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Sammanfattning 
 
År 1970 övergick Sverige från att ha fasta bokpriser till fria eftersom de fasta bokpriserna 

ansågs strida mot konkurrensrätten. Detta var  1900-talets viktigaste händelse i den svenska 

bokbranschen Därefter började allt fler traditionella bokhandlare att samarbeta och utvidga sin 

utbud för att generera fördelar inom företaget.  

 
Böcker har däremot inte alltid sålts genom de traditionella bokhandlarna och nu mera har man 

allt flera konkurrenter än tidigare vilket gör att de befinner sig på en mogen marknad. De två 

senaste aktörerna som trätt in på marknaden är stormarknader och Internet som med bland 

annat låga priser anses som ett hot för de traditionella bokhandlarna.  Då de gamla 

konkurrensmedlen är satta ur spel måste de traditionella bokhandlarna satsa på relationer och 

lojalitet för att åtminstone behålla sina befintliga kunder och där av få långsiktig överlevnad.  

 

Vi kommer här att undersöka från både säljarens och konsumenternas perspektiv för att kunna 

se vilka marknadsföring strategier bokhandlarna använder sig av och hur de kan skapa 

långsiktig lojalitet hos deras kunder.  

 

I vår undersökning har vi valt att jämföra en stor bokhandel med en medelstor och två små för 

att få en inblick om vilka strategier de olika bokhandlarna använder sig av. Vi kan 

understryka att det krävs olika faktorer för att traditionella bokhandlar skall kunna skapa 

långsiktlig lojalitet hos deras kunder. De olika faktorernas relevans beror på hur pass effektiva 

de är för varje företag i sig.   
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1. INLEDNING 
 
I nedanstående avsnitt presenteras bakgrunden till undersökningen och problemdiskussion. 

Därefter framställs problemformulering, vilket följs av syftet med uppsatsen. Därutöver 

redogörs avgränsningar som gjorts samt uppsatsdispositionen. 

1.1 Bakgrund 

 

På 1970-talet ledde de kulturpolitiska reformerna till att Sverige övergick från fasta till fria 

bokpriser. Fastställandet att överge fastprissättningen var näringspolitiskt motiverat och anses 

vara 1900-talets viktigaste händelse i den svenska bokbranschen.  Övergången från fasta till 

fria bokpriser innebar att man från ett tidigare försäljningsled, förlagsledet bestämde 

detaljhandelspriset på böckerna och därmed övergick till att priset på böckerna sattes av 

återförsäljaren. Dessa fasta bokpriser ansågs strida mot konkurrensrätten då bokpriserna 

åstadkom genom lag eller branschavtal till samma pris i hela landet. Fria bokpriser som 

däremot sätts av återförsäljaren gör att priskonkurrensen skapar den nödvändiga dynamiken.1 

Övergången till fria bokpriser har bidragit till att man numera kan sälja böcker till vilket pris 

som helst, vilket har skapat priskonkurrens mellan alla bokförsäljare.  

 

De första aktörerna som sålde böcker kallas numera för de traditionella bokhandlarna. Före 

1970 fanns i Sverige ingen bokhandelsgruppering som kunde rubriceras kedja2 Numera har 

det emellertid växt flera kedjor av olika typer och det finns även väldigare bokhandel med 

större utbud vilket ger större stordriftsfördelar. Kedjor kan i stort sätt delas in i två typer, 

mångfilialföretag och frifackkedjor. Med mångfilialföretag avses ett antal butiker som drivs 

av en ägare, antigen att hela rörelsen drivs i ett bolag eller som en koncern. 

Akademibokhandelnsgruppen är idag ett exempel på denna kedjeform i Sverige. Frifackedjan 

däremot karakteriseras av att ett antal självständiga företagare sluter sig samman för att 

samordna i första hand inköp och marknadsföring. Här ingår Bokiabutikerna som har en hög 

grad av samordning men även JB-gruppen som beskrivs mer som ett nätverk än kedja och där 

medlemmar från privat ägda bokhandel uppträder under sina lokala namn. Gruppen är alltså i 

första hand ett begrepp i umgänget med leverantörer. Traditionella bokhandlare kan även 

tillhöra servicebokhandlarna, ugglan samt oberoende bokhandlare3 

                                                 
1 http://www.forfattarforbundet.se/aktuellt/2003/delrapport_bokmoms.htm  
2 Rapport från Bokbranschens finansierings institut AB, 2006 
3 Ibid. 
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Detta visar att de traditionella bokhandlarna har sedan övergången till fria bokpriser börjat 

expandera sig inom landet, samarbeta samt börja utöka sin utbud för att kunna frambringa 

fördelar inom företaget.  

 

Lönsamheten hos dessa bokhandlar har idag minskat trots den ökade försäljningen av böcker 

som bland annat ökade sedan riksdagen införde en momssänkning den 1 januari 2002. Siffror 

från Bokbranschens finansieringsinstitut visar att det under de senaste fyra åren har vinsten 

hos de traditionella bokhandlarna minskat från 70 till 49 miljoner kronor. Det är en nedgång 

med 30%. 4 Lönsamheten visar att det inte har går lika bra för de traditionella bokhandlarna, 

trots att  bokförsäljningen ökat.  

 
 
I Sverige har man inte alltid sålt böcker genom bokhandeln. Enligt statens pris och 

kartellnämnd svarade kommissions bokhandel att det år 1961 fanns fyra aktörer på 

bokmarknaden, då bokhandeln stod för 46% av bok försäljningen, andra återförsäljare för 

drygt 11% , bibliotek och andra organisationer för nästan 9% och förlagens direktförsäljning 

utgjorde 34% av handeln med böcker.  Förlagens direktförsäljning utgjordes av hem 

försäljning bokklubbar samt arbetsplats och postorderförsäljning. I dag har konkurrensen 

inom bok försäljning ökat där bla. två nya aktörer trätt in i marknaden så som stormarknader 

och Internetbokhandeln vilket har medfört att försäljningen av böcker i den traditionella 

bokhandeln minskat till 37%.5 

 Sedan nätföretaget och stormarknaden etablerat sig på bokmarknaden så har konkurrensen 

blivit betydligt intensivare vilken gör att bokhandeln nu befinner sig på en mogen marknad.  

 

Stormarknaderna som använder böcker som lockvara för att få folk att köpa annat har tagit en 

andel på så mycket som 9,5% av hela marknaden. De stora aktörerna i denna grupp är COOP, 

ICA, Åhléns, City Gross, Willys m.fl. Internetbokhandeln som är de senaste stora hotet måste 

tas på allvar. Försäljningen genom denna kanal har ökat dramatiskt. År 1999 hade man 3-4 

procent av totalmarknaden och idag har man redan uppnått 15 procent6. Internetbokhandeln 

kommer sannolikt att öka sin marknadsandel ännu mer och mycket pga. av den ökade 

tillgången till Internet hos hushållen, den fortsatta låga prisnivån, den korta leveransen samt 

bekvämligheten med beställning hemifrån. Ökad marknadsandel kan också framkomma med 

                                                 
4 SvD Kultur, Internet slår ut bokhandlarna 
5 Rapport från Bokbranschens finansierings institut AB, 2006 
6 Intervju med Lars- Erik Linder, Projektledare KF-Media  
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Internet databaser. De består av internationellt artikelnummersystem ( ISBN) vilket medför att 

all världens böcker är tillgängliga för kunden7.  

De nya aktörerna har tagit andelar på bokmarknaden. Internet kommer sannerligen öka sin 

marknadsandel genom den fortsätta låga prisnivån och den bekvämligheten de erbjuder. 

 
Köp och säljrelationerna har de senaste decennierna genomgått en större förändring.8 

Förhållandet mellan köpare och säljare har historiskt sett gått från ensidig kommunikation till 

långsiktlig reciprok relation. Detta har lett till att konkurrensen ökat avsevärt.9 I och med detta 

försöker traditionella bokhandlare ständigt hitta nya sätt att differentiera sig,  genom att förse 

sina köpare med fördelar utöver boken10  Den ökande konkurrensen har ändrat på 

konsumenternas köpvanor.11 Dessa har inte längre samma köpbeteende som tidigare. Det 

finns en viss skillnad.12  Det kan bero på att medvetenheten har ökat genom den tekniska 

utvecklingen och köparnas högre utbildning. Därför har det blivit viktigt att kommunikation 

från de traditionella bokhandlarna är anpassade efter kunden och dess behov. Många har blivit 

tvingade att utveckla sin marknadsföring mot en kundorienterad marknadsföring.13  

I och med att kommunikationen mellan köpare och säljare övergått från ensidig  till 

långsiktligt reciprok, har konkurrensen ökat. Detta har medfört att många företag blivit 

tvingade att utveckla  marknadsföring anpassad efter konsumenternas behov. 

Många företag känner sig mer och mer tvingade att skapa lojalitet hos dess kunder. Mycket på 

grund av att kostnaderna för att finna nya kunder på en mogen marknad är högre än befintliga 

kunder. Det har framkommit att lojala kunder är mindre priskänsliga och  välinformerade om 

produkten de vill erhålla.14Kundlojalitet har även visat sig ge växande lönsamhet för 

organisationer som arbetar med olika kategorier av kundrelationer.15  Känslor av 

tillfredställelse och otillfredsställelse skapas under konsumtionen och framförallt efter 

konsumtionen.16 Tillfredställelsen ökar chansen till att kunder gör återköp vilket gör att 

konsumenterna rekommenderar företaget samt deras produkter för andra konsumenter. 

                                                 
7 Rapport från Bokbranschens finansierings institut AB, 2006 
8 Claycomb och Martin:  (2002) Marketing Intelligence & planning 
9 Gummeson (1998) Relationsmarknadsföring: från 4P till 30 R 
10 Svengren, L : (1995) Industriell design som strategisk resurs. Lund: Lund University Press 
11 Pearson, Stewart : (1996) Building brands directly. Macmillan press Ltd, Hampshire 
12 Shaw : (2002) Foresight  
13 Ibid 
14 Rundle- Thiele (2005) Journal of service marketing 
15 Chojnacki, Deckner och Hoffman (2001) International Journal of service Industry Managment 
16 Moweb och Minor (2001) Consumer behavior 
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Allt fler företag har börjat koncentrera sig på att skapa lojalitet något som bokhandlarna kan 

ta efter då det sägs leda till långsiktigt överlevnad. 

 

Av ovan framgår det att sedan man övergått till fria bokpriser så har konkurrensen för de 

traditionella bokhandlarna ökat. Efter övergången till fria bokpriser så började allt fler 

traditionella bokhandlar breda ut sig inom landet, samarbeta samt börja utöka sin utbud för att 

kunna frambringa fördelar inom företaget.  Därpå trädde det in två nya aktörer på marknaden 

vilket har medfört att stormarknaderna men främst Internet antas vara ett hot för de 

traditionella bokhandlarna i framtiden då dessa bland annat erbjuder lägre priser.  

Bara under de senaste fyra åren så har lönsamheten  för bokhandlarna sjunkit med nästan en 

tredje del, detta betyder att de traditionella bokhandlarna måste som andra företag börja 

koncentrera sig på att skapa lojalitet hos sina konsumenter.  Eftersom konsumenternas 

köpbeteende ändrats så måste även de traditionella bokhandlarnas marknadsföring anpassas 

till det, genom att förse köparna något mer än bara kärnprodukten.  Genom att anpassa sin 

marknadsföring  med mål att skapa lojalitet bidrar det till bokhandlarnas  långsiktlig 

överlevnad.  

 
 
1.2 Problemdiskussion 

 
Bokhandeln befinner sig på en mogen marknad. Detta kan konstateras då konkurrensen har 

blivit betydligt intensivare sedan nätföretagen och stormarknaden etablerade sig på 

bokmarknaden. De traditionella bokhandlarna kan inte längre konkurrera med priset i och 

med att konkurrenterna erbjuder ett lägre pris samtidigt som de försöker erbjuda 

konsumenterna ett större utbud av böcker. Då de gamla konkurrensmedlen är satta ur spel 

måste de traditionella bokhandlarna satsa på relationer och lojalitet för att åtminstone behålla 

sina befintliga kunder och där av få långsiktig överlevnad 

 
I och med det har vi valt att belysa uppsatsens problemformulering till: 
 
 

1.3 Problemformulering 

 
Med hjälp av vilka faktorer kan de traditionella bokhandlarna skapa lojalitet för att kunna 

behålla sina kunder?   



 10

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera vilka strategier bokhandlarna använder 

sig av och sedan jämföra de med varandra. 

 

1.5 Perspektiv 

Eftersom målet är att undersöka faktorer som kan generera lojalitet mellan säljaren och 

köparen så har vi valt att med denna uppsats fokusera utifrån ett strategiskt säljarperspektiv 

mot ett kundperspektiv.  

1.6 Avgränsning 

 
Vi har valt att avgränsa oss till fyra traditionella bokhandlar inom Stockholms område. Varav 

den ena bokhandeln är stor, den andra medel stor och de två resterande bokhandlarna är små. 

Dessa har vi valt för att kunna få den aktuella relevansen inom detta ämne. 
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1.7 Uppsats disposition  

 

Inledning   

 

 

 

Metod    

 

 

Teori    

 

  

 

Empiri    

 

Analys    

 

Resultat    

 

Slutsats    

I det inledande kapitlet bereds läsaren av  en 
introduktion om problemets bakgrund som leder vidare 
till problemdiskussion. Därefter följer en 
problemformulering och syftet som avger uppsatsens 
avsikt. Kapitlet avslutas med begränsningar vi valt att 
gör för att hålla oss till relevant information som rör vårt 
ämne. 

I detta avsnitt redovisas vår vetenskapliga ansats, vår 
urvalsmetod samt tillvägagångssättet i undersökningen. 
Vi avslutar kapitlet genom att redovisa den analysmetod 
vi valt. 

 I denna del introduceras en teorislinga och en 
presentation av våra teorier. 
Därefter presenteras de mest relevanta teorierna i en 
teoretisk syntes. Avslutningsvis sammanför vi en 
referensram där de teorier vi valt ut tillämpas i vår 
undersökning.  

I empirin presenteras intervjuerna och 
enkätundersökningarnas resultat enligt vår referensram. 

Här redogörs för analysen av det insamlade materialet, 
kopplad till den teoretiska referensramen.  

I detta kapitel har vi för avsikt att dra slutsatser utifrån 
analysen därefter komma med återgärder med hänsyn 
till syftet. 

I slutsatsen presenteras det vi har kommit fram till. Här 
behandlas även synpunkter och aspekter som relaterar 
till problemet. Slutligen diskuteras slutsatsens relevans 
och trovärdighet. 
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2. METOD 
 
I detta avsnitt redovisas vår vetenskapliga ansats, vår urvalsmetod samt tillvägagångssättet i 

undersökningen. Vi avslutar kapitlet genom att redovisa den analysmetod vi valt. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Fallstudie, tvärsnitt, surveyundersökning och experiment är de mest väsentliga 

forskningsstrategier som förekommer. Nedan framgår våra val av forskningsstrategeri.  

 
2.1.1 Fallstudie/Surveyundersökning 

 
Genom att använda oss av fallstudie, avser vi att belysa ett generellt problem genom att 

studera ett fåtal företag djupgående. Strategin passar oss mycket bra eftersom vår uppsats 

kräver att vi måste studera bokhandlarna på djupet för att få mest relevant information i den 

mängd som behövs.  

 

I och med att vi valt  både ett säljarperspektiv och ett kundperspektiv passar även 

surveyundersökning vår uppsats utmärkt. Detta på grund av att vi valt att använda oss av 

tillvägagångssätt som enkäter och intervjuer för att samla in fullständig data till uppsatsen. 

Fallstudien tillämpar vi för att få en godförståelse för hur de traditionella bokhandlarna arbetar 

och surveyundersökningen passar oss bättre för att analysera de traditionella bokhandlarnas 

konsumenter. 

 

Surveyundersökning är en forskningsstrategi och inte en forskningsmetod. Denna strategi är 

ett av de populäraste och vanligaste tillvägagångssätt vid samhällsforskning. 

Survey avses i bemärkelsen att ”skaffa fram data till en kartläggning”  och har avgörande 

karaktärsdrag som att forskningen skall ha en bred täckning, dvs att den ska ge överblick. Att 

uppdatera kunskaperna och kännedomen om vissa saker samt att undersökningen 

nödvändigtvis ingriper en föreställning om empirisk forskning. Tillvägagångssättet har 

fördelar när det gäller representativiteten i de data som kan produceras, men å andra sidan gör 

betoningen på bredd och omfattande täckning att forskarens möjlighet begränsas när det gäller 

att kontrollera svarens precision. Denna strategi användas av forskare som väljer att samla in 
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data genom metoder som frågeformulär, intervjuer skriftliga källor och observationer, vilket 

passar vår undersökning bra.17   

 

Fallstudien skiljer sig från surveyundersökningen  genom ett brett tillvägagångssätt till 

samhällsforskning med en underliggande motivering för undersökningens inriktning och 

planering. Fallstudie tillämpas med syfte att kartlägga det generella genom att iaktta på det 

enskilda. Möjligheter att gå tillräckligt på djupet för att reda ut komplexiteten i en given 

situation framkommer med denna studie.  Fallstudien koncentrerar sig inte bara på enstaka 

faktorer, utan genom att se hur de olika delarna påverkar varandra kan studien ta itu med fallet 

i dess helhet. Forskningsobjektet är ett naturligt förekommande fenomen, dvs. att  det är 

vanligtvis något som redan existerar och inte en tillgjord situation i forskningssyfte. Forskaren 

är inte pressad att kontrollera eller ändra omständigheterna eftersom tillvägagångssättet 

handlar om att undersöka företeelser så som de naturligt uppträder. Denna studie tillåter samt 

uppmuntrar forskaren att använda sig av olika typer av forskningsmetoder men även flera 

datakällor i undersökningen och är en av fallstudiens starka sidor. En av den mest känsliga 

punkten för kritik är när forskarna ibland ifrågasättas om hur representativ fallet är och om det 

verkligen går att generalisera med utgångspunkt av en enda undersökt enhet. Men genom att 

klargöra att varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt men även dessa ingår i en bredare 

kategori. Generalisera utifrån fallstudie beror på i hur hög grad fallstudien liknar andra av 

samma typ.18 

 

2.2 Forskningsansats 

 
Vid framtagande av ny kunskap finns huvudsakligen två angreppssätt att nyttja, det induktiva 

och det deduktiva.   

2.2.1 Induktiv/ Deduktiv 
 
För att uppfylla rapportens syfte utgår vi ifrån befintliga teorier och samlar in empiri, därav 

utgår vår rapport ifrån en deduktiv ansats. 

När en forskare använder en deduktiv metod så innebär det att forskaren utgår från teorier för 

att observera omgivningen. Vid användning av denna metod så har forskarna redan en 

föreställning om hur omgivningen ska bete sig, och skulle detta stämma då har även teorin 
                                                 
17 Denscombe, M ; (2000) Forskningshandboken,  Studentlitteratur, Lund 
18 Denscombe, M (2000) : forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 



 14

bevisligen stämt. Skulle fallet inte vara så dvs. att omgivningen inte stämmer överens med 

valda teorier, är inte teorin vetenskaplig hållbar. Problemet här är att det är svårt att avgöra 

om det är teorin som är felaktig eller om det så att det som observerats inte uppfyller de krav 

som teorin förutsätter.19 Med induktion som ansats innebär att författarna observerar ett 

fenomen i verkligheten, som de sedan försöker förklara med hjälp av teoretiska redskap. 

Denna angreppssätt kommer författarna inte att nyttja i denna undersökning. 

Vår rapport utgår ifrån en deduktiv ansats och för att uppfylla rapportens syfte utgår vi ifrån 

befintliga teorier och samlar in empiri. 20  

2.3 Angreppssätt  

Ett viktigt val vid genomförande av en undersökning är hur information som samlats in ska 

bearbetas. Två vanliga forskningsmetoder är kvalitativa och kvantitativa ansatser 

 
2.3.1 Kvantitativ forskning / Kvalitativ forskning 
 

I och med att vi använder oss av både en surveyundersökning och fallstudie genomför vi både 

en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Det som ligger till grunden för valet av kvalitativa 

ansatsen är att få en insikt för hur den traditionella bokhandeln följer olika 

marknadsstrategier. Genom att göra en enkätundersökning kommer vi också att använda oss 

av kvantitativ forskningsansats då vi intresserar oss för konsumenternas köp beteende.  

 

Tonvikten i kvantitativ data ligger på analys av siffror och tabeller där studierna är 

omfattande. Målet vid denna typ av forskning anses vara att mäta företeelser så att de kan 

ombildas till siffror. Strävan är alltså att åstadkomma numeriska data och därmed omvandla 

det som observerats, rapporterats eller registrerats till kvantifierbara enheter. 21 

Fördelen med denna sort av data är den lämpar sig efter olika former av statistiska tekniker 

vilket förefaller på objektiva lagar än forskarens värderingar. Analysen ger en solid grund för 

beskrivning och undersökning och därmed forskaren en ökad trovärdhet när det gäller 

tolkningar till hans resultat. 22 

 

Kvalitativ forskning är uppbyggd på ett antal olika discipliner så som sociologi, 

socialantropologi och socialpsykologi. Forskning visar ett intresse för betydelser och de sätt  
                                                 
19 Hartman:(1998) vetenskapligt tänkande- från teorier till metodteori 
20 Hartman, J: (1998) Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori, Lund 
21 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
22 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
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människor förstår saker på. Men även ett intresse för beteendemönster som sociala gruppers 

aktiviteter, relationer och traditioner finns. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ 

forskning genom att förvandla det man registrerar och observerar till skrivna ord. Fördelen 

med denna typ av analys är att det finns en förankring i datamaterialen och analysen. 

Datamaterialet är rikhaltig och detaljerat samt möjligheter till alternativa förklaringar kan 

förekomma. Även tolerans finns för tvetydligheter och motsägelser 23 

 

2. 4 Informations typ 

 
Primär och sekundär data är två olika sorters källor. Nedan redogörs kort om dessa. 

2.4.1 Primärdata / Sekundärdata 
 
I den här studien kommer intervjuer med de ansvariga på bokhandlarna bli aktuella, dels 

ansikte mot ansikte och dels via telefonintervjuer. Även en enkätundersökning på 

konsumtionsbeteendet förekommer. Sekundär data passar oss inte i och med att  den data som 

utvinns kan kombineras med data från skriftliga källor. Det innebär en tolkning av saker och 

ting som redan ägt rum och som baserats på en primärkälla.24 

Primär data omfattar däremot all den information som forskaren själv framställt genom tex. 

observationer eller intervjuer med enskilda personer vilket passar vår undersökning utmärkt. 

                                                 
23 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
24 Andersson, C ( 1998)  Marknadundersökning, studentlitteratur, Lund 
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2.5 Datainsamling 

 
Datainsamlingens karaktär är beroende av de tillgängliga resurserna, tid och pengar oavsett 

om det gäller storskaliga eller småskaliga forskningar. Därför är det viktigt att använda 

resurserna på bästa sätt.. Till en undersökning så kan insamling av data göras på fyra olika 

sätt, närmare bestämt med hjälp av frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga 

källor. Nedan presenteras vårt val av datainsamling 

 

2.5.1 Frågeformulär 
 
En enkätundersökning kommer att göras på bokhandlarnas kunder för att kunna få 

kundperspektivet. Vi har valt att använda oss av ett prestrukturerat frågeformulär eftersom det 

blir lättare för oss att sammanställa vår undersökning. Det är endast frågor som vi anser är 

relevanta inför vår undersökning som kommer att tas med därför anser vi att få in ytterligare 

information utöver de färdiga frågorna inte är så nödvändiga 

 

Prestrukturerat frågeformulär innebär att alla frågor redan har färdiga svarsalternativ och 

detta gör att det blir lättare för respondenten att fylla i formuläret genom att markera det 

aktuella svaret.  Fördelen är att man enkelt kan registrera svaren som tal när formulären ska 

kodas in i ett dataprogram. Nackdelen är däremot att det inte är möjligt att fånga information 

utöver de färdiga frågorna och svarsalternativen. En frågeformulär kan även utformas med 

öppna frågor där respondenterna på egen hand kan skriva ned svaren eller med en 

kombination av både öppna och prestrukturerade svarsalternativ så kallad semistrukturerade 

frågeformulär. 25 

 

2.5.2 Intervjuer 
 
En intervju kommer att hållas med varje butikchef från de utvalda bokhandlarna för att få ett 

säljarperspektiv. Vi kommer att utföra en semistrukturerad intervju då vi kan ställa frågor och 

låta den intervjuade utveckla sina idéer och även tala mer utförligt om ämnet, på så sätt får in 

mer information än vad man skulle få vid en strukturerad intervju. Detta gör även att man kan 

skapa en bra relation till den intervjuade och på så sätt kan man vid senare tillfällen använda 

                                                 
25 Tufte (2003) Samhällsvetenskaplig metod, Malmö.  
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sig av telefon eller mail kontakt vid eventuella kompletteringar. Under intervjun kommer vi 

att föra anteckningar samtidigt som vi kommer att använda oss av en bandspelare. 

 

Det tre befintliga sorter av forskningsintervjuer som man kan välja mellan är, strukturerad, 

semistrukturerad och omstrukturerad intervju.  Vid en Semistrukturerad intervju innebär det 

att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall 

besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas 

ordningsföljd och svaren är öppna där betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 

sina synpunkter. Under en strukturerad intervju har forskaren en stark kontroll över frågorna 

och svarens utformning, det liknar mer än frågeformulär. Ostrukturerade intervjuer görs på så 

sätt att intervjuaren sätter igång intervjun genom att introducera ett ämne och sedan låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tankegångar.26  

2.6 Arbetsmetod Gap- analys 

 
Den data som har insamlats har jämförts genom en gap analys mellan vad ledningen och dess 

konsumenter anser och hur de upplever  köp och säljrelationen i verkligheten, dvs. företagens 

marknadsföringsstrategi. Gap analysen studerar hur de homogena företaget är och hur 

kommunikationerna fungerar mellan de och dess konsumenter. Gap analysen syftar till att 

lyfta fram eventuellt glapp, gap mellan jämförda elementen. 

 

2.7 Urval 

 
När ett företeelse framkommer  då forskarna befinner sig inför ett faktum då de inte kan 

samla in data från alla som ingår i undersökningskategorin, hänvisas dessa till att hämta in 

uppgifter från en del av hela kategorin med förhoppning att de upptäckter som görs i den 

delen överensstämmer med resten av populationen. 

2.7.1 Subjektiv urval vid enkätundersökning 
 
Vi har valt att göra enkätundersökning på 120 personer där vår målgrupp är specifik baserad 

på kvinnor mellan 30- 59år. Dessa har vi valt för att de enligt  statistiska centralbyrån är de 

största konsumenterna av böcker. 27Alltså kan vi konstatera att vi har gjort ett subjektivt urval 

                                                 
26 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund   
27 www.scb.se ; 06.09.13 kl. 10.35 
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där urvalet för undersökningen är handplockat. Vi har även använt oss av ett inslag av 

bekvämlighet i och med att vår undersökning gjordes i en galleria.  

Subjektivt urval innebär forskaren har en viss kännedom om de människor eller företeelser 

som skall undersökas och väljer vissa av de eftersom det anses troligt att just dessa ger de 

värdefullaste data. Egentligen väljs de ut i syftet att det återspeglar de utvalda människors 

eller företeelsernas särskilda kvaliteter och deras relevans för undersökningstemat. Fördelen  

är att det tillåter forskaren att närma sig människor eller företeelser som han eller hon på goda 

grunder kan anta vara avgörande för undersökningen.28 

Det framkommer ett inslag av bekvämlighet i de flesta forskares urvalsprocedurer. Eftersom 

forsklare har begränsade resurser som tid och pengar  till sitt förfogande är det rimligt att de 

väljer det mest fördelaktiga alternativet.29God forskning väljer inte sina studieobjekt med 

utgångspunkt i att de är enklast att nå, utan av speciella skäl som händer samman med ämnet 

för forskningen och de krav som undersökningen ställer.30 

2.7.2 Val av informanter 
 
Vi har valt att undersöka en stor, en mellan samt två små traditionella bokhandlar. Våra valda 

informanter är butikchefer inom varje butik som vi valt genom en sannolikhetsurval. Detta 

kan vi konstatera i och med att vi medvetet  valt ut  informanterna på chefsnivå.  Anledningen 

till att vi väljer en bokhandel i varje storlek är för att vi ska kunna jämföra de små  

traditionella bokhandlarnas marknadsförings strategi med de stora samt se vad de medelstora 

bokhandlarna har för strategi då de har möjligheten att lättare kunna anpassa sig till de olika 

strategierna. 

 

Det finns två olika typer av urvalstekniker vid val av informanter. Antingen görs den genom 

en sannolikhetsurval eller en icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval menar att forskaren 

har valt ut människor eller företeelser som med sannolikhet representerar den studerande 

delen av en population. 

Icke sannolikhetsurval grundas det inte på slumpmässighet utan forskaren använder det när 

denne anser att det inte är möjligt att räkna med ett tillräckligt stort urval i undersökningen. 

                                                 
28 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
29 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
30 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
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Denna metod kan forskaren använda om han inte vet tillräckligt om populationen för att 

avgöra vem eller vilka som utgör populationen31 

 
2.8  Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om att undersökningen verkligen undersöker vad som var 

meningen och att det görs på ett tillförlitligt sätt. Nedan redogörs validitet och reliabilitet på 

närmare håll.32 

 

Validitet skulle kunna uttryckas i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. När det gäller 

forskningsdata handlar begreppet validitet om huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar 

verkligheten och täcker de avgörande frågorna. Validiteten uteblir om reliabiliteten i en fråga 

saknas på en undersökning. En hög reliabilitet kan även förekomma i en fråga utan att 

validiteten behöver vara lika hög. Med detta menas att samma fråga kan ge liknande svar vid 

flera olika förfrågningar, utan att det mäter vad den är avsedd att mäta. 33 

 

Att göra undersökning på ett tillförlitligtsätt kallas för reliabilitet. Man kan säga att det  

handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden. Reliabiliteten är kopplad till 

intervjusvarens förmåga vid intervjuer, det vill säga att intervjuaren är tränad är en 

förutsättning för god reliabilitet. Reliabiliteten vid intervjuer kan kontrolleras genom att lagra 

verkligheten i form av ljud eller bild så att registreringarna kan göras i efterhand. För att 

försäkra sig om att allt uppfattas korrekt kan verkligheten tas i repris.34 

 

2.9 Källkritik  

 

När man gör en enkätundersökning så finns det alltid en risk att man får en grupp extremer 

som inte alls representerar målgruppspopulationen. Detta gör att det kan finnas en risk att 

resultatet av undersökningen blir en aning missvisande. Samtidigt så måste man ta hänsyn till 

att det finns en risk att respondenterna inte svarar helt ärligt och att de kanske tom känner en 

begränsning av svarsalternativ men fördelen med de förbestämde svarsalternativen är att det 

blir lättare för oss att sammanställa resultaten  35   

                                                 
31 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
32 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
33 Holmen, I. M, Solvang, B. K: (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder, , 
studentlitteratur, Lund 
34 Patel, R & Davidson, B (1974): Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, Lund 
35 Denscombe, M: (2000) forskningshandboken, studentlitteratur, Lund 
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Någon bortfall fick vi inte i och med att vi själva gick fram till de personerna som vi ansåg 

tillhöra vår målgrupp. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer de teorier som författarna anser är relevanta med avsedd på 

problemet att redovisas. Avslutningsvis sammanförs den teoretiska referensramen vilken 

grundar sig på uppsatsens syfte. 

 

3.1 Inledning 

 

De traditionella bokhandlarna befinner sig i en mogen bransch, detta kan konstateras sedan 

två nya aktörer trätt in på marknaden och då konkurrensen blivit allt mer intensiv. Dessa 

aktörer har förutom ett lägre pris medfört ett bekvämligare alternativ av bokinköp. Eftersom 

de gamla konkurrensmedlen är satta ur spel måste de traditionella bokhandlarna satsa på 

relationer och lojalitet för att kunna behålla sina befintliga kunder och på så sätt uppnå 

långsiktig överlevnad. Därav har vi fått vår problemformulering som lyder;  

 

” Med hjälp av vilka faktorer kan de traditionella bokhandlarna skapa lojalitet för att kunna 

behålla sina kunder? ” Detta kommer vi att behandla utifrån ett strategiskt säljarperspektiv 

mot ett kundperspektiv. 

 

I och med att konkurrensen har ökat avsevärt är det viktigt att skapa lojalitet för överlevnad 

på bokmarknaden. Med det menas att bokhandlarna måste få sina konsumenter att komma 

tillbaka dvs. att ett återköp sker. Den ökade konkurrensen har även lett till att konsumentens 

köpvanor har ändrats. Därför har kommunikationen till kunden blivit allt viktigare för att 

uppnå långsiktligt överlevnad. Vi har därmed valt att fokusera oss på två 

förhållningsperspektiv, relations och transaktions marknadsföring. Relationsmarknadsföring 

handlar om att skapa samspel mellan köparen och säljaren för att nå en långsiktlig relation. 

Vid transaktionsmarknadsföring är tidsperspektivet väldigt kort och man försöker inte 

skapa en långvarlig relation till kunden utan strategin riktar sig till en massmarknad och är 

lämpad för låg involverade kunder. 

 

De finns två typer av konsumenter, hög och låg involverade. Eftersom de nya aktörerna som 

trätt in på marknaden erbjuder lägre priser och de traditionella bokhandlarna inte kan 

konkurrera med priset är det viktigt med höginvolverade konsumenter då dessa är mindre 

priskänsliga. Med hjälp av involveringsteorin kan de traditionella bokhandlarna analysera 
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olika aspekter som  konsumenter anser vara viktigt vid  bokinköp och därmed lämpa efter 

dess opinion för att skapa kundvärde som kan generera lojala kunder. Teorin Kundvärde kan 

kopplas till relationsmarknadsföring där det är viktigt med värdeskapande genom samverkan i 

en relation. Kundvärde behövs för att kunna erbjuda konsumenten något mer utöver själva 

kärnprodukten eftersom kundtillfredsställelse är den avgörande faktorn för att skapa 

kundlojalitet. Den byggs upp över en längre tidsperiod och har ett starkt samband med en 

utvald organisations servicekvalitet. Det är även viktigt för de traditionella bokhandlarna att 

behålla sina existerande kunder samt vinna nya genom att bistå med något som skiljer sig från 

konkurrenterna. Differentieringen skapar på så sätt konkurrensfördelar. 

 

3.2 Teoripresentation 

 
 3.2.1 Perspektiv 
 
Marknadsförning kan ses utifrån två olika perspektiv; relations- och 

transaktionsmarknadsföring. 

 
3.2.2 Transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring 
 

Enligt Grönroos så tjänar marknadsförare av konsumtionsvaror troligtvis mest på en 

transaktionsliknade strategi medan tjänsteföretag skulle tjäna mer på att använda 

relationsinriktad strategi. Han menar att transaktionsmarknadsföringens perspektiv är grundat 

på utbyte av färdigtillverkade varor medan relationsmarknadsföringens perspektiv är grundat 

på samverkan för att främja gemensamt värdeskapande36 

 

3.2.3 Transaktionsmarknadsföring 
 
För 40 år sedan introducerades transaktionmarknadsföringens 4 p, produkt, pris, plats och 

påverkan, och har sedan dess dominerat marknadsföringstänkande, forskning och praktik. 

I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer med en kund ingenting 

om sannolikheten att göra affärer igen.37 Strategin här är att med marknadsföring åstadkomma 

enskilda köp och transaktioner, med varje given kund. Strategin riktar sig till en massmarknad 

som erbjuder låginvolveringsprodukter och där kunden inte ges mycket personlig kontakt, 

                                                 
36 Grönroos, C (2002) service management och marknadsföring – En CRM ansats, Malmö 
37 Gummesson, E (2002): Relationsmarknadsföring- Från 4P till 30R, Malmö 
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vilket leder till ökad priskänslighet. Detta gör att tidsperspektivet på marknadsföringen är 

väldigt kort och man försöker inte skapa en långvarig relation med kunden. 38 Kunderna är här 

oidentifierade och förhållandena är utan lojalitet. Transaktionsmarknadsföringen har inga 

ambitioner att klättra upp för lojalitet stegen.39 

 

3.2.4 Marknadsföringsmixen 
 
Marknadsföringsmixen som består av de 4 P:na, produkt, pris, plats och påverkan ses som 

verktyg som marknadsförarna använder sig utav för att nå ut till sina kunder. Med hjälp av 

marknadsföringsmixen kan företagen etablera en stark position på målmarknader. 
 
Produkt: innebär de varor och tjänster som företaget erbjuder sin målgrupp. här kan fysiska 

objekt, tjänster, personer, platser, organisationer och idéer ingå.  

 

Pris: det är den summan kunden betalar för en produkt eller service 

 
Plats: Plats inbegriper företagens aktiviteter för att göra produkten tillgänglig för 

målgrupperna dvs hur de ska leverera sina produkter till sina konsumenter för det slutliga 

användandet.  
 
Påverkan: Enligt Kotler handlar det inte bara om att ha en bra produkt till ett bra pirs utan 

påverkan innebär aktiviteter som kommunicerar fördelarna med produkterna och övertalar 

målgrupperna att köpa dem. 40 

 

Marknadsföringsmixen är kopplad till transaktionsmarknadsföringen.  Mixen eller 

transaktionsmarknadsföringen passar dem större bokhandlarna betydligt bättre eftersom dem 

är mer byråkratiska och mindre flexibla. De större företag har oftast lättare för att använda sig 

av denna metod, eftersom de har ett stort utbud och allt fler låginvolverade kunder som de inte 

behöver skapa en relation till.41   Med denna teori ska vi undersöka om de utvalda 

bokhandlarna använder sig av denna strategi. En strategi som inte har relation eller lojalitet 

som mål, vilket egentligen behövs för att kunna få ett långsiktigt trygghet på marknaden.   

                                                 
38 Kotler, P m fl (2001): Principles og Marketing, 3rd Edition. 
39 Gummesson, E (2002): Relationsmarknadsföring- Från 4P till 30R, Malmö 
40 Kotler, P m fl (2001): Principles of Marketing, 3rd Edition. 
41 Ibid 
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3.2.5 Relationsmarknadsföring 
 
Det finns ett alternativ som enligt teorin fungerar bra för verksamheter i mogna branscher som 

inte inriktar sig på priskonkurrens, nämligen relationsmarknadsföring. Gummesson menar att 

relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter dessa relationer, nätverk och 

interaktionen mellan parterna i centrum. Här bör marknadsföringen behärska hela företaget 

och involvera all de anställda. I relationsmarknadsföringen betonas lojalitet, särskilt 

kundlojalitet och fokus ligger på de kunder som företaget redan har och inte fullt så mycket på 

att skaffa nya.42  

 

Enligt Grönroos är utgångspunkten för relationsmarknadsföring att skapa värde. Kundvärde 

skapas i relationen genom samspel mellan kunden och leverantören. I 

relationsmarknadsföring ser man ett samspel mellan kunden och leverantören där det finns en 

viss del av ömsesidig påverkan vid val av köp. Strategin använder sig av termer som 

ömsesidigt beroende och samarbete där det är viktigt att utveckla långsiktiga relationer samt 

att analysera hur relationerna har utvecklats, då det är viktigt att transaktionerna ska 

tillfredställa båda parterna. I och med den täta kundkontakten och samspelen med kunden kan 

företag som använder relationsstrategin i sin marknadsföring få direkt feedback från kunderna 

och har därför större möjlighet att mäta tillfredställelsen. Då man skapar ett mervärde för 

kunden genom att känna samhörighet till företaget leder det till att kunden blir lojal gentemot 

företaget.43  

 

Denna strategi är relevant eftersom bokhandlarna redan befinner sig på en mogen marknad, 

där dem inte kan konkurrera med priset. Därför är det ytterst viktigt att skapa en relation till 

sina kunder för att kunna generera lojalitet och därmed hålla sig kvar på marknaden. Detta 

kan bland annat göras genom att motivera medarbetarna till att göra ett bra arbete med 

kundkontakterna. Relationsmarknadsföringen är relevant för att den skapar mervärde och 

differentiering som behövs för att generera lojala kunder, något som 

transaktionsmarknadsföring inte bidrar till.  

                                                 
42 Reicheheld & Sasser (1990) Zero Defections: Quality comes to services 
43 Grönroos, C (2002) service management och marknadsföring – En CRM ansats, Malmö 
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3.3 Höginvolvering/ Låginvolvering 

 

Involveringsteorin kan definieras på oliks sätt beroende på perspektiv. Teorin i helhet handlar 

om hur pass engagerad konsumenten är antingen i själva produkten eller under köpprocessen.  

Nedan presenteras hög och låginvolvering. 

 

Individen upplever vid höginvolvering en hög risk och är engagerad i det planerade köpet. I 

denna beslutprocess är det viktigt att man söker en stor mängd information och att en attityd 

utvecklas innan man bestämmer sig för att testa produkten/tjänsten. Eftersom individen här är 

motiverad så söks, bearbetas och utvärderas informationen aktivt. De utvärderade kriterier 

som använts i beslutprocessen utgör individens attityd till ett köp. Detta gör att ett provköp 

görs om produktens upplevda kvalitet är tillfredställande. Kundens långsiktiga beteende beror 

på produktens kvalité, garantier och hur de svarar mot kundens förväntningar. Vid hög 

involvering av individen ses priset som mindre viktigt.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen vid låginvolvering bearbetas på ett passivt och ofrivilligt sätt, detta på grund av 

låg personlig relevans och upplevd risk associerat till köpet. Individer med låginvolvering har 

lite eller ingen motivation alls att söka efter information, därför bör meddelandena vara korta 

och innehålla mindre information. Pris, paketering, hyllplacering och reklam samverkar för att 

stimulera individen att testa produkten/tjänsten. Vid låginvolvering blir priset en viktig faktor 

i valet mellan produkter och en attityd utvecklas direkt som ett resultat och erfarenhet av 

produkten. Denna attityd och erfarenhet är avgörande för ytterligare framtida konsumtion 45 

 

                                                 
44 Fill, C (2002): Marketing communications – Contexts, strategies and Applications. 
45 Ibid  
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Denna teori ger en djupare förståelse vad gäller beslutsbeteende relaterad till kommunikation. 

Med tanke på den dynamiska konkurrensen som finns på marknaden så är det viktigt för 

bokhandlarna att undersöka vad deras konsumenter anser är relevant vid ett bok inköp så att 

man på så sätt även kan skapa kundvärde. Därför bör bokhandlarna skapa involvering hos 

kunderna och få dem att bli mer engagerade i sina köp, då en höginvolverad kund inte är lika 

priskänslig vilket gör dem till mer lojala kunder. 

  

3.4 Kundvärde 

Kundvärde kan på enklast möjliga sätt definieras som ” den totala fördel över tid kunden 

upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller kombinationen av sådana, i relation 

till den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden 

blir tvungen att göra. ” 46  

 

För att kunna leverera kundvärde måste företaget ställa sig en nyckelfråga: Hur gör kunden 

sitt val?  Kunden väljer det marknaden erbjuder som ger mest värde. Detta innebär att kunden 

”köper” från den leverantören som enligt kunden levererar det högsta värdet 47  

 

Levererat värde: Skillnaden mellan totalt kundvärde och total kundkostnad av ett 

marknadserbjudande- kundens vinst 

Totalt kundvärde: Det totala värdet av produkter, service, personal och image, som köparen 

erhåller från ett erbjudande, tjänst eller en produkt. 

Total kundkostnad: Den totala energi, penning, tid och psykiska kostnad för kunden kring ett 

erbjudande 48  

                                                 
46 Kotler, P (2002) : Social marketing the quality of life second edition 
47 Mitchell, A: (1999) value focused strategy is key to brand growth, Marketing week,  
48 Mitchell, A: (1999) value focused strategy is key to brand growth, Marketing week 
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3.4.1 Varför kundvärde 
 

Dagens affärsliv håller på att formas om. Övergången från bytesperspektivet i 

marknadsföringen till ett relationsperspektiv medför vissa radikala förändringar i tankesättet i 

den konkreta verksamheten.49 

 

Ny teknologi, global konkurrens och förändrade marknader medför nya möjligheter till 

värdeskapande. Värdet har sammanpressats genom att vi kan packa allt fler möjligheter till 

värdeskapande i våra kunderbjudanden. Hela system för värdeskapande har förändrats och 

med dem också kundernas värdeskapande logik. Dessa förändringar leder till omkonfiguering 

av affärsrelationerna och stimulerar till strategier för utveckling av så väl befintliga som nya 

kundrelationer.50 Marknadsföringen har utvecklats från ett enkelt fokus på att erbjuda kunden 

vad de vill ha, till ett djupare kundfokus kring att skapa och leverera kundvärde till specifika 

marknadssegment.  51 

 
 
3.4.2 Mervärde 
 

Värde i relationer delas upp i två delar; kärnvärde och mervärde. Kärnvärde är de fördelar 

som finns i en lösning jämfört med priset för lösningen. Mervärdet skapas genom att jämföra 

tilläggstjänsterna i relationen med de relationskostnader som uppstår över tiden. De 

tilläggstjänster som skapar mervärde kan från kundens sida upplevas som negativa om 

personalen inte bemöter kunden på rätt sätt eller inte har den kunskap som krävs.52  

En ny synvinkel, som fokuserar på hur värde samproduceras av olika aktörer, behövs för att 

förstå det nya arbetslivet. Företag måste vara medvetna om att man både konkurrerar och 

                                                 
49 Grönroos, C : (2001)Marknadsföring i tjänsteföretag 
50 Normann, R : (1994) Den nya affärslogiken, Malmö 
51 Martin, C : (2002)Relationship marketing creating stakeholder value 
52 ( C. Grönroos 2001) 
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samarbetar för att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden och att det är nödvändigt att studera 

hur detta värdeskapande uppstår mellan leverantörer, tillverkare och kunder. Det är enligt 

detta perspektiv därför viktigt att utveckla marknadsföringen så att ett färdigt producerat 

värde på ett effektivt sätt distribueras till konsumenten. 

 

3.4.3 Kundvärde skapas 
 

Värde för kunden och kostnader för skapande av kundvärde är oftast ett långsiktligt 

relationsrelaterat begrepp. Därför är det viktigt för företag att tänka och kalkylera 

långsiktlighet. 53 

Relationer är byggda för att skapa och leverera kundvärde för ett hållbart förhållande. Genom 

samverkan skapas värde för kunden. Detta värde kan självklart vara skapat på förhand innan 

samverkan börjat och företaget kan förbereda sig genom att ha sådana resurser tillgängliga 

som kan skapa det värde som kunden vill ha. Värdeskapande istället för distribution blir en 

central del i relationsperspektivet som grund för marknadsföringen.54  

 

Denna teori är mycket viktig för att lyckas på marknaden eftersom de flesta företag idag 

försöker skapa mervärde hos sina produkter för att kunna öka sin konkurrenskraft. Små 

företag som oftast är mindre byråkratiska och mer flexibla än ett större företag har oftast 

lättare för att använda sig av denna metod. För att kunna skapa mervärde är det nödvändigt att 

det finns en samverkan mellan kunden och säljaren. Detta för att kunna första vad kunden 

kräver och på så sätt uppfylla deras kriterier. 

 

3.5 Differentiering   

Bästa sättet att vinna nya och behålla existerande kunder är att känna till deras behov och 

köpprocesser bättre än konkurrenterna och därmed furnera mer värde.  

Differentiering innebär att genom att använda sig av olika konkurrensstrategier kan ett företag 

erhålla konkurrensfördelar. Detta genom att erbjuda överlägset värde till valda målgrupper 

antingen genom att erbjuda lägre priser än konkurrenterna eller genom att erbjuda fördelar för 

att rättfärdiga högre priser, dvs. att erbjuda kunder någonting som de värdesätter och som 

konkurrenterna inte har. Olika författare har olika syn på differentierings strategier. 

 

                                                 
53 Martin, C: (2002) Relationship marketing creating stakeholder value 
54 Grönroos, C: (2001)Marknadsföring i tjänsteföretag 
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Författarna MacMillan och Gunther McGrath menar att strategierna som genererar mest vinst 

bygger på differentiering. Dessa menar dock att alla punkter där företagen kommer i kontakt 

med sina kunder har de möjlighet att differentiera sig . 

Med förankring till att hjälpa företag att urskilja nya möjligheter och utveckla förmågan att 

skapa framgångsrika differentieringsstrategier har dessa åstadkommit tvådelad ansats. 

”Kartläggning av konsumtionskedjan” och ”Analys av kundens upplevelse”.  

Dessa författare anser att det strategiska värdet ligger i andra delen av deras ansats dvs. i 

”Analys av kundens upplevelse” där den visar hur brainstorming om varje steg i 

konsumtionskedjan kan frambringa  ett flertal vägar att differentiera den enklaste produkt 

eller tjänst.55 

Däremot författaren Hollensens menar att grunden för differentiering bygger på att positionera 

sig starkt på marknaden genom att undvika tomma löften. Lovar företaget att bistå kunden 

med bästa kvalitet och service skall det efterleva kraven. Positioneringens framgång kommer 

genom att erbjuda det kunden uppskattar.56 

 

Författaren Levitt menar att differentiering kan skapas på den fysiska produkten och är möjlig 

även om en del företag erbjuder produkter med små möjligheter till variation. Differentiering 

på produkter kan skapas på många olika sätt, genom prestation, likasom stil och design, även 

med hjälp av attribut som förnyelse, hållbarhet eller pålitlighet. Genom att differentiera 

tjänster som medföljer produkten kan företag dock skaffa konkurrensfördelar med snabb och 

omsorgsfull leverans. Det finns många andra sätt att lägga till värde genom differentierade 

tjänster och på så sätt skapa fördelar för att differentiera sig från konkurrenterna med 

eftertryck på att utbilda bättre medarbetare som skapar omsorgsfull kundkontakt. 57 

 

Genom kreativitet och hårt arbete bör ett företags eller varumärkesimage förmedla ett specifik 

budskap som kommunicerar produktens väsentliga fördelar och positionering, eftersom det då 

blir lättare för kunden att uppfatta en olikhet när konkurrerande erbjudanden ser likadana ut. 

För att differentiera från konkurrenten bör alltså ett företag differentiera en image. 

Differentieringsstrategier har ytterligare en tolkning. Författarna Day och Wensley 

interpreterar strategin som att spelreglerna bör ändras i konkurrensen och att de redan 

existerande fördelarna företaget besitter inte nötas ut. Effektiv konkurrensstrategi på 
                                                 
55 MacMillan I.C & Gunther McGrath, R (1997), Discovering new Points of Differentation, 
56 Hollensen, S (2004): Global Marketing – a decision oriented approach 
57 Levitt, T(1980) : Making success through differentiation- of anything 
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marknaden kan besittas genom de nuvarande och blivande fördelar. Företagen kan uppnå 

hållbara fördelar bland annat genom att skapa barriärer som gör att konkurrenter får svårt att 

kopiera eller övertrumfa deras produkter. En konkurrensfördel kan endast utnyttjas lönsamt 

när kunden uppfattar och värdesätter denna därför är det viktigt att företagen fortsätter 

investera för att behålla och förbättra fördelen ständigt.58 

 

Eftersom konsumenternas köpbeteende ändrats så måste även de traditionella bokhandlarnas 

marknadsföring anpassas till det, genom att förse köparna något mer än bara kärnprodukten.  

Genom att anpassa sin marknadsföring  med mål att skapa lojalitet bidrar det till 

bokhandlarnas  långsiktlig överlevnad. Relevansen med denna teori är att erbjuda kunder 

någonting som de värdesätter och som konkurrenterna inte har och detta kan göras genom att 

känna till deras behov och köpprocesser bättre.  

                                                 
58 Day, GS & Wensley, R (1998): Assessing advantage: A Framework for Diagnosing Competetive Superiority 
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3.6 Teorisyntes 

 
Problemet som belyses i uppsatsen är vilka faktorer de traditionella bokhandlarna bör vidta 

för att skapa lojalitet till sina kunder för att på så sätt  behålla dem och få en långsiktig 

överlevnad. Modellen nedan utgår från att bokhandlarna oavsett storlek använder sig av två 

olika marknadsföringsstrategier för att leva på bokmarknaden. 

Valet av denna beror på vilken relation bokhandlarna vill ha till sina kunder. 

 
Vår teori förutsätter att bokhandlarna med en transaktionsmarknadsföring med de 4 P:na som 

strategi inte har någon speciell relation till deras konsumenter vilket gör att det inte skapas 

någon lojalitet mellan dessa. När konsumenten inte är lojal så är inte heller 

återköpsfrekvensen så hög, något man bör skapa för att kunna klara sig på marknaden. Vid 

användning av relationsmarknadsföring som strategi så försöker man skapa en samspel mellan 

säljaren och köparen med betoning på värdeskapande processer vilket hjälper till att skapa 

mervärde och på så sätt försöker man generera lojalitet.  

 

Differentiering kan användas i olika form, både vid transaktions- och vid 

relationsmarknadsföring. Detta kan vara en avgörande faktor för överlevnad på en hård 

konkurrenssatt marknad. Det kan vara på grund av att bokhandlarna identifierar och drar nytta 

av en eller flera punkter som konkurrenterna har svårt att kopiera och överträffa. Dessa 

punkter kan då leda till att företaget skaffar sig en bestående konkurrensfördel och innehar då 

ett bättre läge än konkurrenterna. 
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Figur 3.6. 1 : Egen figur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Syntesen tolkar att det krävs ett samspel mellan säljaren och köparen för att kunna förstå det 

som är relevant för en konsument. Genom att ta del av konsumenternas opinion kan man 

skapa differentiering och på så sätt erbjuda konsumenterna ett mervärde som sedan genererar 

lojalitet. Här brukar oftast de höginvolverade konsumenterna räknas med då kundvärde och 

relationen till bokhandeln anses mer avgörande för ett bokinköp än själva priset på produkten.  

Har man lyckats skapa lojalitet så bidrar det till långsiktigt överlevnad då konsumenterna 

känner en samhörighet till bokhandeln och har därför en hög återköpsfrekvens. 

 
Vid användning av strategin transaktionsmarkandsföring kan man tolka det enligt vår syntes 

att det endast består av en enkel köp och sälj relation mellan säljaren och köparen. Här brukar 

oftast de låginvolverade konsumenterna räknas in, då bland annat priset är ett avgörande 

faktor. När priset är ett avgörande faktor och konsumenten inte är engagerade vid sina köp 
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brukar återköpsfrekvensen vara relativt låg. Detta betyder att det inte skapas någon lojalitet 

och det blir svårare att kunna behålla dessa kunder vilket på lång sikt kan leda till 

bokhandelns död. 
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3.7 Teoretisk referensram  

 

Syftet med uppsatsen är att se vilka strategier bokhandlarna använder sig av och sedan 

jämföra de små med dem stora. För att kunna göra detta har vi sammanställt en teoretisk 

referensram som använts som underlag för vår undersökning. 

Vår tolkning av teorin är att vägen till långsiktlig överlevnad för dessa bokhandlar är att skapa 

lojalitet genom relationsmarknadsföring och skapande av mervärde tillsammans med 

differentiering. Relevansen i detta är att genom en undersökning på målgruppen, kan den 

traditionella bokhandeln få information för att erhålla konkurrensfördelar genom att leverera 

kunden tillfredställelse, och på så sätt behålla existerande kunder samt locka in nya kunder 

Från våra teorier har vi plockat ut de viktiga faktorerna som vi avser belysa under våra 

intervjuer. Den oberoende variabeln är här lojalitet och de beroende variablerna är de som 

framgår här nedan och som är grunden för de frågor vi har valt att belysa under intervjuerna 

 
 
 
Transaktionsmarknadsföring/Relationsmarknadsföring: 
 
Marknadsföringen kan ses på två olika sätt. Transaktionsmarknadsföring då fokus vilar på de 

4 P:na  samt relationsmarknadsföring där interaktionen mellan köparen och säljaren  är i 

fokus. För att kunna se hur de olika bokhandlarna marknadsför sig så kommer variablerna här 

vara de 4 P:na samt om det finns någon interaktion mellan köparen och säljaren.  

 
Differentiering: 
 
Genom att differentiera sin produkt från konkurrenternas kan företag skaffa sig 

konkurrensfördelar. Variabeln med denna teori är att undersöka om bokhandlarna urskiljer 

sik från dess konkurrenter detta kommer vi att mäta genom att fråga bokhandlarna hur de 

försöker skilja sig ifrån dess konkurrenter.  

  
Involvering: 
 
Beroende på graden av engagemang hos kunden är känsligheten för priset olika. Variablerna i 

denna teori är pris, återköp och information. Dessa är kommer vi att mäta genom enkät 

undersökningen där vi kommer undersöka hur pass dessa variabler påverkar deras köp  



 35

Kundmervärde/Mervärde: 

För att kunna erbjuda kunden mervärde är det bland annat viktigt att förstå deras köpbeteende. 

Detta kan göras genom ett samarbete mellan kunden och köparen. Kundvärde kan erbjudas 

genom god service, därför blir variabeln här att mäta hur viktig servicen är hos bokhandlarna.   
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4. Empiri 
 
I empirin presenteras intervjuerna och enkätundersökningarnas resultat enligt vår 
referensram. 
 
 

4.1  Intervju med Akademibokhandeln 

Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan är Skandinaviens största bokhandel. De 

erbjuder mer än 125 000 titlar fördelat på tio avdelningar. Till det lägger de en välsorterad 

avdelning för papper och kontorsvaror, samt ett stort urval av svenska och utländska 

tidskrifter. I deras lokaler finns även Waynes Coffee, ett café där man i lugn och ro kan 

koppla av med en fika och bläddra i böcker. I butiken jobbar 28 heltid, men allt som allt har 

de 65 anställda.. 

Målgruppen här är alla med det är oftast äldre kvinnor som handlar böcker. 

 

Hur marknadsför ni er? 
Akademibokhandeln marknadsför sig genom kataloger på bokförlagets villkor vid bland annat 

jul och rea. Rea katalogen är något de har funderat på att sluta publicera eftersom alla 

bokhandlar marknadsför samma böcker och Akademibokhandeln vill hellre marknadsföra sitt 

varumärke. De har även en mässkatalog där nya medicin böcker marknadsförs vid 

läkarstämman.  

 
Vad anser ni är kundvärde? 
Butikchefen menar att av att komma in i bokhandeln får man ta del av kundvärde. Här får 

kunderna hjälp, råd, bra service som man inte kan få med Internet bokhandeln, även deras 

stora utbud är ett kundvärde. De ordnar även regelbundet författarframträdanden under 

perioden september-maj samt att de har med mera kort som genererar bonus och andra 

förmåner till medlemmarna.  

 

Hur viktigt anser ni att det är med god service? 
Butikchefen brukar prenumerera på tidningen Supermarket, som är den ledande utgivaren av 

nyheter och fakta om svensk och internationell detaljhandeln. Hon nämner att det där har 

tagits upp att Akademibokhandeln har kommit på första plats vid mätningar på 

kundbemötande. Detta är exakt vad de vill visa, dvs. att de har de bästa utbudet och service. 

Här ska personalen vara bäst och kunden ska kunna få råd och tips om andra böcker.  
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En internutbildning hålls därför för personalen för att de just ska kunna leverera god service 
 
Vad för typ av relation har ni till era kunder?  

Akademibokhandeln har en större kundkrets och använder sig av en enkel köp och sälj 

relation. Engagerat relation är något de har funderat på att börja med eftersom de har märkt att 

de inte är lika effektiva på att marknadsföra samma titlar som de andra bokhandlarna har.  

 
På vilket sätt försöker ni differentiera er i jämförelse med andra bokförsäljare?  

En enkätundersökning på deras kunder och deras uppfattningar om bokhandeln gjordes år 

2003. Det var väldigt omfattande men de fick ett underlag till att kunna  differentierar sig. 

Bokhandeln har tagit det på allvar  och genom att bistå kunderna med ett café i butiken, fler 

sittplatser och snyggare presentpapper har de försökt uppfylla de tillfrågades önskemål.  

 

På vilket sätt försöker ni skapa ett återköp hos era kunder? 

Genom att försöka bistå deras kunder med god service samt erbjuda ett stort sortiment av 

böcker försöker bokhandeln skapa ett återköp. Även med ett utbud av andra produkter som 

DVD filmer och musik försöker bokhandeln utvidga sin verksamhet. På så sätt tror de att 

återköp kan förekomma. 

 

I vilken grad är priset ett avgörande faktor ? 

I och med att Akademi bokhandeln är så pass starkt etablerad på marknaden anser de att priset 

inte är relevant, deras kunder kommer till de för deras namn. Kunderna är medvetna om att 

allt de söker hittas i butiken och därför kan de betala lite mera. 

 

Vad tror ni är viktigast för era konsumenter vid inköp av böcker? 

Bokhandeln tror att det är ytters viktigt med god service, men även med ett stort utbud av 

böcker.59 

 

                                                 
59 Intervju med Annika Holmgren, Butikschef, Akademibokhandeln 
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Hur anser du att bokhandeln marknadför sig?

70%0%

0%

30%

Annonser/Kataloger TV Raddio Vet ej

Vad anser du är kundvärde?

27%

33%

13%

7%

17%
3%

God service Stort utbud Tillgänglihet Förmåner Billigt pris Annat

Hur viktigt anser du att det är med god service?

0% 7%

23%

20%

50%
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4.2 Akademibokhandelns resultat från enkätundersökningen 

 

 
 
Vår första fråga belyste hur konsumenterna 

tror att bokhandeln marknadsför sig. Hela 

70% av Akademibokhandelns konsumenter 

visste hur bokhandeln marknadsförde sig. 

Återstående 30% visste inte hur 

marknadsföringen gick till. 

 
 

 
 
 
Det framkommer att majoriteten av 

Akademibokhandelns konsumenter 

anser att  kundvärde innebär att 

bokhandeln har ett stort utbud. Tätt 

inpå kommer godservice som 

omfattar 27%.   Endast 7% ansåg att 

förmåner  var ett kundvärde. Sist har 

Akademi bokhandeln ynkliga 3% av 

sina konsumenter som anser att 

innebörden av kundvärde är något 

annat. 

 

 

70 % av alla tillfrågade ansåg att det 

var viktigt med god service, varav 50 

av dessa tyckte det var oerhört viktigt.  

Godservice är viktigt för alla 

konsumenter olika mycket. Det var  

ingen som tyckte att det inte fanns 

någon relevans med god service. 
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Fick du uppleva god service?

74%

16%

10%

Ja Nej Vet ej

Vad för relation anser du att du har till butiken?

87%

13%

Enkel köp- och sälj relation Engagerad relation

Tycker du att bokhandeln försöker differentiera sig på 
något sätt i jämförelse med andra bokförsäljare?

77%

23%

Ja Nej

När frågan om upplevd god service 

ställdes var det 74% som ansåg att det 

framkommer god service i bokhandeln.  

Endast 16%  av respondenterna ansåg att 

det inte finns god service i butiken. 

Resterande 10% visste inte. 

 

 

 

 

 

 

Minoriteten på13% av alla våra 

respondenter hade en engagerat relation till 

Akademibokhandeln. Resterande hade en 

enkel köp och sälj relation. 

 

 

 

 

 

Många respondenter från 

Akademibokhandeln  tycker att 

bokhandeln skiljer sig från andra 

bokhandlare. Här bredvid kan man se en 

tydlig överlägsen procentsats på 77%.  

Endast 23% av de tillfrågade ansåg att 

skillnad inte existerar mellan 

Akademibokhandeln och övriga 

traditionella bokhandlare. 
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Hur hög är återköpsfrekvensen?

0% 17%

13%

43%

27%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

I vilken grad är priset ett avgörande faktod för dig vid 
bokinköp?

19%

16%

19%
22%

24%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

I vilken grad är du engagerad och söker information vid bokinköp?

13%

17%

27%

30%

13%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

Det finns ingen kund som inte kommer 

tillbaka till Akademibokhandeln.  Alla de 

tillfrågade kommer givetvis tillbaka men i 

olika skalor. 70% anser att 

återköpsfrekvensen är hög, varav  27% 

anser att den är väldigt hög. 17%  av 

respondenterna tycker återköpsfrekvensen 

är låg. 

 

 

 

24 % av Akademibokhandelns 

konsumenter är priskänsliga och anser 

att priset spelar en väldigt viktig roll 

vid inköp av böcker.  

Även 22% av de kvarstående anser att 

det är viktigt men inte i samma grad. 

Endast 35% anser att det inte är ett 

avgörande faktor. 

 

 

 

 

Det är nästan jämtfördelat mellan 

hög och låg involverade 

konsumenter hos 

Akademibokhandeln. 43% är hög 

involverade i olika grad och 30% är 

låg involverade vid inköp av 

böcker.  
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Ragordna vad du anser är viktigast vid inköp av böcker?

27%

20%
13%

10%

30%
0%

God Service Stort utbud Tillgänglighet Förmåner Billigt pris Annat

 

 

Konsumenterna hade delade 

åsikter om vad de anser är 

viktigast vid inköp av böcker.  

Det är ingen stor skillnad 

mellan billigt pris som fick 

30% och god service som fick 

27%. Även ett stort utbud är 

viktigt för dessa konsumenter 

med hela 20%. Tillgänglighet 

och förmåner är minst viktigt 

för Akademibokhandelns 

konsumenter. 
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4.3  Intervju med Bokia 

Bokia tillhör frifackskedjan och karaktäriseras av att ett antal självständiga företagare sluter 

sig samman för att samordna i första hand inköp och marknadsföring.  

Bokia i Kista öppnades första gången i oktober 2005  och  erbjuder ca 13 000 titlar samt 

kontorsvaror.  Bokia i Kista erbjuder ett stort sortiment av barnböcker och hörböcker. Bokia 

ligger i närheten av många företag och därför är deras största målgrupp män över 30 samt 

äldre samt föräldrar. I butiken arbetar 3 heltids anställda och de har även extrapersonal.  

 
Hur marknadsför ni er? 

Idag marknadsför de sig i huvudsak med reklamtrycksaker,  tillexempel med ”Läsvärld”. Det 

är en tidning som kommer varje månad med en presentation av nyheter och distribution sker i 

huvudsak via butikerna och dess omland. Likaså en Julkatalog, en  64 sidig trycksak  som 

distribueras i butikernas omland i ca 1,5 miljoner exemplar. Det framkommer även en 

Reakatalog, 56 sidig trycksak med en utdelning under jul perioden . Jämväl skolstartsfolder 

framkommer, 12 sidig trycksak som utskickas till villahushåll i butikens omland. 

Bokia marknadsför även  sig i lokalannonser, i dagspress,  via riksannonsering i samarbete 

med förlagen i kvällspress, radio och TV 

 

Vad anser ni är kundvärde?  

Bokia anser att genom att generera god service bistår de sina kunder med värde.  

Bokia arbetar kontinuerligt med  författarkvällar, signeringar och liknande. De har även som 

mål att införa ett medlemskap samt ett  bonuskort för deras kunder. I vissa Bokia butiker finns 

det redan kundklubben ”Låna & Läs –Bokiabiblioteket”. Där sker fyra utskick per år med 

erbjudande, till butik- endast för medlemmar. Kista har ännu inte hunnit införa detta, men på 

kort sikt skall även detta ske. 

 

Hur viktigt anser ni att det är med god service? 

Ett av deras viktigaste konkurrensmedel är god service och genom att bistå med god 

uppassning  försöker bokhandeln skapa en engagerad relation. 

 

Vad för typ av relation har ni till era kunder? 

Bokia har just nu en enkel köp och sälj relation till sina kunder, men är ute efter att skapa en 

engagerad relation. 
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På vilket sätt försöker ni differentiera er i jämförelse med andra bokförsäljare? 

Bokia skiljer sig inte från övriga bokhandlare. Men så småningom när Kista gallerian byggs ut 

och bokhandeln får tillgång till större lokal skall de utöka sitt sortiment och genom en 

kundundersökning på önskemål anpassa sig efter kunden. 

 

På vilket sätt försöker ni skapa ett återköp hos era kunder? 

Bokhandel  bistår med god service och på så sätt försöker skapa återköp hos deras kunder. 

 

I vilken grad är priset ett avgörande faktor ? 

Priset är ett stort avgörande faktor vid försäljning av böcker. I och med att det idag finns allt 

fler ställen att handla böcker på jämfört med för några år sedan har bokhandeln behövt pressa 

sina priser många gånger. 

Vad gäller tapp till Internets billiga priser så har inte Bokia drabbats avsevärt av deras 

konkurrens. Men är medvetna om att även deras kunder på sikt kommer att bli mer 

internetaktiva, så deras strävan är att skapa butiker, som är så trevliga att konsumenten hellre 

väljer att gå dit och eventuellt betala en slant mer än att sitta hemma framför datorn. 

 

Vad tror ni är viktigast för era konsumenter vid inköp av böcker?  

Bokhandeln tror att deras konsumenter aspirerar på god service Men även tillgängligheten 

spelar en stor roll. 60 

 

                                                 
60 Intervju med Susanne Berggren, Butikschef, Bokia samt Erik Engström, marknadsansvarig på Bokia 
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Hur anser du att bokhandeln marknadför sig?

47%

0%

0%

53%

Annonser/Kataloger TV Radio Vet ej

Vad anser du är kundvärde?

24%

12%

40%

9%

15% 0%

God service Stort utbud Tillgänglighet Förmåner Billigt pris Annat

Hur viktigt anser du att det är med god service?

7%

0%

23%

50%

20%

Inte alls viktigt Lite Medel Viktigt Väldigt viktigt

4.4 Bokias resultat från enkätundersökningen  

 

Frågan om hur Bokia marknadsför 

sig, resulterade i att mer än hälften 

inte visste hur marknadsföringen 

gick till. 47% ansåg att det var via 

annonser/kataloger. 

 

 

 

 

 

Majoriteten på 40% svarade att 

tillgänglighet var ett kundvärde. Men 

även god service var viktigt, då den 

erhöll 24%. Det stora utbudet, billiga 

priset och förmånerna var nästa lika 

stora. 

 

 

 

 

 

 

Många av respondenterna ansåg att god 

service var viktigt, varav 20% av dessa ansåg 

att det var väldigt viktig. Endast 7%  fann 

ingen relevans med god service. 
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Fick du uppleva god service hos bokhandeln?

33%

27%

40%

Ja Nej Vet ej

Vad för typ av relation anser du att du har till butiken?

73%

27%

Enkel köp- och sälj relation Engagerat relation

Tycker du att bokhandeln försöker differentiera 
sig på något sätt i jämförelse med andra bok 

försäljare?

37%

63%

Ja Nej

40% visste inte riktigt om de 

hade upplevt god service på 

Bokia. Men en ungefär en 

tredjedel tyckte att god service 

förekom i butiken. Resterande 

27% ansåg inte att det förekom 

god service. 

 

 

 

Endast 27 % hade ett engagerat 

relation till bokhandeln. Men 

majoriteten bestod av en enkel 

köp- och sälj relation. 

 

 

 

 

 

 

 

En majoritet på 63% ansåg inte att 

Bokia skiljer sig från andra bokhandlar. 

Endast 37% tyckte att det förekommer 

skillnader. 
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Hur hög är återköpsfrekvensen?

10%

17%

30%

33%

10%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

I vilken grad är priset ett avgörande faktor för dig vid 
bokinköp?

3% 13%

23%

23%

38%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

I vilken grad är du engagerad och söker information vid 
bokinköp?

37%

10%23%

13%

17%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt hög

27% ansåg att återköpsfrekvensen var 

låg. Nästan lika många hade en 

medelmåttig inställning. Men 43 % 

som även utgjorde majoritet tyckte att 

ett återköp givetvis förekommer. 

 

 

 

 

 

Bokia har många priskänsliga 

kunder. Hela 61 % ansåg att 

priset var ett avgörande faktor  

vid inköp av böcker. 16% av alla 

respondenter ansåg att priset inte 

spelade någon roll. 

 

 

 

 

 

 

 

Endast 30% var engagerade vid 

inköp av böcker. 47% fann 

ingen relevans med 

engagemang vid bokinköp. 

Resterande 23%  hade en 

medelmåttlig syn på 

engagemanget. 
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Ragordna vad du anser är viktigast vid inköp av 
böcker?

13%
7%

33%17%

30%
0%

God service Stort utvud Tillgänglighet Förmåner Billigt pris Annat

Det framkommer att billigt 

pris och tillgänglighet är 

nästan lika viktigt. Strax 

efter, med 17% anser 

respondenterna att förmåner 

är viktiga. Minst viktigt är 

det stora utbudet, men även 

god service hamnade längre 

ner på listan.  
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4.5  Intervju med Tumba bokhandeln 

Tumba Bokhandeln befinner sig i Tumba centrum och öppnades för första gången den 5 

december 1995. Bokhandeln tillhör idag JB gruppen och butiken har ca 10 000 titlar där det 

tar dem bara 3 dagar att få hem böcker. Däremot tas inte böcker från utlandet hem eftersom de 

anser att de är för små och att Internet kan lösa den efterfrågan. Bokhandeln består av 6 

heltidsanställda och extra personal under stor helger. Målgruppen i denna butik är främst äldre 

kvinnor men vid köp av Cd skivor är det däremot vanligare bland män. 

 

Hur marknadsför ni er? 

Eftersom Tumba bokhandeln ingår i JB gruppen så samarbetar de med marknadsföringen. 

Deras kataloger skickas till hela Botkyrka kommun där flera bokhandlare går ihop så att de får 

råd med de åtta katalogerna som skickas året om. Annonsering i lokal tidningen görs också 

vid vissa tillfällen. 

 

Vad anser ni är kundvärde? 

Tumba bokhandel menar att genom att erbjuda god service och sätta kunden i fokus anser de 

att kundvärde erbjuds. De anser även att deras förmåner och författar signering som en del av 

deras kundvärde. 

 
Hur viktigt är det med god service? 

God service anses som något väldigt viktigt och det gäller att få kunden att känna sig 

tillfredställd, för de vet att en nöjd kund kommer alltid tillbaka. 

 

På vilket sätt försöker ni skapa ett återköp hos era kunder?  

Eftersom de i bokhandeln anser att det är dyrare att skaffa nya kunder så koncentrerar de sig 

på de kunder de har. Att ett återköp från kunden ska ske är väldigt viktigt men man har aldrig 

tidigare gjort en enkätundersökning på deras konsumenter för att analysera deras opinion och 

sedan anpassa sig till dem. Däremot jobbar de mycket med medlemskap där de har en club där 

medlemmarna får betala en avgift som bokhandeln senare använder till författar kvällar, 

vinprovning, grill kväll, kurser m.m. Under aktiviteterna som vin provning och grill kväll så 

gäller det att ha trevligt så det handlar inte om att de försöka göra reklam för böcker eller 

något annat. 
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Vad för typ av relation har ni till era kunder? 

 I Tumba bokhandeln anser man att relationen till kunden är väldigt viktigt och de är stolta 

över att de har uppnått en sådan relationt. Butikschefen berättar att många kunder som 

kommer in i butiken, känner ett varmt välkomnande, där många av de till och med kramar 

personalen och andra kommer in med bullar och kakor. Denna relation gör det även lättare för 

bokhandeln att tkunna få ta del av kundernas opinion och därmed försöker anpassa sig till det. 

Att de har kommit så långt med deras relation till kunderna  anses bero på de olika 

aktiviteterna som anordnas.  

 

På vilket sätt försöker ni differentiera er i jämförelse med andra bokförsäljare? 

Genom att arrangera de olika aktiviteterna för bland annat medlemmarna så försöker man 

differentiera sig från andra bokhandlar, något som de anser ha lyckats med. . 

 
 

I vilken grad är priset ett avgörande faktor ? 

Tumba bokhandeln ser Ica Maxi och andra stormarknader som deras konkurrenter. Detta görs 

därför att man vid en väl igenkännande bok lätt kan memorera och se att priserna skiljer sig. 

Däremot böcker som man inte har någon pris koll på och inte är så engagerad i vad de kostar, 

brukar oftast köpas från en traditionell bokhandel. Priset är tyvärr något de inte kan 

konkurrera med trots att det är en viktig faktor. Per menar att genom att sälja andra produkter 

som pussel och spel så hjälper det företaget att gå runt.  

 
Vad tror ni är viktigast för era konsumenter vid inköp av böcker?  

Bokhandeln tror att deras konsumenter vill ha personal som har en väldigt stor kunskap inom 

sina områden så att god service erbjuds i den mån att kunden blir tillfredställd och sätts i 

fokus. Bokhandelns filosofi är nämligen att det unika med Tumba bokhandeln är de som 

jobbar i butiken.61 

                                                 
61 Intervju med Per Nyberg, Butikschef, Tumba bokhandeln 
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Hur anser du att bokhandeln marknadför sig?
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Vad anser du är kundvärde?
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4.6 Tumba bokhandelns resultat från enkätundersökningen 

 

 

En majoritet på 73% svarade att Tumba 

bokhandeln marknadsförde sig genom 

annonser/ kataloger. Resterande 27%  visste 

inte hur marknadsföringen gick till. 

 

 

 

 

 

Mer än hälften av de tillfrågade ansåg 

att god service var ett kundvärde.  

Billigt pris var däremot något som de 

tillfrågade inte ansåg vara ett 

kundvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 93% ansåg att det var mycket 

viktigt med kundservice, varav 73% 

ansåg att det var vitalt. Av de 

tillfrågade var det ingen som tyckte 

att godservice inte var viktigt. 
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Fick du uppleva god service hos bokhandeln?

70%

7%

23%

Ja Nej Vet ej

Vad för typ av relation anser du att du har till 
bokhandeln?

40%

60%

Enkel köp- och sälj relation Engagerad relation

Tycker du att bokhandeln försöker differentiera sig 
på något sätt i jämförelse till andra bokförsäljare?

67%

33%

Ja Nej

Endast 7% av de tillfrågade hade 

inte fått uppleva god service hos 

Tumba bokhandeln. Hela 70% ansåg 

att det förekom god service. 

Resterande 23% visste inte riktigt 

om de hade fått uppleva det. 

 

 

 

 

 

Mer än hälften av våra 

respondenter hade en engagerad 

relation till bokhandeln.  En 

minoritet på 40% hade en enkel 

köp- och sälj relation till Tumba 

bokhandeln.  

 

 

 

 

 

En majoritet på 67% ansåg att 

bokhandeln försökte skilja sig 

från andra bokförsäljare. Ungefär 

en tredjedel tyckte inte att det 

förekom en skillnad mellan 

bokförsäljarna. 

 

 

 

 

 

 



 52

Hur hög är återköpsfrekvensen?
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I viken grad är priset ett avgörande faktor för dig vid 
bokinköp?

7% 3%

20%

30%

40%

Väldigt låg Låg Medel Hög Väldigt Hög
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Att ett återköp förekommer är 

väldigt troligt i och med att endast 

10% ansåg att återköpsfrekvensen 

var låg. Hela 70% avsåg att 

frekvensen var hög, varav 33% 

tyckte att den var väldigt hög. 

 

 

 

 

 

10% av de tillfrågade ansåg att 

priset inte är ett avgörande faktor 

vid inköp av böcker. 70% tyckte 

att det var en hög faktor och 

resterande 20% hade ett 

medelmåttligt tycke. 

 

 

 

 

 

 

Tumba bokhandel har 60% hög 

engagerade konsumenter. Endast 

20%  var medel- engagerade och 

lika många lågt engagerade vid 

inköp av böcker. 
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Ragordna vad du anser är viktigast vid inköp av 
böcker?

41%

10%23%

13%

13% 0%

Gud service Stort utbud Tillgänglighet Förmånder Billigt pris Annat

 

Hela 41% ansåg att god service 

var viktigast vid bokinköp. Även 

tillgänglighet ansågs vara 

viktigt. Förmåner och billigt pris 

var mindre viktiga. Minst viktigt 

var de stora utbudet som 

omfattar 10%  
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4.7 Intervju med Skärholmens bokhandel 

Skärholmens Bokhandel etablerades 1969 i Skärholmen Centrum. De är ett familjeägt företag 

som består av 4 heltids anställda. De har ett brett sortiment av både böcker och papper varav 

butikschefen tror att böckerna omfattar ca 7 000 titlar.  

 

Hur marknadsför ni er? 

Bokhandeln ingår i JB gruppen där man i första hand samarbetar med inköp och 

marknadsföring. Eftersom de tillhör JB gruppen så marknadsför dem sig vid kampanjerna 

genom kataloger som skickas ut 8ggr om året men det görs även annonsering i lokaltidningen.  

 
Vad anser ni är kundvärde?  

Skärholmens bokhandel anser att god service är en viktig faktor som genererar i kundvärde. 

Genom att bistå sina konsumenter med förmåner ex. via  kundklubb där medlemmarna kan få 

10% rabatt försöker dem tillfredställas. Författarkvällar för signering förekommer också i 

Skärholmens bokhandel som de anser är kundvärde. 

 

Hur viktigt anser ni att det är med god service?  

I skärholmens bokhandel är det viktigt med god service och att kunden är i centrum, de 

försöker ständigt bemöta kunden så att denne känner sig tillfredställd till maximalt. 

 

Vad för typ av relation har ni till era kunder?  

Relationen till kunderna består av en enkel köp och sälj relation. Skärholmen anser att de  

ännu är för små för att skapa en engagerad relation, men att de så småningom även skall 

införa en mer engagerad sampel till deras kunder. 

 

På vilket sätt försöker ni differentiera er i jämförelse med andra bokförsäljare? 

Bokhandeln differentierar sig inte på något sätt. Eftersom Skärholmens galleria är under 

konstruktion, kommer bokhandeln eventuellt inta en större lokal. Då har de möjlighet att öka 

sitt utbud och tänker satsa mer på internationella böcker. 

 

På vilket sätt försöker ni skapa återköp hos era kunder?  

Det är viktigt att få kunden att känna sig tillfredställd så att ett återköp sker och därför gäller 

det att kunna hjälpa kunden vid behov av hjälp. 
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I vilken grad är priset ett avgörande faktor ? 

Deras största konkurrenter är stormarknaderna just därför att de kan köpa in pallar med 

böcker och därmed erbjuda böckerna till ett lägre pris. Priset blir därför en svår faktor att 

konkurrera med och fördelen att handla böcker hos en bokhandel blir den goda servicen som 

de får inne hos bokhandeln.  

 

Vad tror ni är viktigast för era konsumenter vid inköp av böcker?  

Bokhandeln anser att den goda servicen är det viktigast för deras kunder. De anser även att 

förmåner spelar en viktig roll vid försäljning av böcker.62 

 

 

 

 

                                                 
62 Intervju med Inga-Lis Aarnseth, Butikschef, Skärholmens bokhandel 
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Hur anser du att bokhandeln marknadför sig?
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4.8 Skärholmens resultat från enkätundersökningen 

 

Mer än hälften ansåg att 

Skärholmens bokhandel 

marknadsför sig  genom annonser/ 

kataloger. 43% hade däremot 

ingen aning om deras 

marknadsförings strategi. 

 

 

 

 

23% andelar av konsumenterna 

tycker att god service är ett 

kundvärde, men lika många 

tycker att billigt pris är det. 

En majoritet på 27%  anser 

däremot att förmåner är 

kundvärde.  20 % tycker att  

det är tillgänglighet  och en 

minoritet på 7% anser att det är 

stort utbud. 

 
 

27% anser att det är viktigt med god service, 

varav 40 % anser att det är jätte viktigt.  

Endast 3% anser  att det inte finns någon 

relevans med god service. 
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Fick du uppleva god service hos bokhandeln?

20%
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Ja Nej Vet ej

Vad för typ av relation anser du att du har till 
butiken?
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Tycker du att bokhandeln försöker differentiera sig 
på någor sätt i jämförelse med andra bokförsäljare?

20%

80%

Ja Nej

Nästan 47% anser inte att det 

förekommer god service.  Endast 20% 

tycker att de fått uppleva god service. 

Resterande 33%  visste inte riktigt. 

 

 

 

 

 

 

Med stora marginaler kan man 

konstatera att det förkommer 

väldigt mycket enkla sälj- och 

köp relationer. Endast 20% anser 

att de har ett engagerat relation 

till butiken. 

 

 

 

 

 

 En majoritet på 80% tycker inte att 

Skärholmens bokhandel  skiljer sig 

från andra bokhandlare. Resterande 

20% tycker att det förekommer en 

skillnad. 
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Hur hög är återköpsfrekvensen?

13%
7%

43%

27%

10%

Väldigt låg Låg Medel Hög Mycket Hög

I vilken grad  är priset ett avgörande faktor för ditt 
bokinköp?

15%
6%

15%

9%

55%

Väldigt låg Låg Medel Hög Mycket hög

I vilken grad är du engagerad och söker information 
vid inköp av en bok?

37%

17%13%

20%

13%

Väldigt låg Låg Medel Hög Mycket hög

En medelmåttlig syn på 

återköpsfrekvensen  dominerar med 

43%. Endast 20 % anser att 

frekvensen för ett återköp är lågt. 

Resterande 37 % tycker att ett 

återköp kommer att ske på sikt. 

 

 

 

 

 

 

Man kan se att många är 

priskänsliga  i och med att mer än 

hälften tycker att priset är ett 

avgörande faktor vid inköp av 

böcker. 15% finner inte priset som 

en relevant faktor. 

 

 

 

 

 

54% är våra respondenter är 

låg engagerade vid inköp av 

böcker. Endast 33% är 

engagerade i olika grad.  

Resterande 13% är 

medelmåttligt engagerade. 
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Ragordna vad du anser är viktigast vid inköp av 
böcker?

17%

17%

17%10%

39%

0%

God service Stort utbud Tillgänglighet Förmåner Billigt pris Annat

Skärholmen bokhandels kunder 

anser med 39% att det är priset som 

är viktigast. God service, 

tillgänglighet och det stora utbudet 

väger lika mycket i konsumenternas 

ögon med 17%. Förmåner anser de 

är minst viktigt. 
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5. Gap analys 
I detta kapitel presenteras analysen av intervjuerna och enkäten med utgångspunkt från den 

teoretiska referensramen.  

 
5.1 Akademibokhandeln  

Akademibokhandeln marknadsför sig genom kataloger på bokförlagets villkor vid bland 

annat jul och rea. Hela 70% av de tillfrågade hade en bra koll på hur marknadsföringen gick 

till. 43% av de tillfrågade är höginvolverade, vilket innebär att även många låginvolverade har 

koll på hur marknadsföringen går till.  

 

Bokhandeln anser att den goda servicen de försöker förmedla sina konsumenter samt deras 

stora utbud är deras kundvärde. Kommunikationen med deras konsumenter verkar vara 

väldigt bra i och med att, en majoritet på 33% av de tillfrågade ansåg att kundvärde var deras 

stora utbud och 27% ansåg att det var den goda servicen.   

 

Det är oerhört viktigt för Akademibokhandeln med god service. De strävar ständigt efter att 

ha mest kompetent personal som är bäst på kundbemötande. Deras konsumenter har uppfattat 

deras strävan  då hela 74% anser att de blivit bemötta på ett fint sätt. Endast 16% av de 

tillfrågade fann ingen relevans med god service. 

 

Akademibokhandeln använder sig av en enkel köp och sälj relation. Majoriteten av deras 

konsumenter har en enkel köp och säljrelation till butiken. Det framkommer i undersökningen 

att endast 13% har engagerad relation till butiken.  

 

Akademibokhandeln försöker differentiera sig från övriga bokhandlare genom att bland annat 

bistå med ett café i bokhandeln samt det stora utbudet av böcker då de är Skandinaviens 

största bokhandeln. Deras konsumenter ser en tydlig skillnad mellan Akademibokhandeln och 

övriga bokförsäljare. Endast 23 % kunde inte uppfatta skillnaden. 

 

Genom att erbjuda produkter utöver böcker, samt med ett fint bemötande försöker bokhandeln 

skapa återköp hos deras kunder. Akademibokhandeln har lyckats bra i och med att det 

framkommer att alla deras kunder kommer gärna tillbaka till bokhandeln, men i olika skalor.  
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När det gäller priset vid inköp av böcker, anser bokhandeln att det inte är relevant i och med 

att deras konsumenters köp inte påverkas av priset. Men deras konsumenter har andra åsikter. 

Det är endast 35% av de tillfrågade som anser att priset inte är en avgörande faktor vid inköp 

av böcker. Resterande är tyvärr priskänsliga.   

 

Bokhandeln anser att  god service är väldigt viktigt vid försäljning av böcker, men även deras 

stora utbud spelar en viktig roll. Deras konsumenter har delade åsikter vad gäller inköp av 

böcker. Det är väldigt viktigt med billigt pris med nästan lika viktigt med god service. 

Utbudet hamnar på tredje plats på deras prioriterings lista. 

 
5.2 Bokia 

 
Bokias huvudsakliga marknadsföring sker via trycksaker men mindre än hälften av de 

tillfrågade hade koll på hur marknadsföringen gick till. Endast 30% är engagerade vid inköp 

av böcker och nästan hälften av de tillfrågade ansåg att det inte fanns någon relevans med 

engagemang, alltså dessa är låginvolverade kunder. 

 

Bokhandeln anser att deras goda service är kundvärde som de försöker förmedla sina kunder. 

Även att de anordnar författarkvällar och signeringar bidrar till kundvärde. Men deras kunder 

anser att det är deras tillgänglighet, men även den goda servicen de förmedlar. 

 

Ett av Bokias viktigaste konkurrensmedel är god service. Det är endast 7 % av de tillfrågade 

som anser att det inte finns någon relevans med god service.  En tredje del anser att de fått 

uppleva ett fint bemötande men lika många tycker inte att det förekommer en god uppassning. 

 

Bokia har just nu en enkel köp och sälj relation till sina kunder, men strävar efter en 

engagerad relation. Majoriteten stod för en enkel köp och sälj relation medan endast  27% av 

deras konsumenter anser att de har en engagerad relation till bokhandeln.  

 

Bokhandeln differentiera sig just nu inte från övriga bokhandlare men strävar efter att 

anpassa deras utbud efter kundens önskemål. Det framkommer i undersökningen att många  

inte ser någon skillnad mellan Bokia och övriga bokförsäljare. 
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Bokia försöker genom god service skapa återköp hos deras kunder och en majoritet på 43% 

anser att det kommer förekomma återköp i framtiden. 

 

Vad gäller priset har Bokia pressat ner priserna och är medvetna om att deras konsumenter är 

priskänsliga. Det är endast 16% av de tillfrågade som inte finner någon relevans med priset.   

 

Vid försäljning av böcker har bokhandeln och deras konsumenter olika uppfattningar. 

Konsumenterna anser att tillgängligheten och priset väger nästan lika mycket vid inköp av 

böcker. Bokhandeln i sig anser att god service är viktigast men även tillgängligheten spelar en 

viktig roll vid försäljning. 

 
 

5.3 Tumba Bokhandel 

 

Service med kompetent personal som ställer kunderna i fokus är väldigt viktigt för Tumba 

bokhandeln då detta ska få konsumenterna att känna kundvärde. Det hela handlar om att 

tillfredställa kunden. Av de tillfrågade konsumenterna hos Tumba bokhandeln så anser 

majoriteten just att kundvärde för de innebär god service. Denna faktor anses vara den 

viktigaste vid bokinköp och enligt vår undersökning så anser 70% av dessa konsumenter att 

de har fått uppleva en god service hos bokhandeln.  

 

70% av respondenterna ansåg även att priset var en viktig faktor vid köp av böcker men trots 

det så valdes det inte som första hands val då de blev tillfrågade att välja ett alternativ som de 

ansåg som det viktigaste faktorn.  Butikschefen vet att priset på böckerna är ett avgörande 

faktor men, det är fortfarande något som de inte kan konkurrera med. Eftersom god service 

valdes som det viktigaste faktor säger det oss att dessa konsumenter kan tänka sig betala ett 

högre pris vid god service.  

 

En undersökning på konsumenternas uppfattning av bokhandeln och dess service har aldrig 

gjorts men de nämner ändå att ett återköp är något som de genererar genom att ha en bra 

relation till sina konsumenter. Detta har skapats genom en club där många av deras kunder är 

medlemmar. Pengarna som bokhandeln får in genom medlems avgiften går till författar 

kvällar, vin provning, grill kvällar och andra arrangemang som de anordnar med sina kunder. 

På så sätt får butikschefen och personalen umgås och skapa en bättre relation till deras 
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konsumenter. Detta leder i sin tur till att ett sampel skapas mellan säljaren och köparen vilket 

leder till ett bra samarbete för att skapa tillfredställelse för båda parterna. 

 

 Enligt vår undersökning så anser 60% att de har mer än bara en enkel köp och sälj relation. I 

och med de olika aktiviteterna som de anordnar  differentierar de även sig genom att erbjuda 

något mer än bara själva kärnprodukten vilket gynnar företaget på långsikt. Hela 67% av de 

tillfrågade tycks ha lagt märke till deras differentiering, då även de anser att Tumba 

bokhandeln skiljer sig i jämförelse mot de andra bokhandlarna.  

 

Marknadsföringen sköts med hjälp av JB gruppen som  hela 70% enligt vår undersökning 

verkar ha fått tagit del av vilket inte är förvånande då en majoritet på 60% är relativt 

höginvolverade och söker information inför ett bokinköp. Konsumenterna här verkar vara 

nöjda med Tumba bokhandeln då dessa har en hög återköpsfrekvens och en relativ hög 

engagemang vid köp av böcker. Detta tyder på att bokhandeln når sitt mål då ett återköp sker 

det skapas en relation till sina konsumenterna samt genom att differentiering uppstår. 

 

5.4 Skärholmens bokhandel 

Det som Skärholmens bokhandel ser som allra viktigast är den goda servicen som de försöker 

erbjuda sina konsumenter. 67% av de tillfrågade håller med om att det är viktigt med god 

service men endast 20% ansåg att de fick uppleva det. 

 

Att tillfredställa kunden så att ett återköp sker anses som något naturligt trots att endast 10% 

av de tillfrågade har en väldigt hög återköpsfrekvens medan ungefär hälften av de tillfrågade 

anser ha en medelmåttig återköpsfrekvens vilket betyder att det inte alls är så säkert att ett 

återköp sker. 

 

Förutom den goda servicen erbjuder bokhandeln förmåner till dess medlemmar samt 

författarsignering vilket de anser som kundvärde.  Majoriteten på 27%  av de tillfrågade höll 

med definitionen av ett kundvärde.  

 

Ett speciellt samspel eller relation finns inte mellan säljaren och köparen och detta är både 

kunderna och säljaren överens om då endast en minoritet på 10% anser sig ha en relation till 

Skärholmens bokhandel .  Ett försök att mäta hur kunderna uppfattar bokhandeln och servicen 

som de erbjuder för att man ska kunna skapa mervärde till konsumenternas fördel har inte 
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gjorts. Någon differentiering förekommer inte heller enligt de tillfrågade vilket visserligen 

stämmer trots att bokhandeln har det som framtida mål, genom att bland annat börja sälja 

internationella böcker. 

 

Majoriteten av Skärholmen bokhandelns konsumenter anser att priset är den viktigaste 

faktorn vid bokinköp, medan bokhandeln i sig anser att den goda servicen de försöker 

förmedla är mest relevant. Även om bokhandeln är medvetna om att priset spelar en stor roll, 

har de inga möjligheter att konkurrera med det. Marknadsföringen sker traditionellt genom de 

olika katalogerna och annonserna i lokaltidningen, vilket endast en majoritet på 57% har fått 

tagit del av. Resultaten är relativt bra gentemot mängden som anses hög involverade och 

söker information vid sina bok inköp vilket endast bestod av 33%. 
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6. Resultat 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att dra slutsatser utifrån analysen därefter komma med 

återgärder med hänsyn till syftet. 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera vilka strategier bokhandlarna använder 

sig av och sedan jämföra de med varandra. En jämförelse av dessa fyra olika  bokhandlarnas 

marknadsföringsstrategier har genomförts genom att analysera i hur stor grad de skapar lojala 

kunder. Med utgångspunkt i variablerna som vi har mätt så har vi kunnat utvinna en bild av 

bokhandlarnas grad av lojalitetsskapande förmåga. Presentation av en jämförelse mellan de 

olika bokhandlarna redovisas här nedan: 

 

Utifrån den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen kan slutsatsen dras att 

Akademibokhandelns kommunikation med dess kunder fungerar relativt bra men det 

förekommer däremot ett gap. Vid inköp av böcker så har de olika åsikter om vad 

konsumenterna anser är viktigast. Bokhandeln anser att deras konsumenter ser den goda 

service och det stora utbudet som den viktigaste faktorer men däremot deras kunder anser att 

det är priset och den goda servicen. 

Ett samspel mellan köpare och säljare framkommer inte i den stora Akademibokhandeln dvs. 

bokhandeln använder sig av en transaktionsmarknadsföringsstrategi. Däremot har de kunnat 

skapa mervärde genom deras enkätundersökning. De har även kunnat differentiera sig genom 

att ha ett café i butiken samt genom att bistå med ett utbud av tunga medicin böcker som 

ingen annan bokhandel erbjuder. 

 

Slutsatserna som kan dras från vår undersökning på Bokia är att kommunikationen mellan 

köparen och säljaren inte riktigt stämmer överens. De har olika uppfattningar om vad 

kundvärde är då bokhandeln ansåg att det var de goda servicen som de försöker förmedla som 

och endast en tredje del känt att de fått uppleva. Konsumenternas definition av kundvärde 

stämmer heller inte överens med bokhandeln då dessa anser att tillgängligheten är deras 

kundvärde. Gapet uppstår även angående deras uppfattningar om vad som är viktigast för 

kunden vid bokinköp. Bokia bedömer att den goda servicen är den viktigaste faktorn, medan 

deras konsumenter tycker att tillgängligheten är viktigast. I och med att Bokia inte levererar 

något mervärde utöver god service och andra förmåner och inte heller skiljer sig från övriga 
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bokhandlare samt har en överlägsen enkel köp och sälj relation till sina konsumenter kan man 

fastslå att de använder sig av en transaktionsmarknadsföring. 

 

Bland de små bokhandlarna använder endast Tumba bokhandeln en relationsmarknadsföring 

strategi då dem betonar god service väldigt eftertryckligt. De differentierar även sig genom att 

arrangera olika aktiviteter med sina kunder, bland annat med vin provning vilket genererar en 

stark relation mellan köparen och säljaren. Enligt vår undersökning förekommer det inget gap 

mellan bokhandeln och deras konsumenter dvs. förbindelsen fungerar väl. 

 

Enligt undersökningen har vi kommit fram till att det förekommer stora gap mellan 

Skärholmens bokhandel och deras konsumenter. Både bokhandeln och dess konsumenter 

anser att god service är något relevant med endast 20% av de tillfrågade ansåg att de fått 

uppleva det. Bokhandeln anser att god service är den viktigaste faktorn för konsumenterna vid 

inköp av böcker, medan konsumenterna tycker att priset är den avgörande faktorn vid deras 

konsumtion. Att få konsumenten att göra ett återköp anses också vara viktigt men endast 10% 

av respondenterna anser sig ha en väldigt hög återköpfrekvens.  I skärholmens bokhandel 

finns ingen slags differentiering förutom kundvärde av den mån som de försöker erbjuda god 

service och andra förmåner. Eftersom konsumenterna inte anser att de har någon speciell 

relation till bokhandeln och där återköpsfrekvensen inte är relativ hög  kan detta tolkas som 

att majoriteten är väldigt låg involverade. Av detta kan vi konstatera att det råder endast en 

enkel köp och sälj relation mellan köparen och säljaren vilket tyder på att skärholmens 

bokhandel har transaktionsmarknadsföring som strategi. 
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7. Slutsats och diskussion  
 
Vi har i bakgrunden konstaterat att konkurrensen för de traditionella bokhandlarna har ökat 

och att de nu befinner sig på en mogen marknad. Sedan två nya aktörer, Internet och 

stormarknader trätt in på marknaden så erbjuds det ett lägre pris på böcker vilket har gjort att 

de traditionella bokhandlarna fått en lägre lönsamhet trots momssänkningen år 2002. 

Konkurrensen har ändrat på konsumenternas köpvanor vilket gör att man numera inte bara 

kan konkurrera med priset för kunna behålla sina kunder långsiktligt. Där av kommer vår 

problemformulering som vi ska besvara :   

 

Med hjälp av vilka faktorer kan de traditionella bokhandeln skapa lojalitet för att kunna 

behålla sina kunder?    

 

Som vi kan konstatera av vår undersökning så anser vi att Tumba bokhandeln är ett bra 

exempel på hur man kan skapa en relation till sina kunder och därvid utveckla det så att 

lojalitet skapas. Att få alla i butiken engagerade i sina kunder och arrangera aktiviteter där det 

endast inte handlar om att sälja böcker utan även att skapa en relation till varandra är en 

utmärkt ide. Även ett bra läge och ett sortiment anpassat efter sina kunder är ytters viktigt för 

att kunna driva verksamheten.   

 

Däremot kan det vara svårt för de större bokhandlarna att skapa relation eftersom att de är mer 

byråkratiska och mindre flexibla. Man kan därför konstatera att de använder sig av en 

transaktionsmarknadsföring. Stora bokhandlar har i stället den fördelen att de har ett större 

utbud vilket gör det mer bekvämligt för kunden att köpa böcker då de inte behöver springa 

mellan olika bokhandlar för att hitta en bok. Större bokhandlar har även en större möjlighet att  

differentiera sig. Akademibokhandeln på mästersamuelsgatan differentierar sig genom att 

bistå med ett café i butiken samt genom att erbjuda DVD filmer och CD skivor. Detta är ett 

bra exempel på differentiering som många små företag har svårt att ta till sig, i och med att de 

inte har kapaciteten och kapital. 

 
Bokia i Kista som anses som en medelstor bokhandel har egentligen den fördelen att kunna 

välja strategi eftersom de lättare kan anpassa sig till de olika strategierna. De kan endera 

använda sig av en relationsmarknadsföring och fokusera sig på deras kunders opinion eller så 
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använder de sig av en transaktionsmarknadsföring som strategi. Eftersom bokhandeln inte kan 

konkurrera med priset så borde de vid transaktionsmarknadsföring skapa ett mervärde eller 

differentiera sig på något sätt precis som Akademibokhandeln. Relationsmarknadsföring med 

en kombination av dessa faktorer behövs för att skapa lojalitet mellan bokhandeln och dess 

kunder.  

 

Skärholmens bokhandel som är en mindre traditionell bokhandel använder sig av en enkel 

transaktionsmarknadsföring. Bokhandeln borde koncentrera sig på att skapa en 

relationsmarknadsföring strategi eftersom de varken kan konkurrera med priset eller erbjuda 

ett stort utbud. De skiljer sig inte heller från de övriga bokhandlarna vilket medför att ingen 

långsiktligt lojalitet uppstår. I och med att de framgår i vår undersökning att endast 20%  

anser sig fått uppleva den goda servicen som bokhandeln försöker förmedla så bör de först 

och främst fokusera sig på att tillfredställa deras kunder maximalt. En enkätundersökning på 

deras konsumenters opinion skulle underlätta för verksamhetens utveckling.  

 

Beroende på hur pass byråkratiska och flexibla bokhandlarna är, kan olika faktorer behövas 

för att de traditionella bokhandlarna ska kunna skapa lojalitet och på så sätt behålla sina 

kunder. Det kan vara som att erbjuda en bred och personlig service där personalen har en vid 

yrkeskunskap samt att butiken frambringar en trevlig miljö. Människor vill fortfarande känna 

en upplevelse när de går och handlar böcker vilket Internet egentligen inte kan skapa då allt 

sker så tekniskt. Genom att arrangera aktiviteter förutom enkla förmåner och författarkvällar 

kan man även skapa sambehörighet mellan konsumenterna och bokhandlarna som i sin tur 

leder till att mervärde och differentiering skapas vilket behövs för att generera lojalitet.  

 

Bokhandlarna måste se till att befinna sig där människor rör sig, men ett bra läge är dock 

ingen garanti för lönsamheten tex. Hedengrens och NK Bokhandel gick med förlust år 2005 

trots att de ligger centralt placerade i Stockholm. Som tidigare nämnd är det ytterst viktigt att 

kombinera de olika faktorerna för ett bra resultat. 
 
Någon lätt framtid handlar det definitivt inte om. Bokhandlarna måste verkligen fundera på 

hur de ska ha det om tre fyra år, i stället för att bara titta på lönsamheten för dagen. Vi tror att 

den fysiska bokhandeln har alla möjligheter att finnas kvar, den är helt unik med sin 

fackkunskap, men de måste utvecklas ytterligare och ta tillvara på just det faktum att de är 

fysisk butik, något annat än bara en hemsida på Internet. 
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7. 1 Kritisk granskning  
 
Tanken var att vi skulle utföra en semistrukturerad intervju för att de på så sätt skulle kunna  

låta den intervjuade att utveckla sina idéer och även tala mer utförligt om ämnet. Detta kände 

inte vi vid våra intervju hos Skärholmen  då vi inte vi fick en ordentlig diskussion i och med 

att hon ville bli intervjuad samtidigt som hon jobbade vid kassan . Under den tiden blev vi 

flera gånger avbrutna av kunderna som skulle handla böcker vilket fick henne att känna sig 

stressad och därför fick vi mer korta och koncisa svar.  

Vi anser att uppsatsen innehar en relativ validitet då vi tycker att resultat och 

diskussionsavsnittet besvarar på både syfte och frågeställning. Angående reliabiliteten så 

kunde den öka i vår uppsats om fallstudien omfattade fler studieobjekt. Vi kunde tex. tagit 

flera stora, medel stora samt små traditionella bokhandeln som studieobjekt för att få en högre 

reliabilitet. 
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9.Bilagor 
 
 

9.1 Intervju frågor 

 
 
 
 

• Hur marknadsför ni er? 

 

• Vad anser ni är kundvärde? 

 

• Hur viktigt anser ni att det är med god service? 

 

• Vilken typ av relation har ni till era kunder? 

 

• Försöker ni på något sätt skilja er från andra bokförsäljare? 

 

• Hur viktigt är det för er att det sker ett återköp från era konsumenter? 

-    Vad  försöker ni göra för att få dem att komma tillbaka?  

 

• Hur viktigt är prissättningen av böcker är med tanke på konkurrensen? 

 

• Vad tror ni är viktigast för era konsumenter vid inköp av böcker? 
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9.2 Enkät frågor 

 
 
Hej 
 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som just nu skriver en kandidatuppsats. Vi har 

valt att belysa problemen kring de traditionella bokhandlarna. Konkurrensen har blivit allt mer 

intensiv mellan bokförsäljarna, eftersom allt fler aktörer trätt in på marknaden, däribland 

Internet bokhandeln. Eftersom de små bokhandlarna drabbas mest så är syftet med denna 

uppsats att se vilka strategier de stora traditionella bokhandlarna använder sig av och sedan 

jämföra dem med en medelstor och två små. Vi vill även undersöka om kommunikationen 

från de traditionella bokhandlarna når deras konsumenter. 

 
Då de gamla konkurrensmedlen är satta ur spel måste de traditionella bokhandlarna satsa mer 

på deras konsumenter och genom en enkätundersökning kan man att få en uppfattning om  

konsumentbeteendet.  

 
Informationen som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Vi önskar därför att ni 

besvarar samtliga frågor subjektivt .  Frågorna som framkommer här nedan besvaras genom 

att kryssa i svarsalternativen. Tack för ert samarbete! 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Jasmine Segmen & Natasha Nwia 
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• Hur anser du att företaget marknadsför sig? 
 

 
     Annonser/ kataloger Tv  Radio  

 
 
 

• Vad anser du är kundvärde? 
 
 
           God service Stort utbud   Tillgänglighet 
  
 
                    Förmåner  Billigt pris                                   Annat 
 
 
 
 
 

• Hur viktigt anser du att det är med god service? 
 

 Inte alls viktigt                                                             Väldigt viktigt 
                                   1              2          3             4            5       
     
 
 
 
 

• Fick ni uppleva god service hos bokhandeln? 
  
                 Nej               Ja                           Vet ej 
 
 

 
 

• Vad för typ av relation anser du att du har till butiken? 
 

Enkel köp och sälj relation  Engagerat  relation 
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• Tycker ni att företaget försöker differentiera sig/ skilja sig på något sätt i 

jämförelse med andra bok försäljare?  
 
 
              Ja                                                                   Nej 
 
 
 

• Hur hög är återköpsfrekvensen? (dvs. att du återkommer till samma bok 
försäljare. 

 
Låg     Hög 
 

• I vilken grad är priset ett avgörande faktor för er bokinköp? 

 

         Låg                                                                                        Hög 

  

 

• Vilken grad är du engagerad och söker information vid köp av en bok? 

 
  Låg   Hög 

 

• Rangordna vad du anser är viktigast vid inköp av böcker? 
 
 
 

God service Stort utbud   Tillgänglighet   
  
 
 
 

Förmåner  Billigt pris      Annat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för er medverkan! 

 


