vid Linköpings universitet 

kontaktats och av en av dessa har givande kommentarer mottagits. Vidare har en 

pilotundersökning omfattande tio personer genomförts innan enkätundersökningen utförts. 

Enligt författarna har därmed undersökningens uppenbara validitet uppfyllts och de menar att 

en tillräckligt god reliabilitet uppnås genom de undersökningsmetoder som har valts. 
 

I kvantitativa undersökningar är det vanligtvis av intresse att resultaten går att generalisera på 

så sätt att de kan tillämpas utanför de särskilda kontexterna som de uppkommit ifrån (Bryman 

och Bell 2011). I detta fall kan generaliseringar tänkas vara huruvida resultaten från 

undersökningen kan appliceras på en annan population än den som stickprovet togs ur. 

Undersökningen som har genomförts för uppsatsen avser en specifik och relativt liten 

populations förhållande till en specifik aktör. Resultaten kan tänkas gå att generalisera till en 

övergripande nivå, exempelvis för studenter och mindre bokhandlare i Sverige. Författarna till 

denna uppsats har dock inte som främsta avsikt att generalisera undersökningens reslutat då 

den har riktat sig mot ett specifikt område. Författarna menar dock att detta ej påverkar 

uppsatsens allmänna nytta på ett negativt sätt då resultaten ändå kan ses som ett exempel och 

en indikation på hur relationen mellan studenter och bokhandlare kan se ut och att uppsatsen 

därmed även kan bidra till och motivera framtida undersökningar. 
 

Kvantitativ data kan generaliseras till populationen genom statistisk inferens. För kvalitativ 

data finns dock inte denna möjlighet, utan generaliserbarhet måste uppnås på annat sätt. För 

kvalitativa studier utarbetas inga sannolikhetskalkyler utan generaliseringar baseras på 

försiktiga bedömningar av resultatens överförbarhet till en större population samt andra 

områden och miljöer. Det finns olika typer av generalisering varav en kallas teoretisk 

generalisering. Denna typ innebär att resultatet med en viss studie relateras till teoretiska 

ramverk och begrepp istället för att relateras till andra objekt av empirisk karaktär såsom 

andra situationer, tider och platser. Oavsett vilken generalisering som fokuseras krävs stor 

försiktighet och en omfattande självkritik då det inte är säkert att det som undersökts råder 

eller går att finna på annat håll (Ahrne och Svensson (red.) 2011). Detta är något författarna 

till denna uppsats har strävat efter att ha i åtanke. 

I fråga om kvalitativa undersökningar kan även reliabilitet och validitet diskuteras. Bryman 

och Bell (2011) menar att kvalitativa forskare har använt sig av dessa begrepp likt det sätt de 

används av kvantitativa forskare. Vidare menar de att trovärdighet i kvalitativa 

undersökningar skapas genom att undersökningen i fråga genomförs enligt god sed och att de 

personer som har bidragit med kvalitativt underlag får ta del av detta för att säkerställa att 

inga missförstånd har skett. Detta kan liknas med att medverkande personer får verifiera sina 

bidrag (Bryman och Bell 2011). Som tidigare nämnts har Pellikka fått möjlighet att granska 

det material som presenteras i denna uppsats om den intervju som denne medverkat i. 

Däremot har resterande intervjupersoner, det vill säga de frivilliga studenterna, samt de 

respondenter som har besvarat enkäten ej, i förväg, fått ta del av presentationen av deras svar. 

När kvantitativa undersökningar genomförs kan dess resultat komma att påverkas av 

utomstående influenser som ej bör ingå i undersökningen. För att det ska finnas möjlighet att 

utesluta eventuella utomstående influenser i undersökningens resultat är det av stor vikt att 

undersökningen är replikerbar. Genom att replikera ett förfarande kan observationer som inte 

är återkommande tillskrivas utomstående faktorer och därmed uteslutas ur förfarandets 

resultat (Bryman och Bell 2011). Den enkät som respondenterna fått besvara återfinns i  

bilaga 1 och övrig information om hur undersökningen har genomförts beskrivs i detta avsnitt. 
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Med grund i detta menar författarna att det finns tillräckligt med underlag för att replikera 

undersökningen, varför undersökningen i allt väsentligt är replikerbar. 

 

Vad gäller utformningen av källhänvisningar i löpande text samt litteraturförteckningen i 

denna uppsats har de föreskrifter som tas upp i Bryman och Bell (2011) följts. 

 

2.7 Analys och tolkning 

De erhållna svaren från enkätundersökningen har genom datorprogram som Microsoft Excel 

samt den statistiska programvaran MINITAB 16 Statistical Software kodats och bearbetats. 

Kodningen har gått till på så sätt att varje enkät, varje enkätfråga respektive varje 

svarsalternativ har tilldelats ett nummer. Undantag har dock gjorts i fråga om respondentens 

ålder, antal terminer denne studerat vid Linköpings universitet samt program. Respondentens 

ålder samt antal terminer denne studerat vid universitetet har kodats in på det sätt som svaret 

har angetts av respondenten i fråga. Vad gäller frågan om program har en uppdelning gjorts 

mellan respondenter studerandes vid civilekonomprogrammet, vid det internationella 

civilekonomprogrammet samt vid övriga program. Denna uppdelning har gjorts med syfte att 

kunna genomföra en vidare undersökning om just en av dessa programstudenters 

inköpsvanor. Genom att tillämpa ovan beskrivna tillvägagångssätt har författarna på ett snabbt 

sätt kunnat utläsa att en person, utifrån dennes enkätnummer, har angett ett visst 

svarsalternativ på en viss fråga. Det har även på ett enkelt sätt gått att sammanställa hur 

många personer som har angett ett specifikt svarsalternativ på en viss fråga. Vad gäller 

databearbetningen har bland annat ett antal chitvåtester och en hypotesprövning genomförts, 

även relevanta illustrationer har kunnat tas fram. De svar som erhållits från 

enkätundersökningen presenteras löpande i denna uppsats genom förklarande texter och 

figurer. 

Vad gäller genomförda intervjuer har anteckningar förts av båda författarna löpande under 

intervjuerna. Dessa anteckningar har sedan jämförts för att minimera risken att författarna går 

miste om relevant information och viktiga intryck. Enbart intervjun med Bokakademins VD 

har spelats in. Uppföljningsintervjuerna har varit relativt korta och mindre utförliga och 

utifrån utarbetad intervjumall hade författarna en uppfattning om att de anteckningar som de 

planerade att föra under respektive intervju skulle vara tillräckliga för att säkerställa att all 

relevant information skulle noteras. Med grund i detta har ljudinspelningar ej gjorts av dessa 

intervjuer. 

Empiri presenteras separat från teori och vad gäller den utförda enkätundersökningen samt de 

genomförda intervjuerna presenteras enkäten såväl som de intervjumallar som har använts i 

bilaga 1, bilaga 2 respektive bilaga 3. 

 

2.8 Kritik mot genomförd undersökning 

Enligt författarna till denna uppsats är ett antal tänkbara svagheter med de metodval som har 

gjorts att intervjuer generellt sett kan riskera att vara subjektiva och vidare menar de att det 

även finns risk för tolkningsfel samt att de ställda frågorna kan ha uppfattats vara av ledande 

karaktär. Detta gäller i även enkäter där det kan anses vara av stor vikt att frågor formuleras 

tydligt, kort och koncist för att undvika missuppfattningar (Wahlin 2011). Som tidigare 

nämnts har Pellikka fått möjlighet att granska det material som presenteras i denna uppsats 

om den intervju som denne medverkat i. Denna granskning har genomförts för att säkerställa 

att författarna till denna uppsats ej har missuppfattat något som har behandlats under 

intervjun. Däremot har resterande intervjupersoner, det vill säga de frivilliga studenterna, 

samt de respondenter som har besvarat enkäten ej, i förväg, fått ta del av presentationen av 
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deras svar. Detta har författarna motiverat med att deras svar behandlas anonymt i denna 

uppsats. Författarna menar dock att den kvalitativa data som presenteras i denna uppsats är 

trovärdig enligt tidigare presenterade beskrivning av hur trovärdighet uppkommer enligt 

Bryman och Bell (2011), se avsnitt 2.6. Vad gäller genomförd enkätundersökning är 

författarna medvetna om att deras förförståelse kan ha påverkat enkätfrågornas utformning 

trots att objektivitet har eftersträvats. Ett exempel på detta är de faktorer som har utgjort 

svarsalternativ till frågan om vilken faktor som främst spelar in vid respondenternas val av 

köpställe. Vidare är det tänkbart att kritik kan riktas mot varför respondenterna ej har fått 

möjligheten att själva fylla i vissa svar, det vill säga varför de flesta enkätfrågor har lämnats 

stängda. För att nämna ett exempel kan det återigen hänvisas till ovan nämnda fråga. 

Författarna har dock valt att utforma enkäten på detta sätt av den anledningen att öppna frågor 

ej går att analysera statistiskt (Wahlin 2011). 

Vidare menar författarna att det kan vara värt att ha i åtanke att de studenter som medverkade 

i de individuella uppföljningsintervjuerna ej hade en representativ fördelning vad gäller 

fakultetstillhörighet. Detta kan tänkas ha resulterat i att åsikter hos personer tillhörande 

underrepresenterade fakulteter inte har noterats i samma utsträckning som åsikter tillhörande 

studenter på den Filosofiska fakulteten, den fakultet som flest intervjupersoner tillhörde. 

Författarna är medvetna om att det hade varit fördelaktigt om intervjupersonerna även hade 

haft en representativ fakultetstillhörighet och inte enbart en jämn könsfördelning. 

I fråga om genomförda intervjuer är det möjligt att kritik kan framföras om att ingen 

pilotintervju har genomförts. Då samtliga intervjuer har varit av mer samtalsliknande karaktär 

menar författarna att eventuella missförstånd och otydligheter har kunnat redas ut på plats och 

löpande under intervjuerna. Författarna menar alltså att detta faktum, att ingen pilotintervju 

har genomförts, ej har påverkat kvaliteten på intervjuerna och på den information som har 

samlats in genom dessa. Vidare kan kritik tänkas kunna framföras mot att ljudinspelning 

enbart har skett av intervjun med bokhandelns VD. Det faktum att inga ljudinspelningar har 

skett av resterande intervjuer, det vill säga för uppföljningsintervjuerna, har tidigare 

motiverats med författarnas uppfattning om att anteckningar skulle utgöra tillräckligt material 

för senare analys. Uppföljningsintervjuerna har varit relativt korta och mindre utförliga. Som 

ovan nämnts har samtliga intervjuer varit av mer samtalsliknande karaktär och i och med detta 

har även naturliga pauser förekommit. Med grund i detta har det alltså, enligt författarna, 

funnits tillräckligt med tid att anteckna det som har framkommit under intervjuerna. 

Som tidigare nämnts var målsättningen för uppföljningsintervjuerna att intervjua tio stycken 

av respondenterna. Trots att ett bortfall om två personer förelåg är författarna av 

uppfattningen att de åsikter som uttrycktes under intervjuerna verkade återkomma. De menar 

därför att detta är något som indikerar att en viss mättnad har uppnåtts enligt tidigare 

presenterad beskrivning, se avsnitt 2.5. 

Författarna är medvetna om att enkätundersökningen hade kunnat genomföras på ett 

annorlunda sätt, exempelvis hade en internetbaserad enkätundersökning kunnat genomföras 

istället för fysisk utdelning och insamling av enkäten. Undersökningen hade även kunnat 

riktas mot ett större eller mindre antal respondenter i stickprovet. 200 respondenter i 

förhållande till 18 000 studenter i populationen kan anses vara en relativt liten andel och då 

stickprovet enbart har omfattat 200 respondenter menar författarna att det är viktigt att ha i 

åtanke att de resultat och den data som har samlats in och presenterats i de flesta fall enbart 

ger indikationer på faktiska förhållanden i populationen. I och med att ett obundet 

slumpmässigt urval har genomförts kan ändå antagandet om att stickprovet återspeglar 

populationen anses gälla enligt Wahlin (2011). 
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Författarnas val att genomföra en fysisk enkätundersökning motiveras med deras uppfattning 

om att denna metod ger en högre svarsfrekvens än internetbaserade undersökningar. 

Hantering av bortfall är enligt Wahlin (2011) viktigt för att resultatet och slutsatserna av 

undersökningen ska vara rättvisande. Antalet respondenter som stickprovet i denna 

enkätundersökning har omfattat uppfyller ett av de krav för att kunna genomföra statistisk 

inferens som lyfts fram i Wahlin (2011), detta genom att fler än 30 enheter har inkluderats i 

det dragna stickprovet. 

I fråga om de chitvåtest som vid statistisk inferens ej har kunnat genomföras, se avsnitt 3.2.3, 

menar författarna att grunden till denna problematik ligger i utformningen av enkätfrågorna. 

Då ett svarsalternativ för ”Vet ej” har inkluderats i nästintill samtliga frågor menar författarna 

att en låg svarsfrekvens för detta alternativ har lett till att kraven för chitvåtest ej har kunnat 

uppfyllas. Författarna är dock av uppfattningen att valet att inkludera detta svarsalternativ var 

ett korrekt sådant ur synpunkten att samtliga möjliga åsikter ska gå att uttrycka i enkäten, 

detta i enlighet med Wahlins (2011) föreskrifter. På grund av begränsningar i den statistiska 

programvara som har använts har ej heller det så kallade Fishers exakta test gått att 

genomföra, se återigen avsnitt 3.2.3. 

Vad gäller de logiska sammanslagningar som har gjorts när kraven för chitvåtest ej varit 

uppfyllda vill författarna påpeka att det är en subjektiv bedömning av vad som är logiskt eller 

ej som ligger till grund för sammanslagningarna. Tydliga beskrivningar har gjorts till 

förfarandena och dessa har i vissa fall kompletterats med motiveringar, det är dock tänkbart 

att sammanslagningarna kan betraktas som mindre logiska eller lämpliga av andra. Författarna 

menar dock att sammanslagningarna har varit nödvändiga för att överhuvudtaget kunna utröna 

eventuella samband och att detta faktum har utgjort ett tillräckligt motiv för att genomföra 

dem. 

Vanlig kritik som riktas mot kvantitativa undersökningar är att de inte tar hänsyn till hur 

människor och deras sociala omständigheter fungerar, istället behandlar kvantitativa 

undersökningar detta område som ett naturvetenskapligt ämne (Bryman och Bell 2011). 

Bryman och Bell (2011) menar att detta är ett felaktigt tillvägagångssätt och argumenterar för 

att undersökningsprocessen hos kvantitativa undersökningar ger en falsk illusion av exakthet 

och en statisk bild av den mänskliga sociala världen. Denna illusion skiljer sig från 

verkligheten och menas därför vara missvisande. Författarna till denna uppsats menar dock att 

en kvantitativ metod, i fall såsom marknadsundersökningar, är en lämplig metod trots 

kritiken, men författarna har ändå valt att komplettera genomförd enkätundersökning med ett 

antal kvalitativa intervjuer.  
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3 Empirisk referensram 

 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som har framkommit av genomförd enkätundersökning 

samt av genomförda intervjuer. Vad gäller enkätundersökningen presenteras inledningsvis 

svarsfördelningen, med andra ord hur respondenterna har svarat på enkätens frågor. Därefter 

presenteras ett antal korstabeller med syfte att illustrera och klargöra eventuella samband och 

skillnader samt ett avsnitt om statistisk inferens. I detta kapitel återfinns även en jämförelse 

mellan priserna på kurslitteratur hos Bokakademin och Adlibris för ett specifikt fall. 
 

 

3.1 Bokakademins situation enligt Pellikka 

Bokakademin i Östergötland AB ägs, som tidigare nämnts, av Linköpings Teknologers 

Studentkår och detta genom ett hundraprocentigt aktieinnehav. Med andra ord är det styrelsen 

för Linköpings Teknologers Studentkår som Bokakademin förhåller sig till i frågor rörande 

företagets mål och drift. Detta ägandeförhållande innebär att Bokakademin förhåller sig till en 

ny ägarstyrelse varje år vilket, enligt Pellikka leder till en begränsad långsiktighet i hur 

bokhandeln drivs. I övrigt kan bokhandeln sägas fungera som en mellanhand mellan förlag 

och kunder, böcker beställs från förlagen efter det att böckerna först beställts från lärare på 

universitetet. Bokhandelns VD tar eget initiativ till att skicka ut förfrågningar till samtliga av 

de kursansvariga som företaget känner till och samlar sedan in lärarnas beställningar. Därefter 

sammanställs beställningarna och förlagen kontaktas (Pellikka (a) 2013). 

 

Pellikka bedömer att den enskilt största gruppen i det som utgör Bokakademins kundkrets är 

studenter tillhörande den Tekniska högskolan samt nya studenter i större utsträckning än 

äldre. Han menar att studenter tycks tappa intresse för Bokakademin över tiden och uppger 

även att bland studenter tillhörande den Filosofiska fakulteten utgör ekonomstudenterna den 

största kundgruppen. Bokakademin har inte bedrivit någon kundlojalitetskampanj och har ej 

heller för avsikt att göra det. Däremot har företaget sedan några år bedrivit en kampanj där 

kunder erhåller en värdekupong på kvittot till ett värde av tjugofem kronor för varje betald 

femhundralapp. Dock planeras denna kampanj att successivt avvecklas med start sommaren 

2013 och att ersättas med en successiv prissänkning på hela sortimentet (Pellikka (a) 2013). 

 

Beträffande Bokakademins konkurrenssituation ser Pellikka internetbaserade aktörer som de 

främsta konkurrenterna och bland dessa är det i första hand Adlibris som ses som en stor 

konkurrent. Konkurrenssituationen påverkas enligt Pellikka även av butikens utformning, 

något han vill förbättra genom att genomföra stora förändringar av butiken. Även universitets 

lärare har enligt Pellikka en inverkan på Bokakademins konkurrenssituation i den 

bemärkelsen att de har en stor påverkan på bokhandelns försäljning av kurslitteratur. Detta 

beror på vad de säger till sina studenter om huruvida en viss kursbok är nödvändig att köpa 

eller ej samt var den kan köpas och detta menar Pellikka påverkar studentens köpbeslut 

(Pellikka (a) 2013). 

 

Bokakademins möjligheter att marknadsföra sig begränsas, enligt Pellikka av Akademiska 

Hus som i stort sett äger alla av universitetets fastigheter. Denna aktör tillåter ej reklam på 

fasad, detta är något som försvårar Bokakademins möjligheter att göra reklam då butiken inte 

har något fönster som vetter ut mot den gata som löper igenom universitetsområdet. Denna 

omständighet anses inte vara gynnsam för butiken då Bokakademin ser det som önskvärt att 

till exempel genom reklam på fasad uppmärksamma förbipasserande om att en bokhandel 

finns i byggnaden. Denna problematik har Bokakademin delvis försökt att ta sig runt genom 
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att göra reklam för butiken med hjälp av så kallade beachflaggor. Utöver detta marknadsför 

sig Bokakademin med en del riktade kampanjer, exempelvis mot den Tekniska högskolan, 

och butiken vänder sig även mot studentföreningar och dylikt i samband med 

nollningsaktiviteter. Detta görs exempelvis genom att Bokakademin köper in sig för att 

studentföreningar ska uppmärksamma butiken genom att till exempel visa nya studenter var 

den ligger. Slutligen begränsas Bokakademins möjligheter att genomföra 

marknadsföringskampanjer då en låg marginal tas ut på butikens försäljning, detta innebär att 

det enbart finns små medel att spendera på kampanjer (Pellikka (a) 2013). 

 

Pellikka uppgav i intervjun att han tidigare har haft en idé om att införa ett presentkort som 

kunder får köpa för förslagsvis 4 000 kronor, men att presentkortet får användas upp till ett 

värde av 4 500 kronor. Med andra ord skulle kunden köpa ett presentkort som har ett högre 

värde än vad som betalas för det. Pellikka är positivt inställd till denna idé och menar att den 

möjligtvis skulle kunna bli verklighet, men han uttrycker ändå en viss tveksamhet och skepsis 

vad gäller exempelvis risken för att studenter kommer missbruka presentkortet samt att det 

möjligtvis kommer krävas viss administration. Med missbruka menar Pellikka att en grupp 

studenter köper ett presentkort ihop och sedan delar på det, till exempel inom en klass. En 

tänkbar lösning på detta eventuella problem skulle kunna vara ett personligt presentkort, men 

då är Pellikka orolig att den positiva köpupplevelsen ska gå förlorad om en kund alltid måste 

legitimera sig vid köp med presentkortet (Pellikka (a) 2013). 

 

3.2 Bokakademins situation enligt genomförd enkätundersökning 

 

3.2.1 Enkätens svarsfördelning 

 

Stickprovet uppvisade en könsfördelning där 

männen var marginellt fler än kvinnorna. I figur 1 

till höger visas kvinnor med blå färg och männen 

med rött och det kan utläsas att männen utgjorde 

54 procent av respondenterna och kvinnorna 46 

procent av dessa. I absoluta tal besvarade 92 

kvinnor och 108 män enkäten. Fördelningen 

mellan könen har alltså varit något avvikande 

från en jämn fördelning. 

 

 

 

I figur 2 illustreras hur stickprovets fördelning 

såg ut med hänsyn till den fakultet 

respondenterna tillhörde. Cirka 52 procent, det 

vill säga mer än hälften av respondenterna, 

tillhörde den Filosofiska fakulteten. Ungefär 32 

procent studerade vid den Tekniska högskolan 

och cirka 16 procent vid fakulteten för 

Utbildningsvetenskap. I diagrammet inkluderas ej 

Hälsouniversitetet då ingen student tillhörande 

denna fakultet återfanns bland stickprovets 

respondenter. 
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Figur 1. Könsfördelning 
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I enkätundersökningen påvisades ett brett 

spektrum av åldrar bland respondenterna. 

Åldrarna var spridda mellan 18 till 37 år. För 

att åskådliggöra detta har författarna valt att 

dela in respondenterna i åldersintervall. 

Intervallen utgörs av fyraårsintervall. Genom 

denna uppdelning kan det urskiljas att 48 

procent av respondenterna var mellan 18 och 

22 år gamla och att 47 procent av 

respondenterna var mellan 23 och 27 år gamla. 

Dessa två klasser utgjordes av merparten av 

respondenterna. De två kvarvarande 

åldersintervallen är det för 28 till 32 år som  

utgjordes av 2,5 procent av respondenterna 

samt det för 33 till 37 år som även det utgjordes av  

2,5 procent av respondenterna. Genomsnittsåldern  

låg på cirka 23,2 år. 

 

Respondenterna som inkluderades i det dragna 

stickprovet hade i snitt studerat vid 

Linköpings universitet i cirka 5,4 terminer. 

Störst andel respondenter, cirka 23,6 procent, 

hade studerat i 7-8 terminer medan minsta 

andelen respondenter, ungefär en procent, 

hade studerat i 11-12 terminer. Cirka 22,1 

procent av respondenterna hade studerat i 1-2 

terminer respektive 3-4 terminer. Ungefär 

22,6 procent hade studerat i 5-6 terminer. 

Slutligen hade cirka 8,7 procent av 

respondenterna studerat 9-10 terminer vid 

Linköpings universitet. 

 

 

Figur 5 visar på fördelningen av 

civilekonomstudenter, internationella 

civilekonomstudenter samt övriga studenter 

bland respondenterna. Författarna har, som 

tidigare nämnts, valt att göra denna 

uppdelning med syfte att kunna genomföra en 

vidare undersökning om just en av dessa 

programstudenters inköpsvanor. Cirka 7 

procent av respondenterna studerade på 

civilekonomprogrammet, cirka 3 procent 

studerade på det internationella 

civilekonomprogrammet och ungefär 90 

procent studerade vid övriga program. 
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Figur 6. Hur kurslitteratur anskaffas 

I den genomförda enkätundersökningen har det framkommit att det vanligaste sättet hos 

respondenterna att anskaffa kurslitteratur var att köpa via internet. Cirka 34,2 procent av 

respondenterna angav att de främst inhandlar sin kurslitteratur på detta sätt. Därefter följde 

alternativet att köpa begagnad kurslitteratur med cirka 28,6 procent och det tredje vanligaste 

anskaffningssättet var att köpa av Bokakademin med ungefär 26 procent. Cirka 10,2 procent 

av respondenterna angav att de främst anskaffar kurslitteratur genom att låna från bibliotek 

eller låna på annat sätt. Det svarsalternativ, förutom ”Vet ej”, som angavs minst antal gånger 

var alternativet att köpa av annan fysisk bokhandel. Detta alternativ hade enbart en respondent 

fyllt i. Det ovan sagda illustreras i figur 6. 

 

Cirka 65,3 procent av respondenterna 

har uppgett att de, om de köper 

böcker på internet, vänder sig till 

aktören Adlibris. Alternativet med 

näst högst svarsfrekvens var att aldrig 

köpa via internet med 11,2 procent 

samt hos aktören Bokus med 10,7 

procent. De övriga svarsalternativen, 

det vill säga ”Vet ej”, ”Andra aktörer” 

och ”CDON”, valdes av 5,6 procent, 

5,1 procent respektive 2 procent av 

respondenterna. 

 

 
Figur 8. Var respondenterna främst vänder sig vid anskaffning av begagnad kurslitteratur 

I figur 8 redovisas hur respondenterna har ställt sig till frågan om var de främst vänder sig vid 

köp av begagnad kurslitteratur. Alternativet med högst svarsfrekvens var att vända sig till de 

inom ens bekantskapskrets inklusive faddrar vid universitetet. Detta svar hade cirka 47,7 

procent av de tillfrågade studenterna fyllt i. Därefter var det mest angivna svaret att vända sig 
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till universitets anslagstavla, denna svarsfrekvens låg på cirka 20,6 procent. Cirka 17,1 

procent av respondenterna angav att de aldrig köper begagnad kurslitteratur. Ungefär 9,6 

procent vänder sig till hemsidor för begagnad litteratur och slutligen valdes alternativen 

”Andra aktörer” respektive ”Vet ej” av 2,5 procent vardera. 

 

 
Figur 9. Den viktigaste faktorn vid köp 

Den viktigaste faktorn vid köp av kurslitteratur bland stickprovets respondenter var pris. 71,5 

procent av respondenterna angav att priset är den faktor som främst spelar in vid val av 

köpställe. De två näst vanligaste svarsalternativen bland respondenterna var att få boken 

direkt i handen vid köp som valdes av 14 procent och närhet till eventuell butik som valdes av 

8 procent. De övriga svarsalternativen ”Personlig kontakt och bemötande”, ”Utformning av 

eventuell butik”, Rekommendation från lärare”, ”Annat” samt ”Vet ej” valdes vardera av 

mellan 1 till 2 procent av respondenterna. 

 

I den genomförda 

enkätundersökningen 

uppmanades respondenterna 

att värdera ett antal olika 

faktorer beroende på hur 

viktiga de anser dem vara 

vid köp. Dessa faktorer var 

att få boken i fråga direkt i 

handen vid köp, pris, 

personlig kontakt och 

bemötande, närhet till 

eventuell butik, utformning 

av eventuell butik, 

rekommendation från lärare 

samt rekommendation från 

annan än lärare. Utfallet av 

denna fråga illustreras i 

figur 10. Det som kan 

utläsas i detta diagram är att 

pris ansågs vara en väldigt 
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viktig faktor av cirka 76,8 procent av de studenter som besvarade enkäten. Att få boken direkt 

i handen vid köp ansåg 33 procent av de tillfrågade studenterna vara en viktig faktor. Vad 

gäller faktorn personlig kontakt och bemötande var svarsalternativet med högst svarsfrekvens 

att detta är en mindre viktig faktor, detta svarsalternativ angavs av cirka 48,2 procent av 

respondenterna. Vad gäller närhet till eventuell butik ansågs den vara en viktig faktor av cirka 

37,5 procent av respondenterna. Utformning av eventuell butik betraktades som en mindre 

viktig faktor av en relativ majoritet om 46 procent. Slutligen ansåg 30,3 procent att 

rekommendation från lärare är en viktig faktor och 40 procent av respondenterna betraktade 

faktorn rekommendation från annan än lärare som mindre viktig. 

 

 

I figur 11 till höger illustreras 

respondenternas uppskattning om hur 

mycket pengar de själva spenderar på 

kurslitteratur, i genomsnitt och per 

termin. Av respondenterna angav cirka 

49,5 procent att de spenderar mellan     

1 000 och 2 000 kronor per termin på 

kurslitteratur. 26,8 procent angav att de 

spenderar under 1 000 kronor per termin 

och ungefär 17 procent angav att de 

spenderar mellan 2 000 och 3 000 

kronor per termin. Cirka 4,6 procent av 

respondenterna uppskattade att de 

spenderar mellan 3 000 och 4 000 

kronor per termin och ungefär 0,5 

procent spenderar över 4 000 kronor. 

Slutligen angav ungefär 1,5 procent att 

de inte vet vad de betalar för sin 

kurslitteratur. 

 

 

Vidare ställdes frågan om hur mycket 

pengar respondenterna högst skulle 

kunna tänka sig att spendera på 

kurslitteratur per termin. Det 

svarsalternativ som en relativ majoritet 

om 39,1 procent angav var mellan 1 000 

och 2 000 kronor. Därefter följde 

alternativet mellan 2 000 och 3 000 

kronor på ungefär 25,9 procent. 

Alternativet med minst antal svar var 

över 4 000 kronor. Detta hade enbart en 

respondent angett. Cirka 21,8 procent av 

respondenterna i stickprovet angav att 

de högst är villiga att spendera upp till 

1 000 kronor på kurslitteratur per 

termin. Ungefär 7,1 procent av 

respondenterna är högst villiga att betala mellan 3 000 och 4 000 kronor och cirka 5,6 procent 

angav att de inte vet vad de som mest är villiga att spendera. 
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Figur 13. Eventuella brister respondenterna har upplevt vid köp hos Bokakademin 

På enkätfrågan om respondenterna har upplevt några brister hos Bokakademin svarade cirka 

38,6 procent av respondenterna att det varit att litteraturen de sökte inte funnits inne i butik. 

Ungefär 22,3 procent av respondenterna svarade att de inte har upplevt brister hos 

Bokakademin. Vidare svarade cirka 21,8 procent att de tyckte att priset varit för högt. 

Alternativet att kursböcker aldrig köps på Bokakademin angavs av 11,2 procent av 

respondenterna, alternativet att ett flertal av svarsalternativen har upplevts som brister angavs 

av 4,6 procent och alternativet att respondenterna inte vet om de upplevt brister eller ej angavs 

av 1,5 procent. Alternativet att brister har upplevts med personalens bemötande hade ingen 

respondent angett. 

  

 
Figur 14. Eventuella förbättringsförslag till Bokakademin 

På frågan om respondenterna ansåg att det finns något som Bokakademin kan förbättra 

svarade en relativ majoritet om cirka 45,7 procent att de önskade se en sänkning av priserna. 

Alternativet med näst högst svarsfrekvens var att litteraturen borde finnas i butik tidigare, 

vilket ungefär 21,3 procent av respondenterna angav. Cirka 17,8 procent av respondenterna 

svarade att de inte visste medan 6,6 procent ansåg att det inte finns något som Bokakademin 

kan förbättra. Ungefär 6,1 procent av respondenterna ansåg att flera av alternativen i 

enkätfrågan kan åtgärdas. Cirka 1,5 procent ansåg att det var något annat än de alternativ som 

inkluderades i enkätfrågan som kan förbättras och slutligen ansåg ungefär 1 procent att 

butikens utformning kan förbättras. Vad gäller personalens bemötande ansåg ingen 

respondent att detta var något som kan förbättras. 
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På enkätfrågan om respondenterna 

skulle kunna tänka sig att 

rekommendera Bokakademin till 

någon annan svarade 55,5 procent 

att de trodde att de skulle 

rekommendera Bokakademin. 

Den näst högsta svarsfrekvensen 

var 18,5 procent för alternativet 

att de självklart skulle 

rekommendera Bokakademin. 

Vad gäller övriga svarsalternativ 

svarade 14 procent att de inte 

visste om de skulle rekommendera 

butiken, 10 procent svarade att de 

inte tänkte rekommendera 

Bokakademin vidare och 2 procent svarade att de absolut inte tänkte rekommendera 

Bokakademin till någon.  

 

3.2.2 Korstabeller 

Korstabeller, även kallat tvåvägstabeller, är ett vanligt verktyg för att sammanfatta den 

information som två kvalitativa variabler tillhandahåller (Wahlin 2011). Nedan presenteras ett 

antal korstabeller som har konstruerats för att visa på vissa samband och skillnader i det 

insamlade datamaterialet. 

 
Tabell 1. Respondenternas anskaffningssätt och val av internetaktör 

Andel Val av internetaktör     

Anskaffningssätt Adlibris Bokus CDON Andra 

aktörer 

Köper aldrig 

via internet 

Vet ej Totalt 

Köpa via internet 87,88% 6,06% 1,52% 1,52% 0,00% 3,03% 100,00% 

Köpa begagnad kurslitteratur 51,79% 12,50% 5,36% 7,14% 16,07% 7,14% 100,00% 

Köpa av Bokakademin 48,98% 12,24% 0,00% 4,08% 26,53% 8,16% 100,00% 

Köpa av annan fysisk 

bokhandel 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Låna från bibliotek eller låna 

på annat sätt 

65,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 5,00% 100,00% 

Vet ej 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Totalt 65,28% 10,36% 2,07% 5,18% 11,40% 5,70% 100,00% 

 

I tabell 1 ovan visas dels var respondenterna främst vänder sig vid köp av kurslitteratur och 

dels var respondenterna i första hand vänder sig när de faktiskt genomför köp via internet. Var 

respondenterna främst vänder sig visas av korstabellens vertikala alternativ och inkluderar 

bland annat att köpa via internet samt att köpa av Bokakademin. De horisontella alternativen 

visar var respondenterna främst vänder sig när de faktiskt köper kurslitteratur via internet, 

oberoende av vilket anskaffningssätt studenten främst använder sig av. Utifrån denna 

korstabell kan utläsas att cirka 87,9 procent av de som främst köper kurslitteratur via internet 

gör det via Adlibris. Denna aktör förefaller därför vara dominerande bland köp genomförda 

via internet. 
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Tabell 2. Respondenternas fakultet och anskaffningssätt 

Andel Anskaffningssätt       

Fakultet Köpa via 

internet 

Köpa 

begagnad 

kurslitteratur 

Köpa av 

Bokakademin 

Köpa av 

annan fysisk 

bokhandel 

Låna från 

bibliotek 

eller på 

annat sätt  

Vet ej Totalt 

Filosofiska fakulteten 35,35% 33,33% 18,18% 0,00% 13,13% 0,00% 100,00% 

Tekniska högskolan 19,05% 33,33% 46,03% 0,00% 0,00% 1,59% 100,00% 

Utbildningsvetenskap 54,84% 6,45% 12,90% 3,23% 22,58% 0,00% 100,00% 

Totalt 33,16% 29,02% 26,42% 0,52% 10,36% 0,52% 100,00% 

 

Tabell 2 visar var respondenterna, kategoriserade efter fakultet, anskaffar sin kurslitteratur. 

Det kan utläsas att respondenter tillhörande den Tekniska högskolan förefaller utgöra 

Bokakademins mest frekventa kunder. Därefter är de näst mest frekventa kunderna 

respondenter på den Filosofiska fakulteten och till sist de på den utbildningsvetenskapliga 

fakulteten. Respondenterna tillhörande lärarutbildningen är de som i högst grad köper 

kurslitteratur på internet, dessa lånar även kurslitteratur i högst grad. Respondenter tillhörande 

den Filosofiska fakulteten och den Tekniska högskolan köper begagnad kurslitteratur i samma 

utsträckning, där köper en tredjedel av respondenterna sin kurslitteratur främst i andra hand. 

Lärarstudenterna avviker när det kommer till inköp av begagnad kurslitteratur då mindre än 

6,5 procent köper kurslitteratur i andra hand. 

 
Tabell 3. Respondenternas fakultet och pengar som spenderas på kurslitteratur per termin 

Andel Pengar som spenderas på kurslitteratur per termin 

Fakultet Upp till 1000 

kronor 

Mellan 1000-

2000 kronor 

Mellan 

2000-3000 

kronor 

Mellan 

3000-4000 

kronor 

Över 

4000 

kronor 

Vet ej Totalt 

Filosofiska fakulteten 27,00% 46,00% 15,00% 9,00% 1,00% 2,00% 100,00% 

Tekniska högskolan 26,23% 60,66% 13,11% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Utbildningsvetenskap 30,00% 40,00% 26,67% 0,00% 0,00% 3,33% 100,00% 

Totalt 27,23% 49,74% 16,23% 4,71% 0,52% 1,57% 100,00% 

 

Ovanstående tabell, tabell 3, redovisar hur mycket pengar respondenterna uppskattar att de 

spenderar på kurslitteratur per termin. I tabellen har respondenterna kategoriserats efter sin 

fakultetstillhörighet och det kan utläsas att minst en relativ majoritet för respektive fakultet 

faller inom intervallet för mellan 1 000 och 2 000 kronor. 

 
Tabell 4. Respondenternas fakultet och högsta betalningsvilja 

Andel Högsta betalningsvilja 

Fakultet Upp till 1000 

kronor 

Mellan 1000-

2000 kronor 

Mellan 2000-

3000 kronor 

Mellan 3000-

4000 kronor 

Över 4000 

kronor 

Vet ej Totalt 

Filosofiska fakulteten 16,83% 36,63% 27,72% 9,90% 0,99% 7,92% 100,00% 

Tekniska högskolan 29,03% 45,16% 17,74% 4,84% 0,00% 3,23% 100,00% 

Utbildningsvetenskap 22,58% 38,71% 32,26% 3,23% 0,00% 3,23% 100,00% 

Totalt 21,65% 39,69% 25,26% 7,22% 0,52% 5,67% 100,00% 

 

Tabell 4 illustrerar den högsta betalningsvilja för kurslitteratur per termin som respondenterna 

själva uppskattar sig ha. Respondenterna är även i denna tabell kategoriserade efter fakultet 
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och det kan utläsas att en relativ majoritet för respektive fakultet faller inom intervallet för 

mellan 1 000 och 2 000 kronor. 

 
Tabell 5. Respondenternas fakultet och om de skulle rekommendera Bokakademin till någon eller ej 

Andel Skulle du rekommendera Bokakademin till någon? 

Fakultet Ja, självklart Ja, det tror 

jag 

Nej, det tror jag inte Nej, absolut 

inte 

Vet ej Totalt 

Filosofiska fakulteten 13,59% 52,43% 13,59% 3,88% 16,50% 100,00% 

Tekniska högskolan 28,57% 60,32% 1,59% 0,00% 9,52% 100,00% 

Utbildningsvetenskap 12,90% 58,06% 12,90% 0,00% 16,13% 100,00% 

Totalt 18,27% 55,84% 9,64% 2,03% 14,21% 100,00% 

 

Ovanstående tabell, tabell 5, påvisar hur stor andel av respondenterna, fördelade på sin 

respektive fakultet, som skulle kunna tänka sig att rekommendera Bokakademin till någon 

respektive hur stor andel som inte skulle kunna tänka sig att göra det. Ur tabellen kan utläsas 

att en majoritet av respondenterna var positivt inställda till Bokakademin. Den fakultet i 

stickprovet som hade den mest positiva inställningen var den Tekniska högskolan. 

 

3.2.3 Statistisk inferens 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits när statistisk inferens har genomförts. Vad 

gäller den metodik och den formel som har tillämpats vid detta genomförande har Wahlin 

(2011) utgjort ett underlag även här, se bilaga 4 för uträkning av dubbelsidigt 

konfidensintervall för populationsandel och material från MINITAB 16 Statistical Software. 

 

Dubbelsidigt konfidensintervall för populationsandel 

En punktskattning av populationsandelen som främst anskaffar sin kurslitteratur hos 

Bokakademin är 26,02 procent. På en konfidensnivå på 95 procent blir ett ungefärligt 

dubbelsidigt konfidensintervall för populationsandelen enligt följande. 

 

19,88 % ≤ π ≤ 32,16 % 

 

Där π står för populationsandel, det vill säga andel för hela populationen. 

 

Det kan med andra ord, med 95 procents säkerhet, anses vara statistiskt säkerställt att 

Bokakademin ej har en dominerande position på marknaden eftersom intervallet varken täcker 

50 procent eller är i närheten av den procentsatsen. 

 

Chitvåtester för korstabeller 

Korstabeller är, som tidigare nämnts, ett vanligt verktyg för att sammanfatta den information 

som två kvalitativa variabler tillhandahåller (Wahlin 2011). Nedan analyseras ett antal av de 

korstabeller som presenteras i avsnitt 3.2.2 i denna uppsats genom så kallade chitvåtester. 

Chitvåtester utförs för att undersöka om det, vad gäller hela populationen, finns några 

statistiskt säkerställda skillnader i fördelning mellan korstabellens olika grupper (Wahlin 

2011).  
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För att det resultat som erhålls från ett chitvåtest för just korstabeller ska anses vara giltigt 

måste nedanstående krav vara uppfyllda (Wahlin 2011). 

 Det ska råda oberoende mellan korstabellens celler, med andra ord får ingen 

respondent inkluderas i flera celler 

 Maximalt 20 procent av de förväntade frekvenserna får vara mindre än fem 

 Samtliga förväntade frekvenser ska vara större än ett (Wahlin 2011). 

 

När ovanstående krav inte kan anses vara uppfyllda finns det enligt Wahlin (2011) två 

alternativ att använda sig av för att komma runt denna problematik. Dessa alternativ utgörs av 

sammanslagning samt Fishers exakta test. Sammanslagning innebär att olika svarsalternativ 

slås ihop, ett krav för denna metod är dock att det finns en logisk grund till 

sammanslagningarna. Fishers exakta test är en metod som är svår att använda sig av utan 

tillgång till statistisk programvara. Vid användning av MINITAB 16 Statistical Software finns 

begränsade möjligheter att genomföra Fishers exakta test då denna programvara enbart 

accepterar korstabeller av formatet två kolumner och två rader för detta test. 

 

Den valda signifikansnivån har för samtliga genomförda chitvåtester varit fem procent. 

 

Chitvåtest för främsta anskaffningssätt och kön 

I detta chitvåtest formulerades hypoteserna enligt nedan. 

 

H0: Det finns inga skillnader i främsta anskaffningssätt mellan könen 

Ha: Det finns skillnader i främsta anskaffningssätt mellan könen 

 

Detta chitvåtest var ej genomförbart då kraven för att kunna genomföra chitvåtest ej var 

fullständigt uppfyllda. Det har ej heller varit möjligt att, i MINITAB, genomföra Fishers 

exakta test och alternativet att göra logiska sammanslagningar valdes bort till förmån för en 

hypotesprövning för jämförelse av populationsandelar. Populationsandelarna syftar här till 

andelen kvinnliga studenter respektive andelen manliga studenter som i enkätundersökningen 

har angett Bokakademin som främsta anskaffningssätt. Denna hypotesprövning har alltså 

genomförts för att tydligt fokusera Bokakademin vad gäller främsta anskaffningssätt och har 

utförts med hjälp av den statistiska programvaran. Hypoteserna formulerades enligt nedan. 

H0: πKvinna - πMan = 0 

Ha: πKvinna - πMan ≠ 0 

 

Där π står för populationsandel uppdelad efter kön. 
 

Det som kan uttydas av denna hypotesprövning är att det, på fem procents signifikansnivå, 

finns statistiskt säkerställda skillnader mellan könen med avseende på främsta 

anskaffningssätt. 
 

Andelen kvinnliga respondenter som i första hand vänder sig till Bokakademin vid köp av 

kurslitteratur var cirka 18,9 procent medan motsvarade andel utgjorde cirka 32,1 procent hos 

de manliga respondenterna. På grund av detta har ännu ett hypotestest genomförts då 

författarna har velat undersöka om det går att statistiskt säkerställa att kvinnliga studenter i 

första hand köper kurslitteratur hos Bokakademin i mindre utsträckning än vad manliga 

studenter gör. 
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Hypoteserna formulerades enligt nedan. 

H0: πKvinna - πMan = 0 

Ha: πKvinna - πMan < 0 

 

Denna hypotesprövning visar att det, på fem procents signifikansnivå, är statistiskt säkerställt 

att kvinnliga studenter i första hand köper kurslitteratur hos Bokakademin i mindre uträckning 

än vad manliga studenter gör. 

 

Chitvåtest för främsta anskaffningssätt och fakultet 

Hypoteserna formulerades i detta test enligt nedan. 

 

H0: Det finns inga skillnader i främsta anskaffningssätt mellan fakulteter 

Ha: Det finns skillnader i främsta anskaffningssätt mellan fakulteter 

 

Detta chitvåtest var till en början ej genomförbart då kraven för att kunna genomföra 

chitvåtest ej var fullständigt uppfyllda. Det har ej heller varit möjligt att, i MINITAB, 

genomföra det så kallade Fishers exakta test. För att kunna genomföra ett chitvåtest slogs 

därför ett antal alternativ ihop. Alternativet att köpa begagnad kurslitteratur samt köpa av 

annan fysisk bokhandel slogs ihop till ett alternativ som syftar till fysisk anskaffning. Vad 

gäller alternativet för vet ej var det enbart en respondent som hade fyllt i detta svar. 

Författarna har därför valt att slå ihop detta svar med alternativet låna från bibliotek eller låna 

på annat sätt då det dels är tänkbart att resultatet inte påverkas alltför mycket av detta samt att 

det är mer troligt att en person vet om att den brukar köpa kurslitteratur jämfört med om den 

lånar då låna kan ses som ett mer vagt alternativ. 

Detta chitvåtest visade att nollhypotesen kan förkastas. På 5 procents signifikansnivå är det 

alltså statistiskt säkerställt att det finns skillnader mellan främsta anskaffningssätt och 

fakulteterna. 

 

Chitvåtest för pengar som spenderas på kurslitteratur per termin och fakultet 

Hypoteserna formulerades här enligt nedan. 

H0: Det finns inga skillnader i pengar som spenderas på kurslitteratur per termin mellan 

fakulteter 

Ha: Det finns skillnader i främsta pengar som spenderas på kurslitteratur per termin mellan 

fakulteter 

Detta chitvåtest var till en början ej genomförbart då kraven för att kunna genomföra 

chitvåtest ej var fullständigt uppfyllda. Det har ej heller varit möjligt att, i MINITAB, 

genomföra det så kallade Fishers exakta test. För att kunna genomföra ett chitvåtest slogs 

därför ett antal alternativ ihop. Alternativet över 4 000 kronor samt alternativet mellan 3 000 

och 4 000 kronor slogs ihop med alternativet mellan 2 000 och 3 000 kronor till alternativet 

över 2 000 kronor. Alternativet för vet ej slogs ihop med alternativet upp till 1 000 kronor då 

författarna menar att de respondenter som fyllt i vet ej måste köpa kurslitteratur någon gång, 

de uppfattar det alltså som orimligt att inte spendera några pengar alls på kurslitteratur på en 

termin.  

Detta test visade att det ej, på fem procents signifikansnivå, statistiskt kan säkerställas att det 

finns några skillnader i pengar som spenderas på kurslitteratur per termin mellan fakulteterna. 
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Chitvåtest för högsta betalningsvilja och fakultet 
Hypoteserna formulerades i detta chitvåtest enligt nedan. 

 

H0: Det finns inga skillnader i högsta betalningsvilja mellan fakulteter 

Ha: Det finns skillnader i högsta betalningsvilja mellan fakulteter 

 

Detta chitvåtest var till en början ej genomförbart då kraven för att kunna genomföra 

chitvåtest ej var fullständigt uppfyllda. Det har ej heller varit möjligt att, i MINITAB, 

genomföra det så kallade Fishers exakta test. För att kunna genomföra ett chitvåtest slogs 

därför ett antal alternativ ihop. Alternativet över 4 000 kronor samt alternativet mellan 3 000 

och 4 000 kronor slogs ihop med alternativet mellan 2 000 och 3 000 kronor till alternativet 

över 2 000 kronor. Alternativet vet ej behölls här då författarna menar att det här finns en 

skillnad jämfört med chitvåtestet för pengar som spenderas på kurslitteratur per termin och 

fakultet då det ena behandlar faktiska förhållanden och det andra vilja. Detta test hade ett p-

värde som var högre än vald signifikansnivå och det kan därmed ej, på fem procents 

signifikansnivå, statistiskt säkerställas att det finns några skillnader i högsta betalningsvilja 

mellan fakulteterna. 

 

3.3 Uppfattning kontra verklighet 

I den genomförda enkätundersökningen uppmanades respondenterna att ange vilket program 

de studerade vid. Respondenter som läste fristående kurser uppmanades att ange detta. Vid 

författarnas kodning av den erhållna datan separerades de respondenter som studerade vid 

civilekonomprogrammet och det internationella civilekonomprogrammet från de som 

studerade vid övriga program och fristående kurser, se figur 5. Informationen som erhållits av 

de ekonomstuderande studenterna har studerats närmare och en av dessa enkäter har valts ut 

för att kunna undersöka om en enskild students uppfattning verkar ge en korrekt bild av 

verkligheten. 

Enligt den utvalda enkäten studerade respondenten vid den fjärde terminen på 

civilekonomprogrammet, något som motsvarar den andra årskursen på programmet. Denna 

enkät har valts ut då denne respondent angett att den i första hand köper kurslitteratur via 

internet, alltså att denne i första hand inhandlar ny litteratur istället för begagnad, och då 

främst av aktören Adlibris. Författarna har velat undvika att välja ut en enkät besvarad av en 

student tillhörande en högre årskurs eftersom det enligt deras uppfattning då sker en inriktning 

av studierna och vidare har det även antagits att det kan finnas skillnader vad gäller 

litteraturen och dess kostnader mellan de olika språkinriktningarna på det internationella 

civilekonomprogrammet. Vad gäller den utvalda respondentens svar på de budgetrelaterade 

frågorna i enkäten, med andra ord hur mycket pengar denne uppskattar att den spenderar på 

kurslitteratur per termin samt hur mycket den högst är villig att betala för kurslitteratur per 

termin, låg summan på mellan 3 000 och 4 000 kronor per termin på båda frågorna. 

Genomsnittet på ovan nämnda budgetfrågor låg, beräknat på information från samtliga 

respondenter som angett att de studerar vid den fjärde terminen på civilekonomprogrammet, 

på 1 360 kronor respektive 2 500 kronor. Alltså är den genomsnittlige ekonomstudenten högst 

villig att betala strax över 1 000 kronor mer än vad den för närvarande uppskattar att den 

spenderar på kurslitteratur per termin. 

I tabell 6 på nästa sida redovisas en sammanställning över den sammanlagda 

litteraturkostnaden per kurs under den andra årskursen på civilekonomprogrammet. Kurserna 

anges i bokstavsordning och priserna anges i kronor. Information om priserna för nedan 
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presenterad litteratur har inhämtats från två olika aktörer, Bokakademin och Adlibris. Denna 

jämförelse har genomförts för att kunna undersöka hur stor skillnaden i totalsumma blir 

beroende på vilken aktör en student vänder sig till just i detta specifika fall. Den kolumn i 

tabellen som visar skillnad i totalkostnad mellan de olika aktörerna är utifrån Bokakademins 

perspektiv, exempelvis visar kostnadsskillnaden för kursen i associationsrätt att litteratur köpt 

hos Bokakademin totalt är 16 kronor billigare än samma litteratur köpt hos Adlibris. 

Eventuella kortare utdrag ur böcker, kursmaterial som tillhandahålls kostnadsfritt, listor med 

rekommenderad litteratur etcetera för de olika kurserna har exkluderats. Eventuella 

fraktkostnader har även bortsetts ifrån. Vad gäller den inhämtade prisinformationen vill 

författarna poängtera att upplagan samt årtalet i vissa fall inte har överensstämt med den 

information som finns angiven på kursernas litteraturlistor. 

Tabell 6. Sammanlagd litteraturkostnad per kurs under den andra årskursen på civilekonomprogrammet (Adlibris (a) (2013), 

Adlibris (b) (2013), Adlibris (c) (2013), Adlibris (d) (2013), Adlibris (e) (2013), Adlibris (f) (2013), Adlibris (g) (2013), 

Adlibris (h) (2013), Adlibris (i) (2013), Adlibris (j) (2013), Adlibris (k) (2013), Adlibris (l) (2013), Adlibris (m) (2013), 

Adlibris (n) (2013), Adlibris (o) (2013), Bokakademin i Östergötland AB (b) (2013), Linköpings universitet (a) (2013), 

Linköpings universitet (b) (2013), Linköpings universitet (c) (2013), Linköpings universitet (d) (2012), Linköpings 

universitet (e) (2013), Linköpings universitet (f) (2012), Linköpings universitet (h) (2013), Linköpings universitet (i) (2013) 

och Linköpings universitet (j) (2011). 

Kurs Bokakademin Adlibris Skillnad 

Associationsrätt, 5 hp      1 749,00 kr    1 765,00 kr      16,00 kr  

Externredovisning B, 7 hp      1 340,00 kr    1 513,00 kr    173,00 kr  

Finansiell styrning, 7 hp         310,00 kr       288,00 kr  -   22,00 kr  

Företagsekonomisk metod, 7 hp         664,00 kr       715,00 kr      51,00 kr  

Marknadsföring, 7 hp         470,00 kr       464,00 kr  -     6,00 kr  

Mikroekonomi, 12 hp         899,00 kr       869,00 kr  -   30,00 kr  

Statistik B, 8 hp         625,00 kr       623,00 kr  -     2,00 kr  

Strategi och styrning, 7 hp         289,00 kr       332,00 kr      43,00 kr  

Totalt     6 346,00 kr    6 569,00 kr    223,00 kr  

 

I tabellen kan utläsas att Bokakademin har en lägre totalkostnad än Adlibris i fyra av åtta 

kurser och att samma sak gäller för Adlibris. Med andra ord är litteraturen i hälften kurserna 

billigare hos den ena aktören än hos den andra. Utifrån ovanstående tabell kan en 

genomsnittlig terminskostnad beräknas genom att dividera totalkostnaden för litteraturen med 

två för respektive aktör. Detta då årskursen består av två terminer, en höst- och en vårtermin. 

Denna genomsnittliga litteraturkostnad per termin blir 3 173 kronor för aktören Bokakademin 

respektive cirka 3 285 kronor för Adlibris. Detta innebär en prisskillnad om cirka 112 kronor. 

Vidare går det att uttyda att den utvalde respondentens uppfattning om hur mycket pengar den 

spenderar på kurslitteratur per termin verkar återspegla verkligheten på ett korrekt sätt. Vad 

gäller den genomsnittlige ekonomstudenten vid årskurs två uppgav den att den enligt sin egen 

uppfattning inte ens spenderar hälften av den redovisade totalsumman i tabell 6, det som 

borde spenderas per termin vid köp av ny kurslitteratur. Dock uppgav 62,5 procent av dessa 

ekonomstudenter att de främst köper begagnad kurslitteratur. För att bemöta detta faktum 

menar författarna till denna uppsats att en allmän uppfattning är att begagnad litteratur är 

billigare än ny litteratur och att detta utfall med andra ord är rimligt. 
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3.4 Uppföljningsintervjuer 

Åtta stycken individuella uppföljningsintervjuer har genomförts med respondenter som i 

enkäten anmält sig frivilliga att delta i en sådan intervju. De personer som har intervjuats 

behandlas i denna uppsats som anonyma, i den bemärkelsen att de ej namnges, och deras svar 

har, på samma sätt som samtliga besvarade enkäter, hanterats konfidentiellt. Som tidigare 

nämnts var syftet med dessa uppföljningsintervjuer att samla in kvalitativ data om 

Bokakademins kundkrets genom att bland annat be intervjupersonerna förhålla sig till tre 

stycken hypotetiska scenarion samt besvara en fråga angående vad som sker med 

kurslitteraturen efter avslutad kurs, se bilaga 3. Scenarierna beskrev olika förändringar som 

enligt författarna skulle kunna påverka intervjupersonernas inköpsvanor. I det första scenariot 

fick intervjupersonerna föreställa sig att Bokakademin införde ett kundlojalitetsprogram i 

form av ett personligt presentkort, en idé som både författarna till denna uppsats såväl som 

Pellikka har haft (Pellikka (a) 2013). Detta presentkort skulle ge en extra mängd pengar 

utöver det som betalats. Denna extrapeng motsvarande 12,5 procent av kostnaden för 

presentkortet, eller som det beskrevs i scenariot: ett presentkort värt 4 500 kronor, men till 

priset 4 000 kronor. 
 

I det andra scenariot fick intervjupersonerna ge uttryck för vad de skulle tycka om 

Bokakademin skulle börja köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Det presenterades ett 

koncept där studenter skulle kunna lämna in sin kurslitteratur till Bokakademin och låta denne 

aktör sälja boken vidare. Bokakademin skulle i detta hypotetiska scenario behålla en marginal 

av försäljningspriset och resten av pengarna skulle tillfalla den student som lämnat in 

litteraturen. Författarna har fått inspiration till detta scenario från en butik vid Stockholms 

universitet, Campusbutiken. Denna butik säljer vidare begagnad kurslitteratur under en 

bestämd tidsperiod om tio månader. Proceduren går till som så att en person kommer in med 

de böcker denne önskar sälja och registrering sker av personen samt av böckerna. 

Campusbutiken gör sedan en bedömning av böckernas tillstånd utefter ett betygsystem. 

Betygsystemet avgör bokens pris och på detta pris läggs en provision på, en provision som 

Campusbutiken behåller när boken i fråga har blivit såld. Om en bok blir såld får personen 

som lämnade in boken komma in till butiken för att ta emot betalning, om ingen försäljning 

har skett inom ovan nämnda tidsperiod övergår äganderätten till butiken. Vissa undantag finns 

dock vid sommar- och jullov (Campusbutiken 2013). 

 

I det tredje scenariot fick intervjupersonerna beskriva hur de skulle förhålla sig till situationen 

att de kursansvariga för en viss kurs de skulle läsa ändrade kurslitteraturen, från ett år till ett 

annat, till ett helt nytt litterärt verk. Författarnas tanke bakom detta scenario var att detta 

skulle kunna försämra intervjupersonens möjligheter att komma över relevant kurslitteratur. 

Respondenten fick besvara om huruvida detta scenario skulle kunna tänkas förändra dennes 

inköp av begagnad eller ny kurslitteratur. 

  

Vad gäller det första scenariot framfördes ett antal olika svar av intervjupersonerna. En 

positiv aspekt som lyftes fram var att det kan anses vara bra att ha det hypotetiska 

presentkortet i början av ens studier. En intervjuperson uttryckte en åsikt om att det alltid är 

kul att få mer pengar än vad som betalas. Ett antal negativa aspekter som intervjupersonerna 

nämnde angående detta scenario var att presentkortet kan vara mindre bra att ha under senare 

studier på grund av att studenter hittar nya vägar och sätt att få tag på kurslitteratur. Det 

poängterades även att det inte vore fördelsfullt att låsa in sina pengar i Bokakademin, i 

synnerhet då aktörer på internet uppfattades ha längre priser. Övriga aspekter som lyftes fram 

var att det kan råda ovisshet i hur mycket litteratur som behövs köpas och därmed ansågs 

presentkortet inte vara optimalt. En åsikt var att ett behov av detta presentkort beror på var i 
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sin utbildning en student befinner sig och intervjupersonen som uttryckte detta menade att det 

i så fall skulle vara viktigt för Bokakademin att tidigt vara ute med reklam om detta 

presentkort, exempelvis när nya studenter precis har påbörjat sina studier. Under intervjuerna 

poängterades det även att kurslitteraturens totalkostnad var viktig samt att begagnad 

kurslitteratur uppfattades som det billigaste alternativet. Annat som nämndes var att 

presentkortet inte fick kosta alltför mycket och det rådde viss tveksamhet om att alla 

nödvändiga böcker skulle finnas hos Bokakademin. 
 

I allmänhet föreföll intervjupersonerna vara mer positivt inställda till det andra scenariot än 

det första scenariot. Positiva sidor med konceptet utgjordes av att flera av intervjupersonerna 

uppfattades både vilja sälja och köpa begagnad litteratur och att det verkade enkelt att göra det 

på detta sätt. En intervjuperson menade att det var ett bra förslag därför att det generellt sett är 

svårt att bli av med gammal kurslitteratur. Majoriteten av intervjupersonerna menade att de 

skulle uppskatta att slippa sälja sin litteratur själv och att det är besvärligt att sälja litteratur 

över universitetets anslagstavla. En annan intervjuperson tyckte att det vore bra att kunna bli 

av med många böcker på samma gång. Argument för att scenariot inte var ett bra förslag var 

att det redan finns andra aktörer som studenter kan köpa begagnade böcker genom, 

exempelvis genom ovan nämnda anslagstavla. Det poängterades även att scenariots nytta 

beror på hur faktiska förhållanden skulle se ut, exempelvis hur stor provision Bokakademin 

skulle behålla. 
 

Det tredje scenariot sågs som positivt enbart ur den aspekten att det kan leda till mer aktuell 

kurslitteratur medan en negativ uppfattning var att det skulle vara mindre klokt av 

kursansvariga att göra detta. Övriga svar intervjupersonerna gav var exempelvis att försök att 

ändå försöka komma åt begagnad litteratur skulle öka i omfattning och en skulle acceptera 

situationen och köpa ny kurslitteratur. En intervjuperson menade att scenariot faktiskt var 

realitet för vissa och en annan såg ingen anledning med att förändra sitt köpbeteende i 

händelse av att scenariot skulle bli verklighet. Det poängterades att böcker oftast kan 

substitueras, men även att det är bättre att köpa mer ny litteratur om det krävs ett mer 

omfattande sökande för att få tag på begagnad litteratur. 
 

På frågan om vad intervjupersonerna gör med sin kurslitteratur efter avslutad kurs är några 

exempel på svar att litteraturen låg kvar hemma eller antingen såldes vidare eller lånades ut. 

En del böcker som en intervjuperson trodde sig ha nytta av i framtiden behölls och andra 

böcker var denne mer angelägen att bli av med. Det poängterades att det fanns en avvägning 

mellan att behålla eller att avyttra böcker. En intervjuperson berättade att den brukar behålla 

böcker utan att egentligen vilja göra det för att denne uppfattar det som omständigt att sälja 

dem vidare. 

 

En annan aspekt som lyftes fram under en uppföljningsintervju var förekomsten av försäljning 

av olika paket av kurslitteratur på Bokakademin. Innebörden av dessa bokpaket är att flera 

böcker till en och samma kurs säljs ihop och då, enligt författarnas tolkning, till en lägre 

summa än om böckerna hade köpts separat. Positiva aspekter som nämndes angående detta 

under uppföljningsintervjun i fråga var att böckerna finns på plats och att de där går att 

undersöka samt att böckerna erhålls direkt i handen vid köp.  
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4 Teoretisk referensram 

 

 

I detta kapitel presenteras teorier angående konsumentbeteende, kunders köpprocess och 

studenters inköpsvanor gällande kurslitteratur. Dessa teorier kompletteras med avsnitt om att 

se varor som tjänster, segmentering, targeting och positionering samt Generation Y. Även 

teorier om ett företags marknadsföringsmix, grundläggande strategier för tillväxt samt 

marknadsföringsstrategi presenteras i detta kapitel. 
 

 

4.1 Konsumentbeteende 

Med konsumentbeteende menas tre huvudsakliga grupper av aktiviteter som en kund 

genomför vid ett köp. Dessa tre grupper presenteras i Blackwell et al. (2006) och består av 

aktiviteter som är kopplade till att anskaffa en viss produkt eller tjänst, att konsumera den 

samt att göra sig av med den. Tidigare har ett vanligt synsätt varit att fokusera på 

anledningarna till varför kunder köper och det har antagits att marknadsförare, tack vare 

denna information, lättare kan påverka kunder och deras köp. Nu för tiden finns det ett 

bredare synsätt som utöver det traditionella synsättet fokuserar på varför och hur kunder 

använder produkter (Blackwell et al. 2006). 
 

I den första huvudgruppen av aktiviteter inkluderas samtliga aktiviteter som leder fram till att 

ett köp genomförs samt det faktiska köpet eller mottagandet av produkten eller tjänsten. 

Exempel på aktiviteter kan vara att inhämta information och att utvärdera olika alternativ. Det 

kan röra sig om frågor såsom hur kunden bestämmer sig för att genomföra ett köp, var kunden 

köper och hur betalning sker. Den andra huvudgruppen, konsumtion, syftar till en kunds 

aktiviteter som berör frågor som exempelvis hur produkten används, av vem och när den 

används samt hur mycket som konsumeras. Även frågan om tjänsten eller varan konsumeras 

på avsett sätt inkluderas i denna huvudgrupp. I den tredje och sista huvudgruppen innefattas 

aktiviteter rörande hur kunden i fråga gör sig av med produkten, exempelvis om den säljs 

vidare, antingen av kunden själv eller genom en annan aktör, eller hur den återvinns 

(Blackwell et al. 2006). 

 

En konsuments beteende påverkas av 

konsumentrelaterade respektive företags-

relaterade influenser. Exempel på 

konsumentrelaterade influenser är kultur, 

personlighet, var personen befinner sig i 

livet, inkomst och åsikter. Influenser 

kopplade till företag kan exempelvis 

vara reklam, pris, service, 

bekvämlighet, word of mouth, 

butiksmiljö, lojalitetsprogram och 

tillgänglighet till produkter (Blackwell 

et al. 2006). Jobber och Fahy (2009) 

belyser fem stycken frågor som kan 

fungera som verktyg för att förstå kunder 

och deras beteende. Dessa frågor 

illustreras i figur 16. 
 

KUNDER Var köper de? 

Hur köper de? 

Vem är viktig? 

Vad väljer de utifrån? 

När köper de? 

Figur 16. Grundläggande frågor för att förstå kunder (Jobber, D. och Fahy, J. 

(2009). Foundations of Marketing. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill 

Higher Education. s. 57). 
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Utvärdering av köpbeslutet 

Inköp 

Utvärdering av alternativ 

Inhämtning av information 

Uppmärksammande av behov 

För att kunna besvara dessa frågor krävs att företag har en personlig kundkontakt alternativt 

att en marknadsundersökning genomförs (Jobber och Fahy 2009). 

 

Vad gäller vem, eller vilka, som har en betydande roll vid köpbeslut har, enligt Jobber och 

Fahy (2009), fem generella roller identifierats vid köpbeslut. Dessa roller presenteras i 

Blackwell et al. (2006) och är följande: 

 

1. Initiativtagare (initiator) 

2. Påverkare (influencer) 

3. Beslutsfattare (decider) 

4. Köpare (buyer) 

5. Användare (user) 

 

Initiativtagaren är den person som inleder själva processen gällande ett eventuellt köp. Denna 

person kan söka information för att påverka det beslut som ska tas. Den person vars åsikter 

påverkar andra personer i gruppen, åsikter om vad som ska utvärderas vid ett köpbeslut 

innehar rollen som påverkare. Beslutsfattaren är den person som, som namnet indikerar, fattar 

beslutet om ett köp ska genomföras eller ej. Köparen är den som genomför köpet i den 

bemärkelsen att den kontaktar leverantören, besöker försäljningsstället, betalar och har hand 

om leveransen. Slutligen utgörs användaren av den konsument som använder produkten 

(Blackwell et al. 2006).  

 

Ovanstående roller kan innehas av olika personer, men det kan även vara så att en person 

innehar flera stycken av dem. Jobber och Fahy (2009) nämner köp av en leksak som ett 

exempel. Där kan ett barn utgöra både initiativtagare och påverkare samtidigt som denne kan 

påverkas av ett syskon. Föräldrarna kan utgöra både beslutsfattare såväl som köpare. Slutligen 

kan båda barnen utgöra användare. Rent praktiskt innebär dessa olika konsumentroller att 

företag kan rikta sin marknadsföring åt flera håll, i detta fall mot två föräldrar och två barn, 

och ändå kan slutprodukten bli densamma, med andra ord att ett köp genomförs. Att 

identifiera de roller olika personer spelar är därmed av stor vikt för företag och deras försök 

att ha en effektiv marknadskommunikation (Jobber och Fahy 2009). 

 

4.2 Kunders köpprocess 

Kunders köpprocess, det vill 

säga den process utefter köp 

genomförs, ser ut enligt figur 17 

(Jobber och Fahy 2009). 
 

Denna modell presenterar även 

Wilson et al. (2012) som ett sätt 

att kartlägga kunders köpbeslut, 

med andra ord för att beskriva 

hur kunder väljer och fattar 

beslut i sin inköpsprocess. 

Modellen består av sex 

delmoment i följande ordning: 

uppmärksammande av behov 

(need recognition), inhämtning av 

information (information search), 

utvärdering av alternativ 

Figur 17. Kunders köpprocess (Jobber, D. och Fahy, J. (2009). Foundations of 

Marketing. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education. s. 60. Se även 

Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., och Gremler, D.D. (2012). Services 

Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. Maidenhead, Berkshire: 

McGraw-Hill Higher Education. s. 30). 
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(evaluation of alternatives), inköp (purchase), kundupplevelse (consumer experience) och 

utvärdering av köpbeslutet (post-purchase evaluation). Denna modell inkluderar alltså ett steg 

som Jobber och Fahy (2009) ej presenterar, nämligen kundupplevelse. Nedan följer en 

beskrivning av respektive delmoment. 

 

Det första delmomentet innebär att konsumenten uppmärksammar och inser att ett köpbehov 

föreligger, med andra ord need recognition. Detta innebär alltså att innan ett köp genomförs 

måste den framtida konsumenten först inse att denne har ett behov av något.  
 

”Consumers don’t just walk into a store and say, ”I notice you have things to sell. I 

have some extra money I would like to spend, so just give me something and charge it to 

my credit card.” Consumers buy things when they believe a product’s ability to solve a 

problem is worth more than the cost of buying it, thereby making recognition of an 

unmet need the first step in the sale of a product.” (Blackwell et al. 2006: 71) 

 

Ett vanligt sätt att beskriva olika behov är Maslows behovshierarki och denna modell kan 

användas för att beskriva hur personer inser sina köpbehov (Wilson et al. 2012). Sett till 

denna behovshierarki ska först en persons kroppsliga behov tillgodoses, därefter följer 

trygghetsbehov samt gemenskaps- och tillgivenhetsbehov. De två sista stegen i Maslows 

behovshierarki är behov av uppskattning följt av behov av självförverkligande 

(Nationalencyklopedin 2013). 
 

Enligt Wilson et al. (2012) är de kroppsliga behoven i Maslows behovshierarki de 

grundläggande behov en människa behöver få tillgodosedda för att kunna leva. Det kan vara 

fråga om sömn, vatten och mat, alltså biologiska behov. Människor har även ett behov av 

skydd och säkerhet, med andra ord har människor ett trygghetsbehov och detta är alltså ett av 

de mest grundläggande behoven en människa har enligt Maslows behovshierarki. Med 

gemenskaps- och tillgivenhetsbehov menas behovet av vänskap och att känna samhörighet. 

Det fjärde steget utgörs av en persons behov av framgång, prestation och självkänsla. Det 

skulle kunna röra sig om träning, utbildning eller till och med viss konsumtion som kan ge en 

uppfattning av självförbättrande. Slutligen är det sista behovet i Maslows behovshierarki ett 

behov av självförverkligande (Wilson et al. 2012). Utbildning är med andra ord en del av det 

fjärde steget enligt Wilson et al. (2012), enligt en presentation av Maslows behovshierarki av 

Hagerty (1998) är det däremot en form av självförverkligande. 

 

Det andra steget i en kunds köpbeslutsprocess handlar om att inhämta information om varan 

eller tjänsten som den eventuelle kunden har ett behov av att köpa (Wilson et al. 2012). Det 

kan röra sig om att införskaffa information om pris, tillgänglighet och olika köpalternativ med 

mera. Det finns olika typer av informationskällor och exempel kan vara skyltar, försäljare, 

familj och vänner, reklamannonser, internetbaserade annonser med mera (Blackwell et al. 

2006).  

 

Det tredje steget i en kunds köpbeslutsprocess utgörs av en kunds utvärdering av alternativ. 

Olika köpalternativ utvärderas innan en kund fattar ett beslut om vad som eventuellt ska 

köpas (Wilson et al. 2012). De kriterier som en kund tar hänsyn till vid köp kan kategoriseras 

i fyra större grupper, nämligen tekniska, ekonomiska, sociala och personliga kriterier. Dessa 

kriterier ligger till grund för en kunds val av varumärke och de kriterier som är av störst 

betydelse kan variera från person till person. Vad gäller ekonomiska kriterier syftar de till 

köpets kostnadsaspekt och ett antal exempel är pris, värde för pengarna och restvärde. Vad 

gäller tekniska, sociala och personliga kriterier behandlas de ej närmare då de av författarna 
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till denna uppsats ej anses vara särskilt relevanta vid köp av kurslitteratur. För att ett företag 

ska kunna utveckla sitt produkt- och tjänsteerbjudande och se över hur detta framställs till 

kunden är det nödvändigt att det finns en förståelse för vilka kriterier kunder ser till vid köp 

(Jobber och Fahy 2009). 
 

Nästa steg i köpbeslutsprocessen är själva inköpet av varan eller tjänsten, purchase (Wilson et 

al. 2012). När kunden väl har beslutat sig för att genomföra ett köp kan det sägas att denne 

först väljer den återförsäljare som denne ska vända sig till. Efter detta val och väl på plats 

påverkas kunden av exempelvis säljare och genomför återigen olika val. Därefter sker köpet 

och kunden erhåller sin köpta vara eller tjänst (Blackwell et al. 2006). 

   
Med kundupplevelse menar Wilson et al. (2012) hur en kund upplever en köpt tjänst. Denna 

upplevelse följs av det sista steget i en kunds köpbeslutsprocess, utvärderingen av köpbeslutet 

eller post-purchase evaluation. I detta skede kan kunden antingen utveckla en känsla av 

lojalitet gentemot varumärket eller leverantören eller börja sprida negativ word of mouth som 

ett resultat av missnöje. Kundlojalitet är värdefullt för marknadsaktörer eftersom det leder till 

svårigheter för konkurrenter att ta marknadsandelar från aktören i fråga (Wilson et al. 2012). 
 

4.3 Studenters inköpsvanor gällande kurslitteratur 

Foucault och Scheufele (2002) behandlar i en artikel studenters inköpsvanor av kurslitteratur 

med fokus på hur internetbaserade aktörer står sig mot bokbutiker på universitetsområden. 

Artikeln grundar sig på en genomförd enkätundersökning omfattande 156 respondenter, en 

undersökning som sedan analyserats med chitvåtester. När artikeln skrevs utgjorde värdet på 

den internetbaserade försäljningen bara en bråkdel av värdet på försäljningen via traditionella 

butiker och befintlig forskning på området var begränsad. Tidigare forskning hade dock visat 

att respondenter hänvisar till lägre kostnad och högre tillgänglighet som en anledning till att 

göra sina inköp över internet (Foucault och Scheufele 2002). 

 

I artikeln poängteras att en internetvänlig omgivning och vänskapskrets ökar sannolikheten att 

internetköp genomförs samt att universitetslärare troligen har en inverkan på vilken 

inköpskanal studenterna väljer beroende på vilka riktlinjer de sätter beträffande inköp av 

kurslitteratur. Dock fanns inget signifikant stöd för att en respondents vänskapskrets skulle ha 

haft en inverkan på huruvida denne tidigare handlat kurslitteratur över internet. Däremot 

påverkades respondenterna av vänners tidigare internetköp i den bemärkelsen att de själva 

blev mer benägna att handla kurslitteratur över internet i framtiden. Universitetslärares 

rekommendation av internet som inköpskanal visade sig sakna signifikant påverkan på 

respondenternas val av inköpskanal beträffande framtida inköp av kurslitteratur. Vad gäller 

genomförda köp visade sig dock universitetslärare ha haft en positiv påverkan på internetköp 

om de rekommenderat eller avsatt tid för kurslitteraturköp över internet (Foucault och 

Scheufele 2002). 

 

Foucault och Scheufele (2002) kunde i sin studie konstatera att kostnad inte utgjort en viktig 

faktor i avvägningen att handla via internet eller i butik. På grund av detta poängteras att 

återförsäljare bör lägga fokus på bland annat god service och smidiga köp istället för låga 

priser. Enligt artikeln är lärarnas inflytande stort på studenternas inköpsvanor och av denna 

anledning poängteras det att lärare skulle kunna spela en viktig marknadsföringsroll, vidare 

visades att en viktig faktor i huruvida studenter köper litteratur över internet var om de 

pratade med sina vänner om just internetköp. 
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4.4 Att se varor som tjänster 

I Wilson et al. (2012) presenteras fem olika synsätt för tjänster. Dessa är rena tjänsteindustrier 

och tjänsteföretag, att se tjänster som produkter, att se tjänster som upplevelser, kundtjänst 

samt att se alla produkter och fysiska varor som tjänster. Det sistnämnda av dessa synsätt, 

även kallat service dominant logic, är med andra ord ett bredare sådant. Synsättet, som 

ungefär kan översättas till tjänstedominerande logik, presenteras i en artikel skriven av Vargo 

och Lusch (2004) som menar att företag erbjuder olika lösningar till kunderna. För att nämna 

ett exempel på detta synsätt för tjänster kan nämnas att en dator erbjuder information. Artikeln 

utgår ifrån ett resonemang om hur marknadsföring och vad som uppfattas som 

marknadsföring har förändrats. Från att ha fokuserat på överlåtandet av saker har 

marknadsföringen förändrats till att ha ett fokus som inkluderar immateriella varor och 

framför allt tjänster samt att fokus flyttats från producent till konsument. Det koncept som 

artikeln behandlar är alltså att varor kan värderas efter nyttan de bidrar med och att den nyttan 

kan ses som en tjänst (Vargo och Lusch 2004). För att illustrera detta resonemang kan ett 

bilköp nämnas som exempel. Själva bilen utgör en vara, men nyttan med den är att personer 

kan förflytta sig, den erbjuder transport. Bilens syfte är med andra ord transport och den kan 

därmed anses förmedla en tjänst. 

 

Wilson et al. (2012) menar att tjänster karaktäriseras av att de är immateriella, med andra ord 

ogripbara eller opåtagliga. Detta kan illustreras med nedanstående citat av Evert Gummesson 

(1987). 
 

“The now generally accepted definition of a service is "something which can be bought 

and sold but which you cannot drop on your foot."” (Gummesson 1987: 22) 
 

Shostack (1977) presenterar ett spektrum över påtagligheten hos olika varor och tjänster. 

Detta spektrum illustrerar en kategorisering utifrån egenskaper hos ett antal varor och tjänster 

och visar att det ibland kan vara svårt att definiera vad som utgör vad. Få erbjudanden är 

fullständigt påtagliga respektive fullständigt opåtagliga, det finns alltså få rena varor 

respektive få rena tjänster. En generell tumregel är dock att varor är mer påtagliga än tjänster 

och att tjänster är mindre påtagliga än varor. Ett exempel som illustrerar svårigheten att 

särskilja varor från tjänster är snabbmatsindustrin, en industri som anses förmedla en tjänst 

trots att maten en kund mottar är påtaglig (Wilson et al. 2012). Snabbmatsrestauranger 

hamnar mitt på spektrumets skala och i spektrumets yttre kanter återfinns salt respektive 

utbildning, se figur 18 nedan. På spektrumets vänstra sida återfinns mer påtagliga ting medan 

en immateriell dominans råder till höger. 

 

 
Figur 18. Spektrum över påtaglighet (Shostack, G.L. (1977). ’Breaking Free from Product Marketing’, Journal of Marketing, 

41(2): 73-80. s. 77). 
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4.5 Segmentering, targeting och positionering 

Segmentering, targeting och positionering är en samling begrepp som behandlas i Kotler 

(1999). Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp baserad på Jobber och Fahy (2009). 

 

Segmentering innebär att en viss marknad delas upp i mindre delmarknader som består av 

individer som har samma egenskaper. En framgångsrik segmentering ska vara effektiv, 

mätbar och tillgänglig. Den ska även vara genomförbar och lönsam. Med en effektiv 

segmentering menas att de identifierade segmenten ska bestå av relativt lika konsumenter och 

att dessa ska ha tydliga skillnader gentemot kunder i andra segment. Med mätbarhet menas att 

det ska vara möjligt för företag att identifiera kunder och att förstå deras egenskaper och 

beteendemönster. Det kan exempelvis vara lättare att kategorisera kunder efter variabler 

såsom ålder och kön snarare än personlighet. Tillgänglighet syftar till att företaget i fråga 

måste kunna utforma effektiva direktiv vad gäller frågor som exempelvis hur det ska nå ut till 

de identifierade segmenten. Segmenteringen ska även vara genomförbar i den bemärkelsen att 

resurser och kunskap ska finnas tillhands för att företaget ska kunna ta tillvara på de 

möjligheter som har identifierats genom den genomförda segmenteringen. Slutligen måste 

segmenten vara så pass stora att de är lönsamma för företaget att rikta sig mot (Jobber och 

Fahy 2009). 
 

Segmentering kan genomföras utifrån tre aspekter, nämligen beteendemässiga aspekter, 

psykografiska aspekter och profilmässiga aspekter. Att segmentera efter beteendemässiga 

aspekter innebär att segmentering sker utifrån faktorer såsom kundbeteende vid köp. Det kan 

gälla hur kundsegmentet beter sig, vad det söker för fördelar och nyttor, när kundgruppen 

genomför sina köp, kundsegmentens uppfattningar och vad för varor och tjänster de har 

användning av. Segmentering efter psykografiska aspekter sker utifrån faktorer som 

exempelvis livsstil och personlighet. Psykografiska aspekter kan användas för att kategorisera 

kundgrupper efter kategorierna trendsättare, konservativa, extroverta, sofistikerade, 

undergivna, aggressiva och introverta. Segmentering utifrån profilmässiga aspekter innebär att 

kundsegment definieras utifrån geografiska, demografiska och socioekonomiska aspekter. 

Segmentering utifrån kundsegments geografiska aspekter innebär att kundgrupper analyseras 

beroende på geografisk hemvist och dess implikationer. Segmentering utifrån demografiska 

aspekter syftar till att kundsegment definieras efter grupptillhörighet, ålder, kön och övrig 

demografisk information. De socioekonomiska aspekterna utgörs exempelvis av 

kundsegmentets ekonomi, sociala ställning och dylika faktorer som kan vara relevanta vid val 

av kundgrupp (Jobber och Fahy 2009). 

 

Targeting och marknadsföring kopplad till detta, utgör ett steg som handlar om att välja ut det 

kundsegment som det specifika företaget vill vända sig till. Marknadsföringen kan ske enligt 

fyra olika strategier. Dessa är en odifferentierad marknadsföring, en differentierad 

marknadsföring, en fokuserad marknadsföring och en kundanpassad marknadsföring. 

Odifferentierad marknadsföring innebär att en aktör sammanställer en marknadsföringsmix 

som sedan tillämpas för hela marknaden, det finns med andra ord en avsaknad av 

segmentering. Denna avsaknad kan exempelvis uppkomma om inga stora skillnader verkar 

finnas mellan individerna på marknaden eller om företagets kostnad för att utarbeta olika 

marknadsföringsmixar är högre än vad ett företag eventuellt kan tjäna på det. Differentierad 

marknadsföring innebär att en aktör, efter att ha genomfört en segmentering, har 

uppmärksammat ett antal intressanta kundsegment att marknadsföra sig mot. Därefter riktar 

företaget sin marknadsföringsmix mot alla eller ett antal av dessa kundsegment. En fokuserad 

marknadsföring innebär att en viss aktör, utifrån de kundsegment som har identifierats, väljer 

ut endast ett specifikt kundsegment som det sedan riktar sin marknadsföring mot. Denna typ 
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av marknadsföring tillåter aktören att fokusera sin marknadsföring på ett smalt kundsegment 

vilket kan vara till fördel för företag med begränsade resurser. Den sista strategin är 

kundanpassad marknadsföring, en strategi som innebär att ett företag, efter en segmentering 

har genomförts, utarbetar en marknadsföringsmix för varje enskild kund (Jobber och Fahy 

2009). 
 

Positionering kan definieras som ett företags utformning av sitt utbud för att uppnå en specifik 

och viktig plats i kunders medvetande. För ett företag innebär positionering att koppla 

samman sina varor eller tjänster med olika lösningar som kunder söker. En framgångsrik 

positioneringsstrategi bygger på kontinuitet, tydlighet, trovärdighet och konkurrenskraft. Ett 

företags positioneringsstrategi bör vara vald på så sätt att aktören i fråga erbjuder något som 

ingen annan aktör på ett bättre sätt kan erbjuda till det specifika företagets målgrupp (Jobber 

och Fahy 2009). 

 

4.6 Generation Y 

Parment (2013) jämför i en artikel den så kallade Generation Y med Baby Boomers, två stora 

och viktiga grupper för företag och som har en betydande köpkraft. I detta fall syftar 

generation inte till när enskilda individer är födda eller den tid det tar innan en person skaffar 

barn utan här definieras och bestäms innebörden samt tidsperioden av en generation utefter 

externa händelser. Denna syn på generation kallas generationshop (generation cohort). 

Generation Y utgörs av individer födda ungefär mellan årtalen 1977 och 1990 och Baby 

Boomers av individer födda ungefär mellan 1945 och 1958. 

I artikeln lyfts det fram att upplevelser som individer i åldern 17 till 24 tillsammans tar del av 

skapar olika värderingar, olika gemensamma effekter för gruppen, och Parment (2013) tar 

bland annat stöd i forskning som har visat att dessa värderingar förblir relativt intakta under 

en livstid. Denna åldersperiod, 17 till 24 år, utgör en fas då en person går från sen tonåring till 

tidig vuxen och händelser som sker under denna period formar en individs värderingar, 

preferenser, attityder och köpbeteende på ett varaktigt sätt. Artikeln jämför nämnda 

generationshopar beträffande köpbeteende och grad av engagemang vid köp av mat, kläder 

och bilar. Konsumenter ställer generellt sett höga krav och begär exempelvis att de tilldelas 

personlig uppmärksamhet (Parment 2013). 

Vidare påpekas det att segmentering, se avsnitt 4.5, länge har varit en grundsten inom 

marknadsföring. Fokus vid segmentering ligger på olika faktorer såsom demografi och 

geografi. Ålder har ansetts vara en passande variabel för att skapa grupper då olika segment 

kan beskrivas med hjälp av denna. En nackdel är dock att ingen förståelse ges för de motiv 

och drivkrafter som kan finnas inom dessa segment, det vill säga anledningarna till att 

konsumtion sker. Parment (2013) menar därför att segmentering som sker utifrån variabeln 

generationshop i vissa fall kan leda till en bättre, mer effektiv segmentering än om 

segmentering sker utifrån andra variabler eftersom hänsyn tas till exempelvis de varaktiga 

värderingar som olika händelser skapat. 

Vad gäller Generation Y påbörjas en köpprocess med att en specifik produkt väljs ut (Parment 

2013). Individer födda i början av generationshopens tidsspann kom att påverkas av den 

finansiella osäkerhet som rådde i början på 90-talet, men generellt sett tog Generation Y, 

under åldern 17 till 24, del av en period av ekonomisk tillväxt, en betydande utveckling av 

sociala medier och internationalisering för att nämna några exempel. Den påverkan finansiell 

osäkerhet har kan visa sig som en minskad känsla av trygghet. En individ får sköta sig själv 

och undersöka det växande antalet möjligheter som står till buds. Generation Y är vana vid ett 



40 
 

stort informationsflöde och kallas av Parment (2013) som individer som gör flera saker 

samtidigt och som i princip använder sin mobiltelefon till allt. Detta förhållande leder till 

ökade möjligheter för företag att marknadsföra sig genom exempelvis internet. Andra 

kännetecken är att Generation Y vill bestämma när, var och hur kommunikation sker med 

företag och att återförsäljare väljs utefter kriteriet om vilken som har det bästa erbjudandet. 

Återförsäljare väljs alltså antingen utefter den aktör som har lägst priser eller utefter den 

bekvämlighet som förknippas med olika alternativ. Lojaliteten till specifika återförsäljare är 

generellt sett låg förutsatt att inget extra kundvärde tillkommer såsom lägre pris (Parment 

2013). 

Köpprocessen för Baby Boomers har sin utgångspunkt i att en viss återförsäljare väljs ut. 

Denne får sedan rekommendera vilken produkt som individen i fråga bör köpa. Stor vikt läggs 

vid den personliga kontakten med och relationen till en viss återförsäljare. Fokus ligger med 

andra ord på känslor och lojalitet till återförsäljare. Vidare nämns det i artikeln att individer 

tillhörande generationshopen Baby Boomers tycker om att, i så stor utsträckning som möjligt, 

göra sina inköp i en och samma butik då detta ses som bekvämt (Parment 2013). 

Ett antal skillnader, mellan de två jämförda generationshoparna, som artikeln belyser 

illustreras nedan i tabell 7. 

Tabell 7. Ett antal skillnader mellan Generation Y och Baby Boomers (Parment, A. (2013). ‘Generation Y vs. Baby 

Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing’, Journal of Retailing and Consumer 

Services, 20(2): 189-199. s. 192). 

 Generation Y Baby Boomers 

Great product supply/many 

market opportunities 

An opportunity and source of inspiration Somewhat frustrating 

Large supply of information OK to deal with, know how to navigate the 

information landscape 

Stressful, takes time to deal 

with 

Purchase criteria emphasis Emotional Rational 

Main risks Social risk Physical and financial risk 

Choice of product Emotional Rational 

Choice of retailer Rational Emotional 

Retailer loyalty Low High 

Attractive products Innovative: early adoption Mature: late adoption 

Social influence on purchase 

decisions 

High Limited 

Source of social influence Well-known and influential people, friends Experts and close friends - 

but they hesitate to confess it 

Main role of the brand Image, social profiling and quality Quality 

 

4.7 Ett företags marknadsföringsmix 

Kotler (1999) beskriver den så kallade marknadsföringsmixen, en mix som vanligen består av 

komponenterna produkt (product), pris (price), plats (place) och påverkan (promotion). Denna 

uppsättning av komponenter brukar kortfattat kallas för de fyra p:na och utgör enligt Jobber 

och Fahy (2009) viktiga beslutsområden inom ett företags marknadsföring. 

 

Det första p:t och beslutsområdet, det vill säga produkt, syftar till ett företags val om vilka 

produkter och tjänster som ska erbjudas till en specifik kundkrets (Kotler et al. 2013). Det 

gäller för företag att se över sina produkter och anpassa dem efter de egenskaper som kunder 

värdesätter i den bemärkelsen att de skapar en lämplig och tydlig produktdifferentiering 

(Kotler 1999).  
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Priset är det enda av de fyra p:na som representerar en intäktskälla snarare än en kostnadskälla 

för ett företag. Priset bör anpassas till den intäktsnivå som ger högst vinst när alla utgifter har 

räknats bort. Detta innebär att företag strävar efter att ha så höga priser som deras 

differentiering tillåter (Kotler 1999). 

 

Plats har att göra med ett företags beslut om vilka distributionskanaler som ska användas, hur 

varorna ska nå marknaden. Distribution medför utmaningar då förfarandet är relativt 

långsiktigt och inte nödvändigtvis fort kan avvecklas när nya kanaler börjar framstå som mer 

attraktiva (Kotler 1999). Med plats menas alltså den distribution som ett visst företag 

använder sig för att göra det möjligt för målgruppen att ta del av dess varor och tjänster 

(Kotler et al. 2013). 

 

Det sista av de fyra p:na, alltså det område som berör ett företags påverkan, kan bland annat 

utgöras av ett företags reklam, personliga försäljning och direktmarknadsföring (Kotler 1999). 

Genom att använda sig av påverkan kan företag kommunicera och förmedla information om 

vad de erbjuder för något, samt vilken nytta denna produkt eller tjänst medför, till sin 

målgrupp (Kotler et al. 2013). 

 

Enligt forskning presenterad i Wilson et al. (2012) kan dessa traditionella, fyra p:n 

kompletteras med tre stycken till när det gäller ett företags försäljning av tjänster. Dessa tre 

tillkommande komponenter ligger inom ett företags kontroll och utgörs av människor 

(people), process (process) och fysiska bevis (physical evidence). 
 

Komponenten människor inkluderar samtliga personer som är involverade i en köp- och 

leveransprocess och som därmed påverkar den enskilde kundens uppfattning om kvaliteten på 

det som köps. Påverkan kan exempelvis ske genom hur dessa personer beter sig och hur de 

klär sig. Detta gäller företagets personal, andra kunder som den enskilde kunden kommer i 

kontakt med samt kunden själv. Vad gäller den komponent som syftar till ett företags process 

menas de faktiska tillvägagångssätt som företaget tillämpar vid leverans av tjänsten, exempel 

är antalet steg som genomförs och om det finns en viss flexibilitet eller om standardisering 

gäller. Fysiska bevis syftar bland annat till den miljö som tjänsten levereras i samt var och hur 

företaget och en enskild kund interagerar. Komponenten inkluderar även andra påtagliga 

faktorer såsom skyltning, anläggningens utformning, hur de anställda klär sig och företagets 

hemsida (Wilson et al. 2012). 

 

4.8 Grundläggande strategier för tillväxt 

För att ett företag ska kunna bibehålla sin relativa position på marknaden menar Ansoff 

(1957) att det är nödvändigt att ständigt ha en tillväxt samt att förändringar sker löpande. Det 

finns fyra stycken grundläggande strategier för tillväxt och dessa är marknadspenetration, 

marknadsutveckling, produktutveckling samt diversifiering. Rent praktiskt är det oftast så att 

företag tillämpar och eftersträvar flera av dessa strategier på en och samma gång trots att de är 

åtskiljda. Strategierna illustreras som Ansoffs matris i Jobber och Fahy (2009) enligt figur 19 

på nästa sida. 
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Marknadspenetration 

 

 

 

 

Produktutveckling 

 

 

Marknadsutveckling 

 

 

 

 

Diversifiering 

Figur 19. Ansoffs matris (Jobber, D. och Fahy, J. (2009). Foundations of Marketing. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill 

Higher Education. s. 324). 

Med marknadspenetration menas alltså att företagets befintliga produkter säljs på befintliga 

marknader. Produktutveckling innebär att nya produkter säljs på befintliga marknader. 

Marknadsutveckling syftar till att befintliga produkter säljs på nya marknader och med 

diversifiering menas att nya produkter säljs på nya marknader. 

 

Ansoff (1957) menar att marknadspenetration utgör en strategi för att öka företagets 

försäljning utan att företaget avviker från ursprunglig strategi. Detta kan åstadkommas genom 

att öka försäljningen till befintliga kunder eller att försäljning påbörjas till nya kunder. 

Marknadsutveckling innebär att ett företag anpassar sitt produktutbud efter nya användnings- 

och marknadsområden. Innebörden av produktutveckling är att företaget börjar utveckla 

produkter med nya och olika egenskaper. Den sista grundläggande strategin utgörs av 

diversifiering, en strategi som innebär att både produkterna såväl som marknaderna förändras. 

 

Jobber och Fahy (2009) menar att marknadspenetration kan uppnås genom att ett företag 

använder sig av marknadsföring eller distribution på ett mer effektivt sätt eller att priserna 

sänks. Resultatet av denna strategi kan vara att befintliga kunder blir mer lojala eller att nya 

kunder tillkommer, alternativt att båda företeelserna inträffar. Produktutveckling kan 

åstadkommas antingen genom att befintliga produkter förbättras eller att nya produkter 

utvecklas för de befintliga marknaderna. Vad gäller marknadsutveckling kan det innebära att 

ett visst företag vänder sig mot nya, internationella marknader eller mot nya 

marknadssegment. Avslutningsvis kan diversifiering vara en ofrånkomlig strategi att ta till när 

ett företag ställs inför situationen att befintliga produkter och befintliga marknader erbjuder få 

tillväxtmöjligheter i framtiden. Denna strategi, diversifiering, är dock den strategi som 

innebär störst risk för ett företag (Jobber och Fahy 2009). 

 

4.9 Marknadsföringsstrategi 

Författarna vill i detta avsnitt uttrycka och illustrera en helhetsbild av de teoriavsnitt som 

presenteras i denna uppsats, med andra ord hur de olika avsnitten hör ihop. Författarna menar 

att denna helhetsbild kan beskrivas som en marknadsföringsstrategi och denna strategi 

illustreras i figur 20 nedan. Det skulle kunna sägas att denna helhetsbild utgör en form av 

kartläggning av de aktiviteter som denna uppsats bland annat behandlar och själva syftet som 

denna uppsats ämnar uppnå. De presenterade aktivitetsområdena utgör även fyra av de 

viktigaste stegen i marknadsadministrationsprocessen presenterad i Kotler (1999). 

 

Produkter 

Marknader 

Befintliga 

Nya 

Befintliga Nya 
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Marknadsanalys 

Marknadssegmentering 

Strategier för marknadsföringsmix 

Implementering på marknaden 

Med begreppet marknadsföringsstrategi menas företagens sätt att fördela sina resurser för att 

konkurrenskraftiga produkter eller tjänster ska kunna utvecklas och erbjudas till försäljning. 

För att denna konkurrenskraft ska kunna uppnås krävs att det enskilda företagets erbjudanden 

tillhandahåller mer värde till kunden än vad konkurrerande erbjudanden gör. Ett 

kundfokuserat företags marknadsföringsstrategi inkluderar marknadsanalys, 

marknadssegmentering, strategier för marknadsföringsmix samt implementering på 

marknaden. Centralt för marknadsföringsprocessen är att studiet av kunden är i fokus och 

därför är det av stor vikt för marknadsförare att förstå hur konsumentbeteende passar in i den 

(Blackwell et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Med marknadsanalys menar Blackwell et al. (2006) att ett företag bland annat analyserar 

konsumenttrender, nuvarande och möjliga konkurrenter på marknaden och det egna företagets 

styrkor och resurser. Marknadsförare kan även studera både personliga influenser och 

gruppinflytande på den enskilde kunden såväl som den process kunden genomgår vid 

köpbeslut. 

 

Marknadssegmentering kan sägas utgöra det första steget i det som kan kallas STP-modellen, 

se avsnitt 4.5. Kortfattat innebär marknadssegmentering att marknaden delas upp i ett antal 

mindre grupper av konsumenter som beter sig på ett liknande sätt och har liknande behov. 

Målet med detta är för företag att uppnå en ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Behovet av 

segmentering har en logisk förklaring i och med att individer skiljer sig från varandra. På 

marknaden finns det olika behov och preferenser och för att företag ska kunna maximera 

kundnöjdheten krävs att varor och tjänster anpassas efter de specifika kunderna. För att lyckas 

med denna kundanpassning behöver ett företag kartlägga marknaden och kategorisera kunder 

utefter deras egenskaper. Genom att göra detta kan produkter som tillgodoser vad kunderna 

faktiskt efterfrågar utvecklas (Blackwell et al. 2006). 

 

 KUND 

Figur 20. Ett företags marknadsföringsstrategi bestående av fyra övergripande områden (Blackwell, R.D., Miniard, P.W., och Engel, J.F. (2006). 

Consumer Behaviour. Mason, OH: Thomson Higher Education. s. 36). 
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Det tredje steget i ett företags marknadsföringsstrategi, strategier för marknadsföringsmix, 

omfattar enligt Blackwell et al. (2006) företagets plan för att kunna möta kunders behov och 

önskemål på ett bättre sätt än vad konkurrenterna kan. En marknadsföringsmix utgör en del av 

denna plan och består av ett antal olika p:n, exempelvis pris, plats och påverkan. Se avsnitt 

4.7 för en beskrivning av marknadsföringsmixens komponenter. Avslutningsvis handlar det 
sista övergripande området, implementering på marknaden, kortfattat om när ett företags 

strategi blir till verklighet (Blackwell et al. 2006). Detta steg kan exempelvis inkludera ett 

företags tillverkning av en viss produkt samt prissättning och distribution av denna produkt 

(Kotler 1999).   
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5 Analys 

 

 

I detta kapitel analyseras den empiri och teori som har presenterats i denna uppsats med avsikt 

att besvara uppsatsens syfte. Syftet har varit att undersöka studenters köpbeteende vid köp av 

kurslitteratur samt att utifrån denna information föreslå en lämplig marknadsföringsstrategi 

för Bokakademin att möta den nya marknadssituationen. 
 

5.1 Inledande ord 

Bokakademin har verkat som ett fallföretag i denna uppsats och de resultat som har erhållits 

av denna studie kan tänkas gå att generalisera till att gälla bokbutiker belägna på andra 

universitetsområden i Sverige. Det är tänkbart att det finns likheter både i utformningen av 

dessa butikers kundkrets såväl som i deras konkurrenssituation då det kan tänkas att samtliga 

butiker står inför den problematik som är relaterad till att internetbaserade aktörer får ta del av 

mer fördelaktiga priser från bokförlag, ett förhållande som kan tänkas leda till att den 

konkurrens som dessa fysiska butiker möter är hård. 

Något som berördes under intervjun med Pellikka var den begränsade långsiktigheten som 

råder i förhållandet mellan Bokakademin och dess ägare Linköpings Teknologers Studentkår 

(Pellikka (a) 2013). På grund av denna brist på långsiktighet är det tänkbart att långsiktiga 

planer rörande företagets inriktning och strategi är desto mer betydelsefulla i den bemärkelsen 

att Bokakademin då kan ha och följa långsiktiga riktlinjer. Författarna till denna uppsats 

menar att det dock är tänkbart att nämnd brist har en större påverkan på mer kortsiktiga och 

tillfälliga projekt än på Bokakademins övergripande affärsidé. 

5.2 Bokakademins kundkrets 

Utifrån den genomförda enkätundersökningen kan ett antal egenskaper uttydas hos den 

genomsnittlige typkunden som köper kurslitteratur hos Bokakademin, se avsnitt 3.2.1, 3.2.2 

samt 3.2.3. Den information om Bokakademins typkund som har sammanställts i denna 

uppsats är att denna person är en manlig student som studerar vid den Tekniska högskolan. 

Han är runt 23,2 år gammal och har studerat vid Linköpings universitet i cirka 5,4 terminer, 

eller dryga två och ett halvt år. Hans uppfattning om faktisk spenderad summa på 

kurslitteratur per termin och högsta betalningsvilja per termin ligger i ett intervall mellan        

1 000 och 2 000 kronor. Hans betalningsvilja är med andra ord av samma storlek som faktisk 

spenderad summa, alltså kan inget överskott uttydas vad gäller kundens uppfattning om 

faktisk spenderad summa jämfört med dennes högsta betalningsvilja. 

Vad gäller åldersaspekten faller stickprovet inom spannet för att tillhöra Generation Y då 

genomsnittsåldern i stickprovet var 23,2 år. Detta innebär att den genomsnittlige studenten 

ungefär är född år 1990. Studenten i fråga är med andra ord av den åldern att den befinner sig 

i slutet av den tidsperiod som enligt Parment (2013) formar en persons värderingar, 

preferenser, attityder och köpbeteende på ett varaktigt sätt. Personer tillhörande Generation Y 

väljer återförsäljare efter lägst priser alternativt utefter bekvämlighet, alltså har valet av 

återförsäljare en rationell grund och inte en emotionell grund. Lojaliteten till återförsäljare är 

generellt sett låg och för att öka den krävs att kunden erbjuds extra kundvärde, exempelvis i 

form av sänkta priser (Parment 2013). Pellikka har i intervjun uppgett att en prissänkning är 

planerad (Pellikka (a) 2013) och detta kan förhoppningsvis leda till både fler kunder såväl 

som mer lojala kunder. För att ytterligare öka kunders lojalitet är lanseringen av ett 

presentkort en tänkbar åtgärd, se avsnitt 3.4. Ett annat tänkbart förslag, som har sin grund i det 
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som berörts under en genomförd uppföljningsintervju, kan vara att öka förekomsten av så 

kallade bokpaket. Genom försäljning av dessa säkerställs det att studenter köper samtliga 

böcker som är nödvändiga att ha till en viss kurs hos Bokakademin istället för att denne 

vänder sig till olika aktörer för att själv kombinera ihop aktörers olika erbjudanden. Även 

studenten kan tänkas dra nytta av försäljningen av dessa bokpaket, i den bemärkelsen att de 

betalar en lägre totalsumma samt att böckerna erhålls direkt. Givet att denna försäljning sker 

kontinuerligt och för ett brett spektrum av kurser kan det tänkas att studenter återkommer för 

att köpa dessa bokpaket och att deras lojalitet successivt ökar. 

Den genomförda enkätundersökningen har visat att den faktor som respondenterna värderar 

högst vid köp av kurslitteratur är pris. I denna uppsats har det i en genomförd jämförelse 

visats att priserna mellan Bokakademin och Adlibris i ett specifikt fall ligger på ungefär 

samma nivå. I den jämförelse som har presenterats uppvisar Bokakademin en lägre 

totalsumma än Adlibris, denna jämförelse är dock för ett specifikt fall för en student på ett 

visst program och författarna vill påpeka att resultatet inte nödvändigtvis utgör ett generellt 

förhållande utan snarare en intressant observation.  

Vad gäller respondenternas inställning till Bokakademin har det, genom utformningen av ett 

antal korstabeller, påvisats att de studenter som är mest positivt inställda till butiken är 

studerande vid den Tekniska högskolan och de mest negativt inställda studenterna utgörs av 

studenter på den Filosofiska fakulteten. Studenter tillhörande den Filosofiska fakulteten 

förefaller vara de studenter som, enligt deras egen uppfattning, spenderar mest pengar på 

kurslitteratur per termin. Dessa studenter har även visat sig ha högst betalningsvilja per 

termin. 

En intresseväckande observation är att det vid bearbetning av insamlad data har kunnat 

noteras att det är fler manliga studenter än kvinnliga studenter som vänder sig till 

Bokakademin i första hand för att köpa sin kurslitteratur, alltså finns det en skillnad i 

Bokakademins kundkrets mellan könen. Skillnader mellan främsta anskaffningssätt och de 

olika fakulteterna kunde genom genomförda chitvåtester utrönas, men vad beträffar de 

budgetrelaterade enkätfrågorna kunde inga skillnader statistiskt säkerställas. 

Vad gäller de influenser som påverkar en konsuments beteende har det presenterats att 

Blackwell et al. (2006) lyfter fram influenser såsom inkomst, pris, bekvämlighet, butiksmiljö, 

lojalitetsprogram samt tillgänglighet till produkter. Vad gäller inkomst menar författarna att 

en allmän uppfattning är att studenter har en begränsad inkomst. Priset är en faktor som 

bevisligen är av största vikt för studenter vid köp av kurslitteratur. Bekvämlighet, i 

bemärkelsen närhet till eventuell butik, har av störst andel respondenter värderats som en 

viktig faktor. Butiksmiljö, i bemärkelsen utformning av eventuell butik, har värderats som 

mindre viktig. Vad gäller lojalitetsprogram har förslag presenterats om att Bokakademin kan 

satsa på att införa försäljning av ett presentkort för att på så sätt binda kunderna till butiken 

och vad gäller tillgänglighet till produkter har presenterad empiri visat att kunder har upplevt 

brister med detta. 

5.3 Studenters köpbeteende 

Ett synsätt skulle kunna vara att utbildning går att betrakta som en tjänst och att försäljning av 

kursböcker därför kan ses som försäljning av påtagliga ting av den tjänst som förmedlas. Vad 

gäller marknadsföringsmixen för en återförsäljare av kurslitteratur kan det här tänkas att 

modellen som består av de traditionella fyra p:na går att utveckla till ett synsätt som 

inkluderar och tar hänsyn till sju stycken p:n, se avsnitt 4.7. Utbildning är en komponent i den 

presentation av Maslows behovshierarki som återfinns i Wilson et al. (2012) samt        
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Hagerty (1998) och alltså kan, vad gäller köpprocessen vid köp av kurslitteratur, startpunkten 

tänkas finnas i just denna behovshierarki. För att uppnå utbildning krävs kurslitteratur. Med 

andra ord uppstår ett behov av kurslitteratur i samband med att en person genomgår en 

utbildning. Inhämtning av information, om exempelvis pris, kan sedan till exempel ske med 

hjälp av hemsidor. De aspekter som av respondenterna har värderats som mest betydelsefulla 

vid köp av kurslitteratur är pris, bok direkt i handen vid köp samt närhet till eventuell butik, se 

figur 9, och författarna menar att även utvärdering av alternativ, en aktivitet som genomförs 

innan ett köp sker, kan tänkas utföras utifrån dessa kriterier. Här är det tänkbart att 

ekonomiska kriterier går att koppla till pris och restvärde. Med restvärde menar författarna 

värdet på viss kurslitteratur vid vidareförsäljning då det ej kan anses orimligt att en student 

vid köp av dyr kurslitteratur funderar över hur mycket pengar denne eventuellt kan få tillbaka 

vid vidareförsäljning av en viss bok. Det är tänkbart att denne försöker vara extra försiktig 

med boken i fråga för att få tillbaka så mycket pengar som möjligt, med andra ord att 

restvärdet ska bli så högt som möjligt. Nästkommande steg i köpprocessen innebär att inköp 

samt eventuell utvärdering av köpbeslutet sker (Jobber och Fahy 2009). 

Pris har varit den faktor som i genomförd enkätundersökning har värderats som mest 

betydelsefull av respondenterna, det vill säga att priset spelar störst roll vid val av köpställe. 

Detta motsäger det Foucault och Scheufele (2002) har påvisat i sin studie. Enligt denna har 

kostnad ej stor inverkan på studenters val av inköpskanal för kurslitteratur vad gäller valet 

mellan internetbaserade aktörer och en bokhandel belägen på campus. 

Författarna till denna uppsats menar, med stöd i genomförd enkätundersökning samt i 

resonemang rörande den så kallade Generation Y:s köpvanor (Parment 2013), att det finns 

indikationer på att butiksmiljön inte utgör en faktor som studenter som kundgrupp värderar 

högst vid köp av kurslitteratur. Bokakademin har uttryckt planer om att genomföra stora 

förändringar av butikens utformning. Med det ovan sagda menar författarna inte att avråda 

Bokakademin från att utföra sina planer. Författarna anser dock att det finns indikationer på 

att dessa förändringar av butikslokalen inte nödvändigtvis behöver påverka köpbeteendet hos 

Bokakademins kunder i den bemärkelsen att de blir mer benägna att köpa kurslitteratur hos 

denne aktör. 

Faktorn som har att göra med rekommendation från lärare vid köp av kurslitteratur angavs av 

störst andel av respondenterna som viktig och med grund i detta förefaller lärarna ha en 

inverkan på studenters köp av kurslitteratur. Vad gäller de fem olika roller som har 

identifierats vid köpbeslut (Blackwell et al. 2006) menar författarna till denna uppsats att 

lärare kan ses som initiativtagare till själva köpprocessen. Detta på grund av att det är lärarna 

som beslutar om en kurs ska innefatta obligatorisk kurslitteratur eller ej och i så fall vilken 

litteratur som är obligatorisk. Det är tänkbart att en stor andrahandsmarknad uppkommer 

successivt om lärarna håller sig till samma kurslitteratur år efter år istället för att ändra på den. 

Om kurslitteraturen istället byts ut menar författarna att det är troligt att studenter i högre grad 

blir tvungna att köpa ny litteratur eftersom relevant kurslitteratur ej lär kunna återfinnas på 

andrahandsmarknaden i samma utsträckning. Enligt författarna till denna uppsats är det alltså 

lärarna som inleder processen som leder till att ett köp av en viss kursbok genomförs. För 

denna uppfattning finns stöd hos det som presenterats om den genomförda intervjun med 

Pellikka. Pellikka menar att universitets lärare har en stor inverkan på Bokakademins 

försäljning av kurslitteratur och att denna inverkan bland annat beror på vad dessa lärare säger 

till sina studenter om huruvida en kursbok är nödvändig att köpa eller inte (Pellikka (a) 2013). 

Detta stämmer överens med den studie av Foucault och Scheufele (2002) som har 

presenterats, en studie som påvisar att en universitetslärares rekommendation av internet som 

en inköpskanal har haft en positiv påverkan på studenters val av inköpskanal. 
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Vidare tycks även rollen som påverkare innehas av lärare. Sett till artikeln av Foucault och 

Scheufele (2002) skulle även vänner, till studenten i fråga som köper kurslitteratur, kunna 

inneha denna roll. Rollen som beslutsfattare och även köpare torde innehas av studenten i 

fråga som köper kurslitteratur. Med andra ord menar författarna att den person som innehar 

rollen som beslutsfattare borde vara samma person som innehar rollen som köpare då det är 

tänkbart att den person som köper en viss bok rimligen är samma person som har fattat 

beslutet om att köpa boken. Vad gäller den sista rollen, användare, torde denna roll innehas av 

den student som köper kurslitteraturen. Författarna vill dock poängtera att det ej går att bortse 

från möjligheten att en student kan låna ut sin kurslitteratur till andra studenter, detta då 

alternativet att låna från bibliotek eller låna på annat sätt har angetts som främsta 

anskaffningssätt av cirka 10,2 procent av respondenterna samt att utlåning har berörts under 

uppföljningsintervjuerna. 

Vad gäller butikens utformning utgör den en faktor som i enkätundersökningen främst 

värderades som mindre viktig och oviktig av respondenterna. Faktorn betraktades som en 

mindre viktig faktor av en relativ majoritet om 46 procent av respondenterna och 37,5 procent 

av dem ansåg att denna faktor var oviktig. Detta skulle kunna ses som en indikation på att 

Bokakademin har planerat att satsa kapital på ett område som ej värderas högt av butikens 

kundkrets. Pellikkas uppfattning om att utformningen av butiken påverkar företagets 

konkurrenssituation förefaller inte ha något stöd i studenternas svar och därmed kan ett rimligt 

förslag vara att Bokakademin borde satsa kapital på mer effektiv marknadsföring, exempelvis 

i form av reklam, istället för att förändra butikens utformning. Om kapital investeras på fel, ur 

kundkretsens synpunkt, område är det tänkbart att önskat resultat om en förbättrad 

konkurrenssituation kan utebli. 

Författarna till denna uppsats är av uppfattningen att inga särskilda skäl finns för 

Bokakademin att genomföra en detaljerad segmentering, detta på grund av marknadens 

utformning och det faktum att studenter som grupp torde vara en tillräckligt avgränsad och 

homogen målgrupp. Med homogen menar författarna homogen i den bemärkelsen att den 

genomsnittlige studenten tillhör Generation Y (Parment 2013). I och med att inga särskilda 

skäl finns till att genomföra en detaljerad segmentering finns det ej heller anledning för 

aktören att exempelvis fokusera sin marknadsföring eller rikta den på något specifikt sätt. 

Författarna menar alltså att Bokakademin med andra ord bör tillämpa odifferentierad 

marknadsföring som riktar sig mot alla studenter på marknaden. 

I det sista steget i den så kallade STP-modellen, positionering, ser författarna till denna 

uppsats möjligheter för Bokakademin att genomföra förbättringar. Ett förslag på förbättring 

skulle kunna vara att satsningar görs på att förmedla fördelar med butiken, exempelvis att 

leverans av kurslitteratur sker samtidigt som ett köp genomförs. 

5.4 Bokakademins konkurrenssituation 

Vad gäller Bokakademins konkurrenssituation har det av den genomförda 

enkätundersökningen framkommit att den främsta konkurrensen utgörs av internetbaserade 

aktörer och detta bekräftar med andra ord Pellikkas uppfattning om vad som utgör företagets 

främsta konkurrens (Pellikka (a) 2013). I enkätundersökningen var internet det främsta 

anskaffningssätt som angavs i störst utsträckning och Adlibris var den aktör som 

respondenterna i första hand vände sig till vid köp av kurslitteratur på internet. Den aktör som 

angavs med näst högst svarsfrekvens var Bokus. Författarna menar att det därmed är Adlibris 

och Bokus som Bokakademin framför allt bör sträva efter att möta, exempelvis vad gäller 

pris. Bokakademin bör med andra ord fokusera på och jämföra sig med priserna på 

kurslitteratur i första hand hos Adlibris och Bokus. Slutligen var de alternativ som, efter 
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internet, angavs som främsta anskaffningssätt i störst utsträckning att införskaffa begagnad 

kurslitteratur samt att köpa kurslitteratur hos Bokakademin. 

Då reklam på fasad ej tillåts av Akademiska Hus begränsas, som tidigare nämnts, 

Bokakademins möjligheter att göra reklam (Pellikka (a) 2013). Ett förslag för att kringgå 

denna problematik är att Bokakademin satsar på att göra reklam genom att exempelvis dela ut 

flygblad eller broschyrer. Även beachflaggornas placering kan ses över för att säkerställa att 

de uppnår högsta möjliga grad av exponering. Ett annat förslag är att öka butikens deltagande 

i de nollningsaktiviteter som genomförs på de olika fakulteterna och deras program i samband 

med terminsstart. Det är tänkbart att om Bokakademin når ut till nya studenter tidigt, 

möjligtvis genom olika studentföreningar, och informerar dem om butikens utbud och dess 

fördelar gentemot andra aktörer kan det utgöra en utgångspunkt för en ökad kundlojalitet i 

framtiden. Författarna menar att det även är tänkbart att nya studenter följer listor för 

kurslitteratur mer noggrant än vad mer erfarna studenter kan tänkas göra. Personer som 

studerat ett antal år kan dels tänkas ha en annan, mer avvaktande attityd mot dessa 

litteraturlistor såväl som ett kontaktnät som gör det möjligt för dem att hitta litteratur på annat 

håll. 

Med tanke på rådande begränsningar, även i form av brist på fönster som vetter ut mot 

universitetsområdet, gäller det för Bokakademin att hitta andra vägar för att nå ut till sina 

kunder. Vad gäller det hypotetiska scenario om ett presentkort som presenterats förefaller den 

generella åsikten vara att det vore ett bra koncept, sett till de aspekter och inställningar som 

lyfts under fram de uppföljningsintervjuer som har genomförts. Även Pellikka föreföll vara 

positivt inställd till denna idé och han menar att det inte är orimligt att den kan bli verklighet 

(Pellikka (a) 2013). Vad gäller den summa som getts som förslag för presentkortets belopp, 

det vill säga kostnaden 4 000 kronor till ett värde av 4 500 kronor, kan dock diskuteras då viss 

tveksamhet verkade finnas till att låsa in sina pengar hos Bokakademin. Om presentkortet 

skulle lanseras är ett förslag att det skulle kunna köpas till olika belopp, förslagsvis lägre än   

4 000 kronor. Sett till respondenternas högsta betalningsvilja enligt enkätundersökningen 

föreslår författarna att presentkortet skulle kunna lanseras inom ett intervall mellan 1 000 och 

3 000 kronor. Om presentkortet skulle bli verklighet menar författarna att personliga 

presentkort vore att föredra, dels för att undvika missbruk och dels för att faktiskt binda 

kunder och skapa viss lojalitet till återförsäljaren. 

Ett annat förslag för Bokakademin att möta konkurrensen och den rådande 

omvärldssituationen är att butiken kan försöka satsa på att göra det andra hypotetiska 

scenariot som har presenterats till verklighet, alltså att butiken påbörjar försäljning av 

begagnad kurslitteratur och börjar verka som en sorts mellanhand. Om Bokakademin skulle 

röra sig mot denna andrahandsmarknad är det ej otänkbart att den internetbaserade 

konkurrensen kan mötas på ett bättre sätt. Under genomförda uppföljningsintervjuer var 

flertalet åsikter som uttrycktes om detta scenario av positiv karaktär och det är rimligt att anta 

att studenter är villiga att ta emot en mindre summa pengar som betalning för sin begagnade 

kurslitteratur i utbyte mot att de slipper genomföra försäljningen på egen hand. En 

intervjuperson uppgav att denne brukar behålla böcker mot sin vilja för att denne ser det som 

omständigt att själv försöka sälja vidare kurslitteratur. Detta skulle kunna tala för att 

Bokakademin skulle kunna dra nytta av att förverkliga det andra scenariot då det redan 

förefaller finnas en efterfrågan för det. 

Vad gäller frågan hur detta skulle kunna genomföras rent praktiskt vill författarna föra fram 

ett förslag om att både ett registreringssystem såväl som ett betygsystem borde utvecklas likt 

de procedurer tidigare nämnda Campusbutiken arbetar efter (Campusbutiken 2013),              
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se avsnitt 3.4. Med registreringssystemet skulle Bokakademin kunna föra in vilken student 

som har lämnat in vilka begagnade böcker för försäljning. När sedan en viss bok sålts kan den 

person som ska erhålla betalning för sin bok identifieras och kontaktas, exempelvis via ett 

automatiserat mail då det är tänkbart att denna form av kontakt torde ta mindre tid och 

personal i anspråk jämfört med till exempel kontakt via telefon. I fråga om en separat disk 

borde utformas för butikens försäljning av begagnad kurslitteratur kan det återigen hänvisas 

till den genomförda enkätundersökningen som har gett indikationer på att butikens utformning 

ej förefaller vara av stor betydelse för Bokakademins målgrupp. Med grund i detta menar 

författarna att frågan om en separat disk borde utformas eller ej går att diskutera och att det 

rimligen finns för- och nackdelar med båda alternativen.  

 

Ett tänkbart scenario är att en student som besöker butiken med målsättningen att köpa en viss 

begagnad bok väljer att köpa ett nytt exemplar av denna bok om inget begagnat exemplar 

finns inne för försäljning samt om denne upplever det som viktigt att erhålla boken direkt i 

handen vid köp. Om Bokakademin skulle förverkliga författarnas förslag om att påbörja 

försäljning av begagnad kurslitteratur kan företaget i fråga studera hur försäljningen utvecklar 

sig, både i form av ny och av begagnad kurslitteratur, för att på så sätt utvärdera om 

förändringen har varit lönsam. 

 

Invändningen om att det redan finns aktörer såsom universitetets anslagstavla som har hand 

om försäljning av begagnad kurslitteratur kan bemötas med argumentet att begagnad 

kurslitteratur, enligt genomförd enkätundersökning, i första hand införskaffas med hjälp av 

respondenternas bekantskapskrets inklusive faddrar. Genom att Bokakademin tar vara på det 

hypotetiska koncept som har presenterats undgår inte bara studenter de aktiviteter som är 

relaterade till att själva administrera försäljningsprocessen och leta upp personer som vill 

köpa kurslitteratur, Bokakademin kan även möta den efterfrågan som tycks finnas och 

förhoppningsvis kan en annan typ av intäktskälla upptäckas i den bemärkelsen att intäkter 

även genereras vid försäljning av begagnad kurslitteratur och inte enbart vid försäljning av ny 

kurslitteratur. I bästa fall får Bokakademin med andra ord in mer intäkter och fler, rentav nya, 

kunder samt att konkurrensen från annan typ av försäljning eller andra typer av marknader 

kan minimeras. 

 

5.5 Marknadsföringsstrategi 

De aktiviteter som har genomförts och de områden som har berörts i denna uppsats har haft 

sin utgångspunkt i den presenterade helhetsbilden i form av ett företags 

marknadsföringsstrategi där kunden utgör en central del (Blackwell et al. 2006). En 

marknadsanalys har genomförts i det avseendet att konsumenttrender, konkurrenter, 

Bokakademins styrkor och resurser samt influenser har kartlagts. Det som har kunnat uttydas 

är att pris samt det faktum att få en viss bok direkt i handen är av stor vikt för konsumenterna 

och att Bokakademins största konkurrens utgörs av internetbaserade aktörer, då främst av 

Adlibris och Bokus. Vad gäller Bokakademins styrkor och resurser menar författarna att det 

har kunnat uttydas att dessa utgörs av att försäljningen innebär att kunder får sin kurslitteratur 

direkt i handen och att butiken ligger nära, sett till var kunderna befinner sig. Den intressanta 

observation som har gjorts om att priserna inte alltid är på en högre nivå än de hos andra 

aktörer kan även tänkas indikera en styrka för Bokakademin. Vad gäller segmentering har 

författarna tidigare argumenterat för att inga särskilda skäl finns för att genomföra en 

detaljerad segmentering. Studenter, tillhörande Generation Y, anses vara en tillräckligt 

avgränsad målgrupp.  
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Vad gäller Bokakademins marknadsföringsmix, i bemärkelsen av den utökade modellen, bör 

den enligt författarna utformas enligt följande.  

 

Vad gäller företagets produkt eller produkter, alltså i Bokakademins fall kursböcker, 

kurskompendier, skrivmaterial, teknologringar samt mössor med tillbehör, menar författarna 

att det även fortsättningsvis bör finnas ett tydligt fokus mot kurslitteratur då cirka 26 procent 

av respondenterna angav Bokakademin som främsta anskaffningssätt vid köp av kurslitteratur. 

Med andra ord kan Bokakademin sägas ha en marknadsandel motsvarande cirka en fjärdedel 

på marknaden för kurslitteratur. 

 

I fråga om företagets påverkan kan det återigen lyftas fram att olika roller finns vid köpbeslut 

(Blackwell et al. 2006). Den praktiska innebörden av dessa roller är att Bokakademin inte 

bara skulle kunna rikta sina reklamkampanjer och marknadsföringsaktiviteter mot studenter 

utan även mot lärare. Författarna till denna uppsats har, med grund i insamlad data, 

argumenterat för att lärare kan inneha rollen som både initiativtagare såväl som påverkare. 

Detta innebär att om Bokakademin riktar lojalitetskampanjer eller satsar på en god kontakt 

med universitetets lärarkår är det tänkbart att försäljningen av kurslitteratur kan öka. Detta är 

dock under förutsättningen att lärarna ger uttryck för att det finns behov av att införskaffa 

kurslitteraturen samt att Bokakademin eventuellt nämns. Kortfattat kan det anses vara av stor 

vikt att förmedla sina konkurrensfördelar till marknaden och i detta fall förefaller 

Bokakademins mest värdefulla konkurrensfördelar vara att leverans av kurslitteratur sker 

samtidigt som ett köp genomförs samt butikens närhet till kunderna. 

Vad gäller marknadsföringsmixens komponent pris, se avsnitt 4.7, vill författarna återigen 

poängtera att kontinuerliga prisjämförelser mellan Bokakademin och företagets främsta 

konkurrens, det vill säga internetbaserade aktörer och framför allt Adlibris samt Bokus, bör 

genomföras. Detta för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Enligt den jämförelse som har 

genomförts i denna uppsats mellan priserna hos Bokakademin och priserna hos Adlibris har 

det indikerats att Bokakademin inte alltid är dyrare än Adlibris, dock har det i studien 

framkommit att en uppfattning är att internetbaserade aktörer har lägre priser på kurslitteratur 

än vad Bokakademin har. Det gäller för Bokakademin att förmedla sina priser och informera 

sina kunder, samt lärarna, om dessa på ett tydligt sätt. 

För Bokakademin kan det anses vara av betydelse att aspekter, som Adlibris eller andra 

internetbaserade aktörer möjligtvis saknar, sätts i fokus vad gäller marknadsföringsmixen. 

Författarna menar att marknadsföringsmixen i synnerhet bör fokusera det p som syftar till 

plats då den största bristen hos Bokakademin som respondenterna har angett var att 

litteraturen de efterfrågat inte funnits inne i butik. Denna brist på tillgänglighet kan ses som en 

brist i distributionen och därmed alltså en brist i marknadsföringsmixens komponent för plats. 

Författarna menar därför kan det vara av stor vikt för Bokakademin att se över och säkerställa 

att den litteratur som efterfrågas av studenterna såväl som lärarna finns inne i tid och i rätt 

kvantitet. Vad gäller butikens geografiska läge är detta fördelaktigt för Bokakademin då 

närhet finns till butikens kundkrets. 

Om det skulle argumenteras för att Bokakademin bedriver försäljning av påtagliga ting av en 

tjänst innebär det att tre komponenter tillkommer till marknadsföringsmixen. Här vill 

författarna lyfta fram att personlig kontakt och bemötande, det beslutsområde som har att göra 

med människor, ansågs vara en mindre viktig faktor i enkätundersökningen och att detta även 

gäller faktorn fysiska bevis, exempelvis i form av butikens utformning. Inga respondenter 

uppgav i enkätundersökningen att de upplevt brister med personalens bemötande och de var ej 
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heller någon som menade att detta är något som kan förbättras. Detta är enligt författarna ett 

förhållande som bör upprätthållas i framtiden. 

Processer kan i detta fall kopplas till hur beställning av böcker sker såväl som hur leverans 

sker. Beställning av kurslitteratur har sin utgångspunkt i Pellikkas egna initiativ att samla in 

lärares beställningar av kurslitteratur (Pellikka (a) 2013) och författarna menar att detta är ett 

fördelaktigt sätt för att skapa och bibehålla både en god relation med universitetets lärarkår 

såväl som efterfrågan på kurslitteratur. 

Avslutningsvis menar författarna att en lämplig marknadsföringsstrategi för Bokakademin 

vore att sträva efter att ta marknadsandelar från andrahandsmarknaden genom att påbörja 

försäljning av begagnad kurslitteratur och på så sätt verka som en sorts mellanhand. 

Författarna anser att butikens befintliga produkter borde säljas på befintliga marknader och att 

en marknadspenetration borde eftersträvas. Denna marknadspenetration kan enligt Jobber och 

Fahy (2009) uppnås genom att företaget i fråga satsar på mer effektiv marknadsföring eller 

distribution alternativt att priserna sänks. Kapital borde i första hand satsas på mer effektiv 

marknadsföring, exempelvis i form av reklam, istället för att förändra butikens utformning. 

Butikens utformning har visat sig vara av mindre betydelse hos kundkretsen och med grund i 

detta har författarna uppfattningen om att kapital gör sig bäst på annat håll. Förhoppningsvis 

kan kundernas lojalitet öka och nya kunder kan tillkomma genom att tydliga fördelar med 

butiken förmedlas och upplevs. 
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6 Slutsats 
 

 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som författarna utifrån presenterad empiri, 

teori och analys har kommit fram till. 
 

Författarna menar att denna studie indikerar att den konkurrens som bokbutiker belägna på 

universitetsområden möter är hård. Makten i förhållandet mellan företag och kund ligger hos 

den sistnämnde parten och i takt med internets utbredning försvåras konkurrensläget för 

traditionella butiker. Kunder kan på ett snabbt och smidigt sätt jämföra olika aktörers 

erbjudanden på den alltmer transparenta marknaden och med andra ord måste företag anpassa 

sig efter kunderna och inte tvärtom. 

Fysiska bokbutiker har andra förutsättningar i jämförelse med internetbaserade aktörer inom 

samma bransch då de möter utmaningar och begränsningar som dessa andra aktörer inte 

nödvändigtvis möter. Exempel som tidigare nämnts är utformning av fysisk butik samt 

anställning av personal som måste finnas på plats under specifika öppettider. Denna skillnad 

leder till att de olika försäljningskanalerna har olika kostnadsstrukturer. Då även 

inköpspriserna för försäljningskanalerna skiljer sig åt skulle det kunna sägas att fysiska 

bokbutiker, redan i utgångsläget, är i underläge jämfört med internetbaserade aktörer. 

För att möta den konkurrenssituation som ovan beskrivits föreslår författarna att effektiv och 

tydlig marknadsföring bör tillämpas och att kunders lojalitet till återförsäljare bör ligga i 

fokus. Studenter, baserat på draget stickprov, kan anses tillhöra Generation Y, en 

generationshop som enligt Parments (2013) beskrivning kännetecknas av låg lojalitet till 

återförsäljare förutsatt att inget extra kundvärde tillkommer såsom lägre pris. Företag bör 

därmed ha som målsättning att möta och åtgärda denna problematik genom att tydligt 

förmedla det extra kundvärde som erbjuds, det vill säga förmedla sina konkurrensfördelar. I 

Bokakademins fall rör det sig om att leverans av kurslitteratur sker samtidigt som ett köp 

genomförs samt butikens närhet till kunderna. 

Författarna menar att studenter som grupp torde vara en tillräckligt avgränsad och homogen 

målgrupp för Bokakademin och att det därför ej finns särskilda skäl för att genomföra en 

detaljerad segmentering. För att nå ut till denna målgrupp är ett förslag att reklamkampanjer 

och marknadsföringsaktiviteter även kan riktas mot lärare då författarna menar att dessa kan 

inneha rollen som både initiativtagare såväl som påverkare vid köpbeslut. Författarna anser 

alltså att målgruppen kan nås genom att åtgärder riktas mot studenter, men även mot lärare. 

Vad gäller Bokakademins priser har det i denna uppsats påvisats att de inte alltid är högre än 

de priser som den största konkurrenten Adlibris erbjuder. Det har dock framkommit att en 

uppfattning bland studenter är att internetbaserade aktörer har lägre priser på kurslitteratur än 

vad Bokakademin har. Det gäller för Bokakademin att förmedla sina priser och informera sina 

kunder, samt lärarna, om dessa på ett tydligt sätt. Butikens utformning har visat sig vara av 

mindre betydelse hos kundkretsen och med grund i detta har författarna uppfattningen om att 

kapital i första hand borde satsas på mer effektiv marknadsföring, exempelvis i form av 

reklam, istället för att förändra butikens utformning. 
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Författarna argumenterar för att en lämplig marknadsföringsstrategi för den undersökta 

bokbutiken vore att sträva efter att ta marknadsandelar från andrahandsmarknaden genom att 

påbörja försäljning av begagnad kurslitteratur och på så sätt verka som en sorts mellanhand. 

Vad gäller frågan hur detta skulle kunna genomföras rent praktiskt föreslår författarna att både 

ett registreringssystem såväl som ett betygsystem borde utvecklas. Frågan om en separat disk 

borde utformas för butikens försäljning av begagnad kurslitteratur eller ej går att diskutera. 

 

Författarna menar att en marknadspenetration bör eftersträvas. Om detta förslag skulle bli 

verklighet, antingen genom mer effektiv marknadsföring eller distribution alternativt att 

priserna sänks är det tänkbart att kundernas lojalitet kan öka och att nya kunder kan tillkomma 

genom att tydliga fördelar med butiken förmedlas och upplevs. Sammanfattningsvis menar 

författarna att Bokakademin och liknande butiker möter hård konkurrens och författarna har 

förhoppningen om att den marknadsföringsstrategi som har presenterats i denna uppsats ska 

vara till praktisk nytta för både Bokakademin såväl som andra aktörer i samma bransch som 

eventuellt befinner sig i en liknande situation. 
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 Filosofiska fakulteten 

 Tekniska högskolan 

 Hälsouniversitetet 

 Utbildningsvetenskap 

Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 
 
Marknadsundersökning på uppdrag av Bokakademin på Campus Valla  
 
Vi är två ekonomstudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats inom 
marknadsföring. Vi genomför en marknadsundersökning på uppdrag av Bokakademin 
i Östergötland AB (Bokab) på Campus Valla i syfte att ta reda på hur bokhandelns 
konkurrenssituation och kundkrets ser ut. Enkäten hanteras konfidentiellt och dess 
resultat kommer att inkluderas i vår kandidatuppsats som presenteras i sommar. 
Enkäten tar cirka tre minuter att besvara och vi tackar för din hjälp. 
 
Bakgrundsfrågor - Kryssa för ditt svar! 
 
 
Kön:          Ålder:  
   
 
Fakultet:                                                      Antal terminer vid Linköpings  
                                                                               
 
 
 
 
 

Undersökningsfrågor - Kryssa för ditt svar! 
 

 
Fyll i endast ETT svarsalternativ per fråga! 

 

 

1. Hur brukar du främst anskaffa kurslitteratur? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Köpa via internet   

□ Köpa begagnad kurslitteratur 

□ Köpa av Bokakademin 

□ Köpa av annan fysisk bokhandel 

□ Låna från bibliotek eller låna på annat sätt 

□ Vet ej 

 

2. När du köper kurslitteratur via internet, var vänder du dig främst då? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Adlibris 

□ Bokus 

□ CDON  

(Antal år) 

        
 universitet:  

 (Inklusive nuvarande termin) 

 
(Om fristående kurs, ange ”Fristående kurs”) 

      
Program: 
 

        Kvinna  

 Man  



61 
 

□ Andra aktörer 

□ Köper aldrig via internet 

□ Vet ej 

 

3. När du köper begagnad kurslitteratur, var vänder du dig främst då? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Universitetets anslagstavla    

□ Bekantskapskrets inklusive faddrar  

□ Hemsidor för begagnad litteratur     

□ Andra aktörer 

□ Köper aldrig begagnad kurslitteratur                        

□ Vet ej 

 

4. När du köper kurslitteratur, vilken faktor spelar främst in vid val av köpställe? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Bok direkt i handen vid köp 

□ Pris 

□ Personlig kontakt och bemötande 

□ Närhet till eventuell butik  

□ Utformning av eventuell butik 

□ Rekommendation från lärare 

□ Rekommendation från annan än lärare 

□ Annat 

□ Vet ej 

 

5. Hur viktiga anser du att nedanstående faktorer är vid köp? 

Notera att enbart ett svarsalternativ per faktor får väljas! 

 

 Oviktig Mindre viktig Viktig Väldigt viktig Vet ej 
 

Bok direkt i handen vid köp 
 

□ □ □ □ □ 

Pris 
 

□ □ □ □ □ 

Personlig kontakt och bemötande 
 

□ □ □ □ □ 

Närhet till eventuell butik 
 

□ □ □ □ □ 

Utformning av eventuell butik 
 

□ □ □ □ □ 

Rekommendation från lärare 
 

□ □ □ □ □ 

Rekommendation från annan än lärare 
 

□ □ □ □ □ 
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6. Hur mycket pengar skulle du uppskatta att du spenderar på kurslitteratur per termin? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Upp till 1 000 kronor  

□ Mellan 1 000-2 000 kronor 

□ Mellan 2 000-3 000 kronor 

□ Mellan 3 000-4 000 kronor 

□ Över 4 000 kronor 

□ Vet ej 

 

7. Hur mycket pengar skulle du högst kunna tänka dig att spendera på kurslitteratur per 

termin? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Upp till 1 000 kronor  

□ Mellan 1 000-2 000 kronor 

□ Mellan 2 000-3 000 kronor 

□ Mellan 3 000-4 000 kronor 

□ Över 4 000 kronor 

□ Vet ej 

 

8. Har du någon gång upplevt brister eller problem vid köp hos Bokakademin? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Ja, litteraturen fanns inte inne i butik 

□ Ja, priset var för högt 

□ Ja, med personalens bemötande 

□ Ja, med butikens utformning 

□ Ja, med flera av ovanstående alternativ 

□ Ja, med annat 

□ Nej 

□ Köper aldrig av Bokakademin 

□ Vet ej 

 

9. Är det något du anser att Bokakademin kan förbättra? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Ja, litteraturen borde finnas i butik tidigare  

□ Ja, sänk priserna 

□ Ja, förbättra personalens bemötande 

□ Ja, förbättra butikens utformning 

□ Ja, åtgärda flera av ovanstående alternativ 

□ Ja, annat 

□ Nej 

□ Vet ej 
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10. Skulle du rekommendera Bokakademin till någon? 

Notera återigen att enbart ett svarsalternativ får väljas! 

□ Ja, självklart  

□ Ja, det tror jag  

□ Nej, det tror jag inte  

□ Nej, absolut inte  

□ Vet ej 

 
 
Om du skulle kunna tänka dig att bli kontaktad för att eventuellt medverka i en 
individuell intervju för ett antal kortare frågor där du får vara anonym, vänligen 
ange ditt namn och din mailadress nedan: 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
Tio stycken av de personer som anger sina kontaktuppgifter ovan kommer att 
slumpas ut för att medverka i intervjuerna. Dessa personer kommer att få 
varsin pocketbok av Bokakademin som tack. 
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
Vänliga hälsningar 
Fabian Hamnqvist och Emma Svensson 
 
För synpunkter eller frågor: 
fabha935@student.liu.se 
emmsv897@student.liu.se 
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Bilaga 2. Intervjumall inför intervju med Jari Pellikka 

 
Inledning 

1. Önskar du att vara anonym eller är det okej att nämna dig vid namn i uppsatsen när 

författarna hänvisar till intervjun? 

2. Är det okej för dig att författarna spelar in intervjun? Inspelning sker endast för eget 

bruk 

3. Finns det några frågor innan intervjun påbörjas? 

Frågor 

 

1. Vad har du för yrkesroll inom Bokab? 

2. Hur länge har du varit verksam inom Bokab? 

3. Varför har du önskat att få en marknadsundersökning genomförd? 

 

4. Hur ser Bokabs ägandesituation ut? 

5. Påverkar ägandesituationen affärsverksamheten? I så fall, hur? 

6. Hur ser du på företagets konkurrenssituation? 

7. Vilka aktörer anser du utgöra Bokabs främsta konkurrenter? 

8. Vad anser du är Bokabs konkurrensfördel? 

 

9. Hur marknadsför sig Bokab idag? 

10. Hur tror du att Bokabs priser står sig mot konkurrenternas priser? 

11. Hur ser Bokabs inköpsprocess ut? 

i. Hur beställs böcker in?  

ii. Hur långt innan kursstart sker beställning? 

iii. På vems eller vilkas initiativ sker detta? 

iv. Av vilken eller vilka leverantörer sker detta? 

12. Tror du att butikens utformning påverkar försäljningen? I så fall, hur? 

13. Hur rekryteras personal? 

 

14. Hur tror du att Bokabs kundkrets ser ut? 

15. Har Bokab tidigare genomfört några kundlojalitetskampanjer? Har dessa i så fall gett 

resultat? 

16. Har Bokab någon kundlojalitetsstrategi för närvarande? Hur ser denna i så fall ut? 

17. Finns det några tankar på framtida kampanjer? 

 

18. Tror du att universitetets lärare påverkar Bokabs försäljning av kurslitteratur? I så fall, 

hur? 

 

19. Finns det några ytterligare frågor innan intervjun avslutas? 
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Bilaga 3. Intervjumall inför intervjuer med frivilliga studenter 
 

Inledning 

 

1. Önskar du att vara anonym eller är det okej att nämna dig vid namn i uppsatsen när 

författarna hänvisar till intervjun? 

2. Finns det några frågor innan intervjun påbörjas? 

 

Frågor 

 

1. Hur ställer du dig till nedanstående hypotetiska scenarion? 

 

Hypotetiskt scenario 1 

Bokakademin påbörjar försäljning av ett presentkort som är personligt och med 

innebörden att kunder får köpa presentkortet för exempelvis 4 000 kronor, men 

använda det upp till ett värde av 4 500 kronor. 

 

Hypotetiskt scenario 2 

Bokakademin inför ett system som innebär att studenter kan lämna in sina begagnade 

böcker för försäljning och när böckerna sålts får de ett sms för att hämta ut den summa 

(minus Bokakademins vinstmarginal) som inkommit vid försäljning av boken i fråga. 

 

Hypotetiskt scenario 3 

Lärare på universitetet byter kurslitteratur oftare vilket skulle kunna innebära att det 

kanske blir svårare att få tag på begagnad litteratur som är relevant och går att 

använda. 

 

2. Vad gör du med kurslitteraturen efter avslutad kurs? 

 

3. Anser du att någon fråga eller någon aspekt saknades i enkäten? Med andra ord, finns 

det något mer som du skulle vilja få sagt? 

 

4. Finns det några frågor innan intervjun avslutas? 
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Bilaga 4. Uträkning av dubbelsidigt konfidensintervall för populationsandel 

och material från MINITAB 16 Statistical Software 

 

Nedanstående formel är hämtad ur Wahlin, K. (2011). Tillämpad statistik. Stockholm: 

Bonnier Utbildning AB. Övrigt material kommer från den statistiska programvaran 

MINITAB 16 Statistical Software. 

 

Dubbelsidigt konfidensintervall för populationsandel  
Notera bortfall om fyra stycken enkäter, därav har n = 196 använts i nedanstående uträkning. 

 

p = 51/196  p ≈ 0,2602 

p ± z1-α/2 
      

 
  0,2602 ± 1,96 

                

   
  19,88 % ≤ π ≤ 32,16 % 

 

Chitvåtest för korstabeller 

 
Test and CI for Two Proportions  
 
Sample   X    N  Sample p 

1       17   90  0,188889 

2       34  106  0,320755 

 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  -0,131866 

95% CI for difference:  (-0,252012; -0,0117196) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -2,10  P-Value = 0,036 

 

Fisher's exact test: P-Value = 0,049 

 

 
Test and CI for Two Proportions  
 
Sample   X    N  Sample p 

1       17   90  0,188889 

2       34  106  0,320755 

 

 

Difference = p (1) - p (2) 

Estimate for difference:  -0,131866 

95% upper bound for difference:  -0,0310359 

Test for difference = 0 (vs < 0):  Z = -2,10  P-Value = 0,018 

 

Fisher's exact test: P-Value = 0,026 

 

 

Chi-Square Test: Internet; Fysisk anskaffning; Bokakademin; Låna samt vet ej  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

                      Fysisk               Låna samt 

       Internet  anskaffning  Bokakademin     vet ej  Total 

    1        35           33           18         13     99 

          32,83        29,24        26,16      10,77 

          0,144        0,484        2,546      0,461 

 

    2        12           21           29          1     63 
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          20,89        18,61        16,65       6,85 

          3,784        0,308        9,165      5,001 

 

    3        17            3            4          7     31 

          10,28         9,16         8,19       3,37 

          4,393        4,138        2,145      3,900 

 

Total        64           57           51         21    193 

 

Chi-Sq = 36,469; DF = 6; P-Value = 0,000 

1 cells with expected counts less than 5. 

 

 
Chi-Square Test: Upp till 1 000 k; Mellan 1 000-2 0; Över 2 000 krono  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Upp till 1   Mellan 1  Över 2 

       000 kronor  000-2 000     000 

         & vet ej     kronor  kronor  Total 

    1          29         46      25    100 

            28,80      49,74   21,47 

            0,001      0,281   0,582 

 

    2          16         37       8     61 

            17,57      30,34   13,09 

            0,140      1,462   1,982 

 

    3          10         12       8     30 

             8,64      14,92    6,44 

            0,215      0,572   0,378 

 

Total          55         95      41    191 

 

Chi-Sq = 5,612; DF = 4; P-Value = 0,230 

 

 
Chi-Square Test: Upp till 1 000 k; Mellan 1 000-2 0; Över 2 000 krono; Vet ej  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

                    Mellan 1  Över 2 

       Upp till 1  000-2 000     000 

       000 kronor     kronor  kronor  Vet ej  Total 

    1          17         37      39       8    101 

            21,87      40,09   33,32    5,73 

            1,083      0,238   0,968   0,902 

 

    2          18         28      14       2     62 

            13,42      24,61   20,45    3,52 

            1,561      0,467   2,036   0,653 

 

    3           7         12      11       1     31 

             6,71      12,30   10,23    1,76 

            0,012      0,008   0,058   0,327 

 

Total          42         77      64      11    194 

 

Chi-Sq = 8,314; DF = 6; P-Value = 0,216 

2 cells with expected counts less than 5. 
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