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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll kundens 

transaktionskostnader för bokköp har för betydelse när det kommer 
till onlineboklådornas existens.  

 
Undersökningsdesign: I denna uppsats har en enkätundersökning gjorts med hjälp av 

campusstudenter på BTH. Enkäten skickades ut via mail samt att 
den delades ut till slumpmässigt utvalda studenter på campus.  

 
Slutsats: Av studien vi har gjort kom vi fram till att transaktionskostnader för 

kunden har en viss betydelse när det kommer till existensen av 
onlineboklådor. 
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Purpose: The purpose of this essay is to examine what role customer 

transaction costs has for the existence of online bookstores. 
 
Survey method: In this essay a survey has been done by students at BTH. The 

survey was sent out by E-mail but was also handed out to random 
selected students at the campus.   

 
Conclusions: We came to the conclusion in this study that transaction cost for 

customers have some meaning when it comes to the existence of 
online bookstores. 

 
 



Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning ........................................................................................................................1 

1.1 Problemdiskussion ...................................................................................................1 
1.2 Teoretiskt perspektiv .....................................................................................................3 
1.3 Disposition ...................................................................................................................4 

2. Kunskapsläge om boklådor .................................................................................................5 
2.1 Marknadseffektivitet .....................................................................................................5 

2.1.1 Pris.........................................................................................................................5 
2.1.2 Utbud .....................................................................................................................6 
2.1.3 Transaktionskostnader ............................................................................................6 

2.2 Konkurrensfaktorer .......................................................................................................7 
2.2.1 Teknologiska aspekter ............................................................................................7 
2.2.2 Prisdiskriminering ..................................................................................................8 
2.2.3 Varumärke och lojalitet ..........................................................................................8 

3. En modell av onlineboklådornas existens .......................................................................... 10 
3.1 Bekvämlighet .............................................................................................................. 10 
3.2 Sökkostnad ................................................................................................................. 11 
3.3 Transportkostnad ........................................................................................................ 11 
3.4 Modell ........................................................................................................................ 12 
3.5 Kontrollvariabler......................................................................................................... 12 

4. Undersökningsdesign ........................................................................................................ 13 
4.1 Typ av undersökning................................................................................................... 13 
4.2 Urval .......................................................................................................................... 13 
4.3 Datainsamling ............................................................................................................. 13 
4.4 Enkätutformning ......................................................................................................... 14 
4.5 Dataanalysmetod......................................................................................................... 14 

5. Resultat och analys ........................................................................................................... 16 
5.1 Resultat ....................................................................................................................... 16 
5.2 Analys ........................................................................................................................ 17 

6. Slutsats ............................................................................................................................. 19 
6.1 Reflektioner ................................................................................................................ 20 

Källförtäckning .................................................................................................................... 21 
Bilaga 1 ................................................................................................................................ 23 



 
 Onlineboklådors existens Jenny Löfnertz    
  Sandra Pålsson  
 

1. Inledning 
I denna uppsats kommer vi att undersöka vilken roll olika slags transaktionskostnader kan 
tänkas ha när det kommer till renodlade onlineboklådors1 existens. Transaktionskostnad är en 
kostnad som uppstår vid användning av marknadens mekanismer, så som köp och 
säljprocessen. Det finns ingen direkt definition av vad som menas med en bokhandel. Enligt 
Chevalier et al(2003) räknas amazon.com som en bokhandel trots att de säljer mer än bara 
böcker. För att klargöra vad vi anser att en renodlad onlinebokhandel är i denna uppsats har vi 
valt att göra en egen definition. En renodlad onlinebokhandel är en bokhandel som bara finns 
på Internet och en traditionell bokhandel är en fysisk butik som oftast är belägen i en stad. 
Traditionella boklådor har oftast en onlinebokhandel. De studier som gjorts inom detta 
område har bland annat handlat om transaktionskostnader, pris, utbud samt tillgänglighet. 
Exempel på några kända onlineboklådor är bokus.com och adlibris.se. Vi har valt att studera 
renodlade onlineboklådor för att de är vanligt förekommande och under de senaste åren har 
det etablerats ett stort antal onlineboklådor. På så sätt är det intressant att försöka finna en 
förklaring till deras existens, eftersom det redan finns traditionella boklådor som även har sin 
verksamhet online. 
 

1.1 Problemdiskussion  
 
En bok är en homogen vara vilket innebär att böcker ser likadana ut. Trots att böcker är en 
homogen vara finns det en skillnad och det är att det finns pocketböcker och hårda 
bokomslag. Därför är det svårt att differentiera en bok. Studier av Du(2004), Korgaonkar et 
al(2006) och Latcovich et al(2001) påstår att om konsumenterna ska få upp ögonen för 
onlineboklådor måste de marknadsföra sig. Trots att onlineboklådor kanske måste spendera 
mer medel på marknadsförning för att synas relativt traditionella boklådor så existerar de. Det 
vill säga att det är svårare att synas på Internet än i en stad. Onlineboklådor bör även tänka på 
att ha en lättnavigerad hemsida och det ska vara säkert för konsumenten att betala med sitt 
kreditkort när konsumenten gör sina bokinköp. Det de även bör tänka på är att ha snabb 
leverans. När kunden handlar i en traditionell bokhandel får kunden sin bok på en gång, i en 
onlinehandel får kunden vänta i ett antal dagar på att få sin bok. Därför är det viktigt för 
onlineboklådor att ha en snabb leverans. Trots att kunden får vänta på sin bok så existerar 
onlineboklådor. 
 
Det finns även andra faktorer som antyder på att kunden skulle föredra att handla i 
traditionella boklådor än i onlineboklådor. Lim et al påstår att det kunderna ser som en 
nackdel med att handla från en onlinebokhandel är att de inte känner sig säkra på att de 
kommer få den vara de beställt. Därför väljer vissa att besöka en traditionell bokhandel. Enligt 
Vijayasarathi får kunden ett helhetsintryck av vad den traditionella bokhandeln har att erbjuda 
när kunden besöker butiken. Helhetsintrycket kan vara alltifrån färgrika böcker till en mer 
personlig kontakt med människor.  Det är när förtroendet har etablerats som fler kunder är 
villiga att handla från onlineboklådor. Detta påstående är baserat på en studie av Lim et al. En 
studie av Tse et al(2001) visar att det är viktigt för onlineboklådor att de håller vad de lovar 
gentemot kunden för att de ska återkomma. 
 

1 Bokhandel heter boklådor i plural. 
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Alla boklådor har kommit nära inpå kunden, det vill säga att det finns inga geografiska 
avstånd utan de finns bara ett klick bort när det kommer till onlineboklådor. Konkurrensen har 
ökat både för traditionella boklådor samt för onlineboklådor och därför är det viktigt att 
etablera ett starkt varumärke och skapa lojalitet mot kunden. En fördel för onlineboklådor 
relativt traditionella boklådor kan vara möjligheten att prisdiskriminera. Det vill säga att de tar 
olika betalt för samma vara till olika konsumenter. Detta genom att samla in data om kunden 
när de registrerar sig på hemsidan. Med hjälp av Internet har företagen möjlighet att samla in 
data om kunden till en lägre kostnad. Det är tack vare teknikens utveckling som detta är 
möjligt.  En annan fördel för onlineboklådor relativt traditionella boklådor kan vara de 
minskade personalkostnaderna. I en onlinebokhandel behövs inget butiksbiträde, vilket krävs i 
en traditionell bokhandel. På så sätt kan kostnaden för butiksbiträdet rationaliseras bort. Detta 
talar för att onlineboklådor kan erbjuda lägre priser än traditionella boklådor.  
 
De flesta studier indikerar på att priset skiljer sig avsevärt mellan onlineboklådor och 
traditionella boklådor, priset är lägre i onlineboklådor. Andra studier säger motsatsen, det 
finns ingen större prisskillnad mellan traditionella boklådor och onlineboklådor. En anledning 
som kan tänkas förklara prisskillnaden skulle kunna vara att mellanhänderna blir färre i en 
onlinebokhandel. Mellanhänderna kan bli färre för att böckerna levereras direkt från 
leverantören till onlinebokhandeln. Troligtvis levereras böckerna till ett större lager innan de 
skickas vidare till traditionella boklådor. En annan anledning till prisskillnaden kan vara 
lagerkostnad. I genomsnitt har en traditionell bokhandel sina böcker länge i lager vilket 
medför att de har en hög lagerkostnad. Detta är något som onlineboklådor inte har eftersom de 
har få exemplar av titlarna inne på lager. Genom att onlineboklådor och traditionella boklådor 
kan ha olika behov av lagerutrymme kan det påverka prisskillnaden. Det finns studier som 
visar på att onlineboklådor har ett större utbud av böcker än vad traditionella boklådor har. I 
och med att onlineboklådor har ett större utbud skulle det kunna vara lättare att hitta böcker 
med mindre efterfrågan. På grund av att onlineboklådor har ett större utbud är de 
differentierade. Detta indikerar på att priset borde vara högre online. En anledning till att 
utbudet kan vara mindre i en traditionell bokhandel är att de har de flesta titlarna synliga på 
hyllorna i butiken. En onlinebokhandel visar alla titlarna på sin hemsida, det vill säga att de 
inte har samma begränsningar som en traditionell bokhandel när det kommer till utrymme för 
sina titlar. 
 
En resurs som onlineboklådor har som inte traditionella boklådor kan erbjuda sina kunder är 
service dygnet runt. Detta gör att de alltid är tillgängliga för konsumenterna och de når ut till 
andra målgrupper som inte har möjlighet att göra sina bokinköp under öppettiderna.  
Konsumenterna har själv möjlighet att bestämma när de vill göra sina bokinköp via Internet. I 
traditionella boklådor får konsumenterna anpassa sig efter deras öppettider. Eftersom 
onlineboklådor inte är geografiskt begränsade kan konsumenterna beställa böcker från andra 
länder. Så länge kunden har tillgång till Internet så spelar det ingen roll vart kunden befinner 
sig. En onlinebokhandel erbjuder också sina kunder olika betalningsmöjligheter. Det kan vara 
alltifrån betalning med kort till betalning med faktura.  
 
När det kommer till transaktionskostnader finns det skillnader i traditionella boklådor och i 
onlineboklådor. Onlineboklådor kan ha lägre transaktionskostnader än vad traditionella 
boklådor har. Detta kan leda till att fler konsumenter väljer att handla via Internet. De 
transaktionskostnader som kan skilja sig åt är, sökkostnad och transportkostnad. Sökkostnad 
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menas med hur effektivt kunden kan hitta den vara kunden söker. Transportkostnad innefattar 
hur kunden tar sig till och från bokhandeln.  
.  
Det verkar således inte finnas någon självklar förklaring till varför onlineboklådor finns. 
Därför tycker vi det skulle vara intressant att undersöka detta djupare, vilket leder oss fram till 
följande problemformulering: 
 

Varför finns renodlade onlineboklådor? 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll kundens transaktionskostnader för 
bokköp har för betydelse när det kommer till onlineboklådors existens.  

 

1.2 Teoretiskt perspektiv 
 
Vi antar att onlineboklådor är ekonomiska enheter som är vinstmaximerande samt att 
konsumenterna är nyttomaximerande. Därför har vi valt att ha ett mikroekonomiskt perspektiv 
på denna uppsats. Inom det mikroekonomiska perspektivet har vi valt att koncentrera oss på 
transaktionskostnader. Att vi har valt ett mikroekonomiskt perspektiv behöver inte tyda på att 
det är den enda förklaringen till onlineboklådornas existens. Det kan finnas andra typer av 
förklaringar så som biologiska och slumpmässiga skäl. 
 
Existensen är något som kan studeras på olika sätt. Det ena är att det görs en studie under en 
tidsperiod, detta är en temporal studie. Ett annat sätt är att skapa en ögonblicksbild. I denna 
uppsats har vi valt att studera ett ögonblick. Med det menas att vi bara gör en studie om varför 
onlineboklådor finns övertiden. 
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1.3 Disposition 
 
Inledning    
    

 
Kunskapsläge om onlineboklådor 
 
 
 
 
 
En modell av onlineboklådornas existens 
 
 
 
 
 
 
Undersökningsdesign 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
 

 

 

 

Analys 

 

 

 

Slutsats 

 

 

 
 
 
I detta kapitel beskriver vi bakgrund, 
problemdiskussion, teoretiskt perspektiv 
och disposition. 
 
 
 
I detta kapitel beskriver vi vad som 
forskats om onlineboklådor, 
marknadseffektivitet och 
konkurrensfaktorer. 
 
 
Här utvecklar vi en modell som syftar till 
att förklara onlineboklådornas existens. 
 
 
 
 
 
I detta kapitel förklarar vi hur vi har gått 
tillväga för att testa modellen empiriskt. 
Detta med hjälp av en enkätundersökning. 
 
 
 
 
Här sammanställs svaren från 
enkätundersökningen i ett t-test. 
 
 
 
 
 
Här diskuteras vad resultaten kan bero på. 
 
 
 
 
 
Här görs reflektioner av arbetet samt vad vi 
har kommit fram till.   
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2. Kunskapsläge om boklådor 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för kunskapsläget om boklådor. Det verkar inte finnas 
några tidigare studier om varför onlineboklådor finns. De flesta studier som har gjorts är 
inriktade på skillnader mellan onlineboklådor och traditionella boklådor. Skillnader som har 
studerats är bland annat pris, konkurrens, effektivitet och sortiment. I och med ökad 
förekomst av onlineboklådor har det skapat ett akademiskt intresse inom marknadseffektivitet 
och konkurrensfaktorer. Därför har vi valt att dela in kunskapsläget i två huvudkategorier, 
marknadseffektivitet och konkurrensfaktorer.  
 

2.1 Marknadseffektivitet 
 
Enligt Billengren et al(2005) innebär marknadseffektivitet att priset ska reflektera all 
tillgänglig information det vill säga att priset ändras så fort ny information når ut till 
marknaden. Enligt Clay et al(2001) kan shopbots vara ett hjälpmedel till att öka effektiviteten 
på marknaden. Det är även ett verktyg på Internet som gör det möjligt för onlinekunder att 
söka efter priset på en vara i många onlineboklådor på en och samma gång. Där får kunden 
upp information om de olika boklådornas pris, leveranstid och annan viktig information om 
varan. Ett exempel är pricerunner.com. En annan innebörd av marknadseffektivitet, enligt 
Swarén(2001) är brist på transportmöjlighet, som är en form av transaktionskostnad. Med 
detta menas brister i distributionsnätet vilket gör att företaget inte kan få ut sina produkter till 
kunderna. Detta leder i sin tur till att företaget kan ha svårt att etablera sig. Tre komponenter 
har studerats i förhållande till marknadseffektivitet inom bokhandelsindustrin. De är: 

• pris 
• utbud 
• transaktionskostnad  
 

Nedan redogör vi för dessa tre komponenter. 

2.1.1 Pris 
 
Brynjolfsson et als(2003) studie visar att traditionella boklådor får ett prisförslag av förlagen 
som de anser att boken bör kosta. Detta prisförslag är oftast det pris som de traditionella 
boklådorna använder. Vidare visar Brynjolfssons studie att onlineboklådor får samma förslag 
från förlagen men de väljer oftast att sätta ett eget pris på sina böcker.  
 
En studie av Clay et al(2002) som samlat in priser på 107 böcker i 13 onlineboklådor och två 
traditionella boklådor under april månad 1999. Studien visar att priset är i genomsnitt samma 
för både onlineboklådor och traditionella boklådor. Brynjolfsson och Smith(2000) gjorde en 
studie med över 8500 prisobservationer under en period av 15 månader med 41 
onlineboklådor och traditionella boklådor. Studien visar på att priset på böcker online är 9-
16% lägre än i en traditionell bokhandel. Vidare har de även gjort jämförelser av pris mellan 
onlineboklådor där kan prisvariationen skilja upp till 33 % från bokhandel till bokhandel. 
Prisvariation innebär att onlineåterförsäljare tar olika pris för exakt samma vara. Studier av 
Clay et al(2001), Du(2004) och Wan(2006) visar att i onlineboklådor är prisspridningen större 
än vad den är i en traditionell bokhandel. Anledningen till det är att onlineboklådor har mer 
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konkurrens. En studie av Du(2004) om prismönster på böcker, visar att i traditionella 
boklådor är priset på böckerna lika. Vidare visar studien att anledningen till att priset inte 
varierar så mycket är att fraktkostnaden inte är en central del när det kommer till transaktioner 
i traditionella boklådor. Bai och Latcovich et al(2001) studier visar att kunderna har lättare att 
hitta det lägsta priset om de handlar via Internet. Vidare visar studierna att oftast är 
konsumenterna villiga att betala mer för en vara om det är en känd bokhandel, t.ex. adlibris.se 
 

2.1.2 Utbud 
 
En studie av Lim et al. visar att Internet i sig är en bred och effektiv kanal. På så sätt kan ett 
brett utbud av produkter och mer sällsynta varor blir lättare tillgängliga för kunderna att köpa. 
Brynjolfsson et al(2003) visar på att onlineboklådor har ett mycket större utbud av böcker än 
vad traditionella boklådor har. De böcker som inte finns i lagret kan de snabbt få hem via 
avtal med förlagen. Enligt samma studie av Brynjolfsson et al(2003) har traditionella boklådor 
mellan 40,000-100.000 olika titlar i lager. En onlinebokhandel har tillgång till närmare 2.3 
miljoner titlar. Vidare visar studien på att i en traditionell bokhandel kan böckerna stå på 
hyllan i över 6 månader, vilket gör att lagerkostnaderna blir höga. Onlineboklådor kan ha 
färre kopior av en bok i lager, då de snabbt kan skaffa in nya böcker när de gamla blivit sålda. 
Detta gör att lagerkostnaderna inte blir så höga. Studien visar att ett stort utbud av titlar ger 
kunden möjlighet att köpa böcker, böcker de annars inte skulle ha köpt på grund av höga 
transaktionskostnader eller omedvetenheten av utbudet. Tillgängligheten av ett stort utbud av 
produkter har en positiv påverkan på konsumenternas köpvanor. Brynjolfsson et als(2003) 
studie visar att traditionella boklådor är bra för att få en uppfattning av vad boklådorna har att 
erbjuda. Detta genom att kunden lätt kan ögna igenom utbudet på hyllorna, men det kan vara 
svårt att hitta en mer sällsynt titel. I onlineboklådor är det svårare för kunden att få en 
uppfattning av onlineboklådornas utbud. I och med att kunden inte kan ögna igenom 
sortiment på samma sätt som i en traditionell bokhandel. Anledningen till detta är att kunden 
måste söka efter boken för att kunna få en uppfattning om vad som finns. Internet gör det 
möjligt för kunden att hitta just den titeln som efterfrågas.  
 

2.1.3 Transaktionskostnader 
 
Transaktionskostnader är en kostnad som läggs på utöver priset på de varor som köps och 
säljs. Coase(1937) teori skiljer mellan sex olika typer av transaktionskostnader. De är: 
 

• Sökkostnad: den kostnad som uppstår när kunden söker efter en vara. 
• Informationskostnad: kostnaden för kunden att hitta information om varan.  
• Förhandlingskostnad: kostnad för köpare och säljare att komma överens om priset. 
• Beslutskostnad: kostnaden för kunden att välja rätt återförsäljare. 
•  Leveranskostnad: kostnaden för att kontrollera att kunden fått rätt vara. 
• Juridisk-kostnad: kostnad som kan uppstå vid eventuell tvist mellan köpare och 

säljare. 
 

Av dessa typer har sökkostnad och leveranskostnad studerats när det avser onlineboklådor. 
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En studie av Du(2004) visar att de låga transaktionskostnader som finns via Internet gör att 
fler konsumenter köper böcker som tidigare inte funnits i traditionella boklådor. Om en vara 
får mycket uppmärksamhet genom bland annat reklam, blir den synlig och lättare att hitta 
vilket leder till att sökkostnaden för kunden blir lägre.  
 
Brynjolfsson et al(2003) studie visar att onlineboklådor gör det möjligt för konsumenter som 
har längre avstånd till närmsta bokhandel, att göra sina inköp på ett lättare sätt. På detta sätt 
slipper konsumenterna transportkostnaderna för att ta sig till den traditionella bokhandeln. 
Transportskostnad är en typ av leveranskostnad. Genom att minska mellanhänderna för 
onlineboklådor så minskas även distributionskanalen, på så sätt blir distributionen effektivare. 
Detta påstår Lim et al i sitt resultat. 

 

2.2 Konkurrensfaktorer 
 
Lim et als studie tyder på att ge sig ut på den internationella marknaden blir konkurrenterna 
fler för både traditionella boklådor och onlineboklådor. Med konkurrensfaktorer menar vi 
omständigheter som kan påverka boklådornas framväxt. Forskningen inom 
konkurrensfaktorer om bokhandelsindustrin har huvudsakligen handlat om: 

• Teknologiska aspekter 
• Prisdiskriminering  
• Varumärke och lojalitet 
 

Nedan redogör vi för dessa tre komponenter.  
 
 
2.2.1 Teknologiska aspekter 
 
Lim et als studie visar att onlineboklådor är tillgängliga för sina kunder dygnet runt. Detta gör 
att kunderna själva kan bestämma när de vill besöka de för att göra sina inköp. Genom att 
företaget är tillgängligt dygnet runt kan de nå ut till en större kundkrets. Studien visar även att 
de traditionella boklådorna inte har möjlighet att alltid vara tillgängliga, eftersom de stänger 
en viss tid. Detta kan innebära att de mister potentiella kunder. 
 
Olika studier av Bai samt av Tse et al(2001) visar att onlineboklådor inte kan ge sina kunder 
lika utförlig information som en traditionell bokhandel kan göra. Den information som 
traditionella boklådor kan ge till kunden är information om böcker från en person över disk 
samt att kunden får hjälp och inspiration från expediten . 
 
En studie av Lim et al indikerar på att företaget bör ha en lättnavigerad hemsida med klar och 
tydlig information så kunden bara genom att klicka kommer fram till den information de 
söker. På så sätt kan företaget uppnå kund tillfredställelse. Vidare visar studien att i 
onlineboklådor kan konsumenten lätt få tag på den information om varan som eftersöks vilket 
gör att kundens beslutsprocess ökar i frågan om att köpa varan eller inte. 
 
Viktiga komponenter för onlineboklådor och traditionella boklådor att tänka på när de vill 
locka åt sig potentiella kunder enligt Tse et al(2001) är: 
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• Service 
• Bekvämlighet 
• Kvalitet 
• Pris 
 

Tse et al(2001) studie visar att om t.ex. bekvämligheten är stor och priset lågt i en viss 
bokhandel är det större chans att kunderna väljer just den bokhandeln. Det är bekvämare för 
kunden att handla online eftersom kunden kan sitta hemma och göra sina inköp och få varan 
levererad till sig. 
 

2.2.2 Prisdiskriminering  
 
En studie av Bai som inriktar sig på onlineboklådor i USA, England och Tyskland, visar att 
prisskillnaderna på böcker kan skilja sig från land till land. I England är det 22,9 % billigare 
än i USA då även frakten är inräknad. Studien visar även att nackdelen med en internationell 
marknad är att det är svårt att få kunder från andra länder eftersom kunden inte alltid har 
förtroende för utländska återförsäljare. Därmed väljer de oftast att handla från inhemska 
boklådor. 
 
Att Internet är ett öppet system med inga geografiska begränsningar, gör att fler kan 
konkurrera på den elektroniska marknaden. På grund av konkurrensen blir priset på varan 
lägre och det gynnar både kunderna och företagen. Detta gynnar företagen för att de får fler 
potentiella kunder, detta enligt Lim et als. studie. 
 

2.2.3 Varumärke och lojalitet  
 
En studie av Ba et al(2006), antyder att kvalitén på servicen är en liten del av 
onlineåterförsäljarnas prismakt. Det är lika viktigt att etablera ett känt märke som att ha bra 
service. Samma undersökning visar att kunder väljer kända märken framför mindre kända. 
Studien visar att märket har olika betydelse för konsumenterna när de ska handla från en 
traditionell bokhandel eller en onlinebokhandel. Därför kan märket vara avgörande för vilken 
onlinebokhandel kunden väljer. Märke och förtroende går hand i hand i verksamheten online. 
Dessa antaganden har gjorts med hjälp av Ba et als(2006) modeller.  
 
Korgaonkar et al(2006) antyder att produkttyp har betydelse för kunder när de handlar online 
på grund av att kunderna har större tillit och förtroende för ett mer välkänt företag. Enligt Ba 
et al(2006) finns det starka empiriska bevis på att märkes kännedom och förtroende kan 
påverka kundernas köpbeteende i onlineboklådor. 
 
Ba et al(2006) och Lim et al studier visar att handla böcker från boklådor kan medföra olika 
risker. När det kommer till traditionella boklådor och onlineboklådor kan det vara en risk att 
betala med sitt kreditkort. Risken kan vara att kontouppgifterna kommer i fel händer, därför 
känner många kunder ingen tillit. När kunden betalar med sitt kreditkort kan även dubbla 
dragningar förekomma. För att kunder ska få tillit till företagen måste de hemlighålla 
kundinformation, hålla löften om det de erbjuder samt ge en klar och tydlig bild på 
produkterna de säljer. Det ska även finnas tillgång till detaljerad produktinformation, detta 
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enligt Korgaonkar et al(2006). I traditionella boklådor har kunden möjlighet att betala kontant 
vilket onlineboklådor inte kan erbjuda. När kunden betalar kontant får den traditionella 
bokhandeln ingen kundinformation. För att kunna handla online måste kunden lämna ut sina 
personuppgifter.  Därför är det extra viktigt för onlineboklådor att differentiera sig själva 
genom att bygga ett starkt märke och kundlojalitet. 
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3. En modell av onlineboklådornas existens 
 
I detta avsnitt kommer vi att föreslå en ide om varför onlineboklådor finns. Coase(1937) 
påstår att det är på grund av transaktionskostnader som företagen finns på marknaden. När det 
kommer till onlineboklådor och traditionella boklådor skiljer sig transaktionskostnaderna. De 
största skillnaderna enligt oss är transportkostnaden och sökkostnaden. Därför har vi valt att 
undersöka dessa två variabler samt bekvämlighet. Med hjälp av våra tre variabler har vi valt 
att identifiera transaktionskostnaderna från kundens köpprocess. Köpprocessen börjar med att 
kunden tar sig till bokhandeln vilket blir kundens transportkostnad. När kunden befinner sig i 
bokhandeln söker kunden efter sin vara, då uppstår en sökkostnad. De sista stegen i 
köpprocessen blir att kunden får stå i kö för att betala för sin vara och därefter får kunden 
boken med sig hem. De sista stegen kallar vi bekvämlighet. Varje variabel är en enskild del i 
köpprocessen. Vi kommer att föreslå en modell på vad sätt transaktionskostnader påverkar 
onlineboklådornas existens. 
 

3.1 Bekvämlighet 
 
Enligt en undersökning av Chiang(2001) med 220 tillfrågade är bekvämlighet den största 
anledningen till varför kunderna väljer att handla online. Med bekvämlighet avser vi 
förväntad smidighet avseende att betala och erhålla varan. Det vill säga att underlätta tillvaron 
för kunden och att minska ansträngningarna när det kommer till att köpa boken via 
Internet. Vi har valt att studera bekvämlighet ur tre dimensioner betalningsalternativ, leverans 
samt kö. 
  
Med betalningsalternativ menar vi de möjligheter kunder har att välja hur de vill betala sin 
vara. Oftast erbjuds kunder online två till tre betalningsalternativ. En är faktura, det innebär 
att kunden får varan levererad med en räkning. Denna räkning ska vara betald inom ett visst 
antal dagar efter det att varan är levererad till kunden. Ett annat alternativ är kortbetalning 
som innebär att kunden betalar varan när de slutför sina köp på Internet. Ett tredje alternativ är 
postförskott, där kunden betalar när de hämtar ut sitt paket på något av utlämningsställena. I 
traditionella boklådor erbjuds kunden två betalningsalternativ, kontant betalning eller 
betalning med kontokort. Båda alternativ innebär att kunden betalar för varan direkt över disk. 
 
Produktleverans har en betydande roll när kunden handlar från en onlinebokhandel. Om 
kunden får varan levererad på utsatt tid får kunden en positiv erfarenhet av att handla från just 
den onlinebokhandeln samt att sannolikheten är större att kunden återvänder dit. Ju längre 
kunden få vänta på sin vara efter utsatt tid, desto mindre blir sannolikheten att kunden 
återvänder till samma onlinebokhandel. Detta enligt en studie av Collier et al(2006). Med 
produktleverans menar vi den tid det tar från det att företaget skickar iväg varan till det att 
kunden får den. 
  
Vidare indikerar studien på att kunden är angelägen om att veta när och hur varan kommer 
levereras. För kunden har det en betydande roll vad för slags transportbolag det är. Är det ett 
känt företag blir förtroendet större och skapar en bekvämlighet för kunden.  Idag har kunden 
möjlighet att följa sin vara genom ett kollinummer som kunden får när de beställer sin vara 
och kan på så sätt spåra varan via postens hemsida.  I traditionella boklådor finns det ingen 
direkt produktleverans eftersom kunden får sin vara på en gång. 
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En annan betydande variabel när det kommer till att erhålla varan är kötiden. I onlineboklådor 
är kötiden den tid det tar från det att kunden gör sin beställning till att företaget skickar iväg 
varan. I traditionella boklådor är kötiden den tid kunden får stå i kö för att betala sin vara. 
 
Enligt oss ger onlineboklådor en bekvämlighet som kunden inte kan uppleva i en traditionell 
bokhandel. Därför valde vi att ta med bekvämlighet som en variabel. Bekvämlighet skapar 
möjligheter för kunden att välja det betalningsalternativ, produktleverans samt väntetid som 
passar kunden bäst. I en traditionell bokhandel har inte kunden dessa valmöjligheter. Genom 
att ge kunden valmöjligheter blir bekvämligheten för kunden större. Upplever kunden en hög 
bekvämlighet är sannolikheten större att onlineboklådor existerar.  
 
Genom ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande hypotes: 
 
H1 Ju högre bekvämligheten är för kunder online relativt traditionella boklådor desto större är 
existensen av onlineboklådor. 
 

3.2 Sökkostnad  
 
I enlighet med Kwak(2001) anser vi att definitionen av sökkostnad är den tid och pengar 
kunden spenderar för att hitta den bästa produkten till det bästa priset när kunden befinner sig 
i bokhandeln. Genom att ha en bra och tydlig hemsida, där informationen är lätt att hitta blir 
sökkostnaden för kunden lägre. Om kunden inte hittar det den söker kan kunden lätt söka efter 
den vara som efterfrågas, detta enligt en studie av Hoque et al(1999). I en traditionell 
bokhandel får kunden leta efter boken i hyllorna vilket gör att sökkostnaden blir ganska hög. I 
en onlinebokhandel söker kunden efter den specifika varan och får upp informationen direkt. 
Detta leder oftast till en lägre sökkostnad, detta enligt Hoque et al(1999). 
 
Genom ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande hypotes: 
 
H2 Ju lägre sökkostnaden är för kunder i onlineboklådor kontra traditionella boklådor desto 
större är existensen av onlineboklådor. 
 

3.3 Transportkostnad 

I enlighet med Jones et al(2003) anser vi att definitionen av transportkostnad, som den tid och 
pengar det tar för kunden att ta sig till bokhandeln. Om kunden ska handla i en traditionell 
bokhandel måste kunden ta sig till bokhandeln för att göra sina inköp. Ju längre bort kunden 
bor ifrån en bokhandel, ju högre blir kundens transportkostnad. Chiang(2001) påstår att i en 
onlinebokhandel minskar transportkostnaden eftersom kunden får varan hemlevererad. När 
kunden får varan hemlevererad tillkommer det en fraktkostnad som kunden oftast får stå för. 
 
Transportkostnaden minskar både för företaget samt för kunden. För företaget är det att 
distributionskanalen minskar, det vill säga att mellanhänderna minskar.  Kunden minskar sin 
transportkostnad genom att göra sina inköp hemma. Detta gör att det både blir snabbt och 
enkelt att göra sin beställning och leverera varan, detta påstår Chiang(2001).  
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Genom ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande hypotes: 
 
H3 Ju lägre transportkostnaden är för kunder online relativt traditionella boklådor desto större 
är existensen av onlineboklådor. 
 

 

3.4 Modell 

 
Denna modell visar att bekvämlighet har en positiv påverkan på onlineboklådornas existens. 
Sökkostnad samt transportkostnad har en negativ påverkan på onlineboklådornas existens. 
Överlag visar vår modell att minskad transaktionskostnad skapar värde för kunden. Vilket 
förklarar existensen av onlineboklådor. Med onlineboklådornas existens i modellen menar vi 
att de skapar ett värde för kunden som en traditionell bokhandel inte kan göra. Genom att 
skapa ett värde för kunden är oftast kunden villig att betala för tjänsten. Ju högre värdet är för 
kunden ju mer kan onlineboklådorna ta betalt.  
 

3.5 Kontrollvariabler 
 
Vi har valt att ta med några kontrollvariabler för att hitta alternativa förklaringar till varför 
onlineboklådorna existerar om vår modell inte skulle stämma. De variablerna är utbud samt 
pris. Anledningen till att vi valde att ta med utbud är för att undersöka om onlineboklådornas 
breda sortiment gentemot sortimentet i en traditionell bokhandel kan påverka existensen av 
onlineboklådor. Onlineboklådor har ett större och bredare sortiment än vad traditionella 
boklådor har. När det gäller priset vill vi undersöka om prisskillnaden mellan traditionella 
boklådor och onlineboklådor har någon betydelse till varför onlineboklådorna finns. Eftersom 
priset oftast är lägre i en onlinebokhandel enligt Brynjolfsson och Smith(2000) kan det vara 
intressant att undersöka om priset har någon större betydelse. 
 

Sökkostnad 

Bekvämlighet 

Transportkostnad 

Onlineboklådornas 
existens 
 

+ 

- 

-
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4. Undersökningsdesign 
 

4.1 Typ av undersökning 
 
Vår undersökning syftar till att empiriskt testa den teoretiska modell som utvecklades i 
föregående kapitel. I syfte att testa vår modell har vi valt att göra en enkätundersökning. Det 
finns andra sätt att samla in data på så som fältstudier, experiment och fallstudier. För oss var 
det mest lämpligt att ha en enkät som datainsamlingsmetod. Detta då vi vill göra många 
observationer på de få variablerna vi valt.  
 

4.2 Urval 
 
Det är svårt att undersöka alla populationer på grund av tidsmässiga skäl. Det hade inte varit 
forskningsekonomiskt att undersöka alla populationer. Vår undersökning motsvarar 10 
veckors arbete vilket gör att det inte finns tid eller ekonomiska medel för att göra en större 
undersökning. Det är inte forskningseffektivt att undersöka alla i populationen eftersom 
svaren förmodligen hade varit lika. Vi valde studenter för att vi vet att de är bokkonsumenter 
och vi förutsätter att de köper litteratur kontinuerligt till sin utbildning. På så sätt är det 
intressant att observera studenter.  
 

De studenter vi undersöker är svenska högskolestudenter som läser på campus. Anledningen 
till att vi valde campusstudenter är för att vi vet att de har ett alternativ mellan att handla 
böcker online eller i en studentbokhandel. Vi kan inte anta samma förutsättningar för 
distansstudenter eftersom det kan finnas geografiska skillnader. Det kan vara att 
distansstudenter inte har ekonomiska möjligheter att ta sig till ett campus. På så sätt har de 
inte samma valmöjlighet som en campusstudent när det kommer till bokinköp. Vi valde 
svenska studenter till vår undersökning och inte utbytesstudenter för att kulturella skillnader 
så som Internetvana och inkomst, kanske kan ha en påverkan på köpbeteendet.  
             

Att undersöka hela populationen hade varit för tidskrävande därav valde vi en specifik 
målgrupp nämligen BTH-studenter. Att ta med andra studenter i undersökningen hade krävt 
längre insamlingstid av data, vilket var tid som vi inte hade. 
 

4.3 Datainsamling 
 
För att kunna göra en statistisk undersökning valde vi att samla in data genom att skicka ut 
enkäten via mail till de studenter som bor på studentområdet. Utskicket gick ut till 187 
studenter. Vi delade även ut 50 enkäter till slumpmässigt utvalda studenter på campus som 
hade tid att fylla i enkäten. Anledning till att vi valde ett slumpmässigt urval var att vi ville ha 
en variation av studenter, inte inrikta oss på någon specifik grupp på campus så som 
ekonomer. Varje student kan bara svara på enkäten en gång, antingen via mail eller via 
enkäten på campus. Studenterna hade en vecka på sig att besvara enkäten via mail för att vi 
ville ha in så många svar som möjligt. Under en veckas tid hinner studenterna att läsa sin mail 
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och de behöver inte stressa med att fylla i enkäten. På grund av vår tidsmässiga begränsning 
hade vi inte möjlighet att ha enkäten ute i mer än en vecka. 
 
Vi valde dessa två metoder för att nå ut till så många studenter på ett så effektiv sätt som 
möjligt. Alla studenter kanske inte läser och svarar på mail regelbundet och det finns 
studenter som inte regelbundet är på campus. Genom att använda oss av två 
insamlingsmetoder når vi ut till målgruppen på ett bättre sätt. 
 

4.4 Enkätutformning  
 
Enkäten är utformad med en inledande fråga om studenter köper böcker online eller inte. 
Anledningen till detta är att vi bara vill ha studenter som handlar online till vår undersökning 
för att testa om vår teoretiska modell stämmer, se bilaga 1. Efter den inledande frågan följer 
sju påståenden. Dessa påståenden ska ge oss en bild om onlineboklådornas existens.  Våra sju 
påståenden har vi konstruerat med hjälp av våra variablers definitioner. De tre första 
påståenden mäter bekvämligheten. Det fjärde mäter sökkostnaden.  Nästföljande påstående 
mäter transportkostnad och de sista två påståenden mäter våra kontrollvariabler nämligen pris 
och utbud.  
 
Vi hade inte tid att göra en pilotstudie för att testa vilken skala som var lämplig till vår 
undersökning. Vi valde att använda oss av en skala från 1-7 för att tydligare få en uppfattning 
om variablerna har någon påverkan på onlineboklådornas existens. Om vi får in svar med bara 
sjuor tyder det på att skalan är för liten. Vad vi kan se är det vanligt att använda sig av en 
skala från 1-7 i enkätundersökningar. Eftersom vi använder oss av en skala blir det att 
svarsalternativen är slutna. Med slutna svarsalternativ menas att respondenten har begränsade 
svarsalternativ. Att använda sig av en skala med ojämnt antal värden där det finns lika många 
svarsalternativ på båda sidor om det neutrala alternativet, gör att respondenten inte behöver 
välja sida om de är osäkra i sina svarsalternativ. Genom att det finns ett neutralt alternativ 
påverkar vi inte respondentens val. Detta leder till att vi kan testa om de variablerna i vår 
modell har någon påverkan på onlineboklådornas existens.  
 

4.5 Dataanalysmetod  
 
Som dataanalysmetod valde vi att använda oss av t-test. Det innebär att vi mäter styrkan i 
varje påstående för att se om variablerna har någon påverkan på onlineboklådornas existens. I 
t-test är det signifikans, medelvärde, lägre samt högre värde som är relevanta. Alla värden 
som ingår i t-testet är testade med 95 procents sannolikhet. Vi valde testvärde 4 för att det är 
ett neutralt värde samt det blir vår nollhypotes. Nollhypotesen för alla variablerna är att 
variablerna har varken en negativ eller positiv påverkan på onlineboklådornas existens. Med 
hjälp av signifikansen kan vi se om vi kan förkasta nollhypotesen eller inte. Signifikansen 
indikerar även på hur stor skillnaden är från testvärdet 4. Ett högt värde visar på minimal 
avvikelse från testvärdet medan ett lågt värde visar på en markant avvikelse från testvärdet. 
 
 I figuren nedan förklarar vi hur respondenterna exempelvis kan svara i frågan om hur viktig 
transportkostnaden är för dem när det kommer till att handla i onlineboklådor. Vi har valt 
testvärde 4 eftersom det är det neutrala svarsalternativet i enkäten. Det neutrala 

 14 



 
 Onlineboklådors existens Jenny Löfnertz    
  Sandra Pålsson  
 
svarsalternativet har varken en positiv eller negativ påverkan på onlineboklådornas existens. 
Som figuren visar ligger spridningen av svaren mellan 4 och 6. Detta även kallat lägre och 
högre värde. Medelvärdet ligger runt 5 och om medelvärdet blir högre än 4 samt en låg 
signifikans som i detta fall så har variabeln en påverkan på onlineboklådornas existens. Är 
medelvärdet under 4 och en hög signifikans så har det en negativ påverkan.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat 
 
I vår undersökning gick enkäten ut till 237 stycken campusstudenter på BTH. Av de 237 var 
det 143 studenter som svarade på enkäten. Detta innebär att vi har en svarsfrekvens på 60 
procent. Eftersom vi valde att dela ut enkäten på två sätt, via mail och dela ut enkäten på 
campus, blev bortfallet olika. Via mail blev bortfallet 50 procent medan det inte blev något 
bortfall då vi delade ut enkäten. Av de svar vi fick in var det 23 procent som aldrig har 
handlat böcker online. Vi kan inte ha med dessa svar på grund av att de inte är relevanta för 
vår undersökning. Totalt var det 110 studenter som tidigare handlat böcker online. 
 
För att sammanställa vår insamlade data använde vi oss av t-test. I tabellen nedan presenteras 
datan. 
 

Variabler Signifikans Medelvärde Lägre värde Högre värde  
Bekvämfaktura ,863 3,9636 -, 4538 ,3811 
BekvämLeverans ,000 5,8636 1,5922 2,1351 
Bekvämkö ,000 5,0545 ,6991 1,4100 
Sökkostnad ,000 5,2545 ,9771 1,5319 
Transportkostnad ,000 5,3091 1,0175 1,6007 
Pris ,000 5,7364 1,4483 2,0245 
Utbud ,000 5,7091 1,4451 1,9731 
 

Alla våra svara var signifikanta utom på variabeln bekvämfaktura. Eftersom vi testar med 95 
procents sannolikhet kan vi påstå att med hjälp av signifikansen har variablerna en viss 
påverkan på onlineboklådornas existens. Variabeln bekvämfaktura har en signifikans på 
0,863, detta indikerar på att vi inte kan förkasta nollhypotesen samt att signifikansen inte 
skiljer sig från testvärdet 4 eftersom det har ett högt värde. Medelvärdet för samma variabel är 
3,9636 vilket tyder på att vi inte kan avgöra om denna variabel har en positiv eller negativ 
påverkan på onlineboklådornas existens. När vi kommer till högre och lägre värde ligger de 
flesta svaren mellan 3,5462 och 4,3811. Detta får vi genom att ta testvärdet plus det lägre 
värdet samt testvärdet plus det högre värdet. Vi kan inte förkasta nollhypotesen eftersom 
tesvärdet 4 ligger mellan det högre och lägre värdet. 
 
Variabeln bekvämleverans har en signifikans som går mot 0,000. Anledningen att det går mot 
noll är för att vi har testat med 95 procent sannolikhet och därför kan signifikansen aldrig bli 
noll. Medelvärdet tyder på en positiv påverkan eftersom det är högre än testvärdet 4. 
Spridningen på svaren ligger mellan 5,5922 och 6,1351. Alla värden tyder på att vi kan 
förkasta nollhypotesen samt att det tyder på en positiv påverkan på existensen.  
 
Även variabeln bekvämkö har en signifikans som går mot noll. Medelvärdet är högre än 4 
vilket indikerar på en positiv påverkan. Det lägre och högre värdet ligger mellan 4,6691 och 
5,4100. Vi kan förkasta nollhypotesen. 
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Sökkostnadens signifikans går även här mot noll. Medelvärdet är 5,2545, vilket är högre än 
testvärdet 4. Spridningen på svaren ligger mellan 4,9771 och 5,5319. Denna variabel har en 
positiv påverkan på onlineboklådornas existens. 
 
Den sista variabeln från modellen som är transportkostnad visar även på en mycket låg 
signifikans och dess medelvärde ligger på 5,3091. Spridningen av svaren ligger mellan 5,0175 
och 5,6007. Även denna variabel har en positiv påverkan på onlineboklådornas existens. 
 
När det kommer till våra kontrollvariabler pris och utbud går signifikansen även här mot noll. 
Medelvärdet skiljer sig minimalt mellan dessa variabler och värdena ligger över 4. När det 
kommer till spridningen av svaren är de ganska lika mellan variablerna. Detta tyder på att vi 
inte kan förkasta våra kontrollvariabler. De har en stark positiv påverkan på 
onlineboklådornas existens. 
 

5.2 Analys 
 
Vi väljer att studera våra variabler var för sig och se vilken styrka varje variabel har. Vi börjar 
med att analysera bekvämlighet. Möjligheten att betala med faktura har ingen påverkan på 
onlineboklådornas existens för att signifikansen är hög samt att medelvärdet inte skiljer sig 
från testvärdet 4. Vi anser att detta kan bero på att studenterna kan betala sina köp direkt med 
kort, vilket gör att de slipper tänka på att de har en faktura som måste betalas. Det kan vara 
lätt att glömma en faktura, detta kan vara en anledning till att faktura inte är så viktigt för 
studenter. Vi trodde att faktura skulle ha en stor betydelse eftersom studenter har en begränsad 
ekonomi. De vill handla idag men betala om en vecka. Eftersom pengarna för studenterna är 
mer värda idag än om en vecka. Detta även kallad för nuvärdesmetoden. 
 

I tabellen i föregående avsnitt indikeras att leverans har en stark påverkan på onlineboklådors 
existens. Detta visas genom att signifikansen går mot noll samt att medelvärdet är högre än 
testvärdet. Vi anser att det kan bero på att studenterna vill ha snabbleverans och inte behöva 
vänta på sin vara. Anledningen är att studenterna ska kunna hålla jämna steg med sin 
utbildning. Eftersom boken är en informationsprodukt kan studenterna lika bra köpa boken på 
Internet. En bok är inget studenterna behöver testa innan de köper den, kvalitén är den samma 
i en traditionell bokhandel som i en onlinebokhandel. Beställer studenterna böcker via Internet 
tar det endast ett fåtal dagar att få sina böcker hemlevererade. Beställer de från en traditionell 
bokhandel kan det ta längre tid. 
 

Tabellen visar även på att slippa stå i kö har en stark betydelse för existensen av 
onlineboklådor. Detta kan bero på att studenter inte vill lägga tid på att stå i kö när de kan 
bara på några få minuter beställa sina böcker online. Det kan vara ett stressmoment att behöva 
stå i kö i en bokhandel. Köper studenterna böcker via Internet kan de i lugn och ro göra sina 
inköp och slippa stressen att stå i kö.  
 

Sökkostnaden har en stark påverkan på onlineboklådornas existens. Detta för att signifikansen 
går mot noll samt att medelvärdet är 5,2545 vilket är högre än testvärdet 4. En anledning kan 
vara att i en onlinebokhandel skriver besökaren in exempelvis titeln på boken och får upp 
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resultatet snabbt. De behöver inte lägga ner tid på att söka efter boken i hyllorna, vilket kan 
vara tidskrävande.  
 

Även transportkostnad har en stark påverkan på onlineboklådornas existens. Detta kan bero på 
geografiska omständigheter, att studenterna inte bor i närheten av en traditionell bokhandel. 
Det kan ta för lång tid att ta sig dit, då underlättar det att beställa böckerna online.  
 
De tre variablerna som vi här ovan har diskuterat förklarar kundens köpprocess. För att ta reda 
på om det finns externa variabler, utanför köpprocessen, som har någon påverkan på 
onlineboklådornas existens har vi valt två kontrollvariabler. De är pris och utbud. Våra 
kontrollvariabler har en stark påverkan på existensen av onlineboklådor. Anledningen till att 
priset fick ett högt medelvärde kan vara att studenterna blir mer medvetna om priset, eftersom 
de oftast lever på studiemedel. I kunskapsläget togs det upp att det oftast är billigare att handla 
via Internet. Därför kan det vara ett självklart val för studenter med begränsade ekonomiska 
resurser att göra sina bokinköp via Internet. 
 
Utbudet kan ha en påverkan för att via onlineboklådor har studenterna tillgång till ett bredare 
sortiment. I en traditionell bokhandel är utbudet oftast begränsat för att de inte har utrymme 
till alla böcker. Detta kan vara avgörande till varför studenter väljer att göra sina inköp via 
Internet för att de vet att böckerna finns där. De är lättillgängliga för studenterna. En 
anledning till att BTH studenter tycker att utbudet har en betydelse kan vara att 
studentbokhandeln på campus har ett begränsat antal böcker i lager. Det tar längre tid att 
beställa boken i studentbokhandeln än att beställa den online.   
 

Det vi kan avläsa från vår tabell är att de tre påståenden som har störst påverkan av 
onlineboklådornas existens är, leverans, pris och utbud. Detta visar att våra två 
kontrollvariabler har en större påverkan än vad vi först trodde. Bekvämlighet har tre 
dimensioner, där vissa dimensioner har större betydelse än andra. Här ser vi att vår modell 
inte riktigt stämmer, vi borde kanske ha bytt ut bekvämlighet mot priset eller definierat 
bekvämlighet på ett annat sätt. Att kunna betala med faktura visade sig inte ha någon 
betydelse för studenterna därför skulle vi kanske ta bort betalningsalternativ från 
bekvämlighet. Detta för att ge en representativ bild av vilka variabler som har en påverkan av 
onlineboklådornas existens.  
 

Vi anser inte att BTH-studenterna är representativa för hela populationen. Anledningen till 
detta är att alla högskolor och universitet har någon form av studentbokhandel. Om vi jämför 
BTHs studentbokhandel med Linköpingsuniversitet är det en markant skillnad när det 
kommer till utbudet. Eftersom Linköpingsuniversitet är ett större campus, gör att de kan 
beställa in större partier av böcker som i sin tur kan leda till lägre priser för studenterna. 
Resultat som vi får av vår analys med hjälp av BTH-studenterna skulle vi kanske kunna 
generalisera till campus med samma förutsättningar som BTH har. 
 

För andra populationer anser vi inte att denna undersökning är representativ. Vi tror inte det 
på grund av att andra populationer inte har samma Internet vana så som pensionärer. Det kan 
även bero på geografiska skillnader, andra populationer kanske har större benägenhet att bo i 
glesbygden än vad studenter har. De har generellt bättre inkomst än studenter och kanske inte 
lika priskänsliga.  
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6. Slutsats 
 
I denna uppsats gjorde vi två stora misstag som vi har lärt oss utav. Tidigare i denna uppsats 
har vi nämnt att våra variabler är oberoende av varandra men i analysen upptäckte vi att detta 
inte riktigt stämmer. Vi märkte att variabeln bekvämleverans och variabeln transportkostnad 
korrelerade med varandra i enkätundersökningen. Vi vill inte att variablerna ska korrelera för 
då förklarar de samma sak. Är variablerna oberoende får vi en effektivare förklaring. När 
variablerna korrelerar blir en variabel överflödig. Med variabeln bekvämleverans menade vi 
den tiden det tar innan kunden får boken. Transportkostnaden innebär den tid och pengar det 
tar för kunden att ta sig till butiken. Här är de oberoende av varandra men i enkäten 
korrelerade de. Det gör de genom att variabeln bekvämleverans mäter transportkostnaden i 
stället för leveranstiden. Vi anser inte att detta misstag påverkar arbetet i det stora hela. Från 
början var det tänkt att vi skulle göra regressionsanalys. På grund av misstag från vår sida var 
detta inte genomförbart eftersom vi inte hade något variat i enkäten. För att skapa ett variat 
hade vi varit tvungna att ha med både studenter som handlar böcker online och studenter som 
inte handlar böcker online. Den beroende variabeln onlineboklådors existens kunde bara anta 
ett värde. Därför fick vi hitta en alternativ lösning nämligen t-test.  
 
Efter att ha analyserat varje variabel i vår modell samt kontrollvariablerna var för sig så har 
alla variabler utom variabeln bekvämfaktura en positiv påverkan på onlineboklådornas 
existens. Eftersom några av våra variabler är transaktionskostnader så blir det 
transaktionskostnader som förklarar en del av onlineboklådornas existens. Men eftersom våra 
kontrollvariabler var av stor vikt är det svårare att se vilken betydelse transaktionskostnader 
har för existensen av onlineboklådor. Detta har en betydelse för kundens efterfrågan när det 
kommer till val av bokhandel, traditionell eller online. Detta är sett från ett mikroekomomiskt 
perspektiv, hade vi studerat från ett annat perspektiv hade det förmodligen funnits andra 
förklaringar till onlineboklådornas existens. 
 
Nu i efterhand upptäcker vi att vår modell inte helt stämmer. Våra kontrollvariabler hade en 
större påverkan än vad vi först trodde. Detta visar på att det kanske inte bara är 
transaktionskostnader som påverkar onlineboklådornas existens. Detta resultat kan vara värt 
att forska vidare inom. Även vidare studier inom andra perspektiv så som biologiska och 
slumpmässiga skäl kan vara intressanta.  
 
Av studien vi har gjort kan vi dra slutsatsen att transaktionskostnader för kunden har en viss 
betydelse när det kommer till varför onlineboklådor finns. Vi har även kommit fram till att de 
hypoteser vi ställde i kapitel 3 är sanna enligt vår undersökning. 
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6.1 Reflektioner 
 
Om vi skulle ha gjort om denna uppsats hade vi valt att redogöra för E-handel ur ett bredare 
perspektiv innan vi kommer in på onlineboklådor. Vilket skulle göra att vi skulle kunna 
generalisera andra företag som säljer homogena varor på Internet. I slutsatsen hade vi kunnat 
dra paralleller mellan onlineboklådor och andra företag som säljer homogena varor så som 
CD-skivor. Deras existens skulle kunna ha samma förklaring som onlineboklådornas existens. 
Vi borde ha haft en bredare problemformulering samt ett djupare resonemang kring 
problemformuleringen. 
 
Vår enkät är missvisande eftersom vi styr respondenten till att svara för onlineboklådornas 
fördel. Vi borde ha viktat traditionella boklådor mot onlineboklådor, det vill säga att vi tar 
påstående om traditionella boklådor och onlineboklådor när det kommer till varje variabel. På 
så sätt kan vi få fram en tydligare bild av vilken variabel som har störst påverkan på 
existensen av onlineboklådor. Eftersom studenter handlar mest studentlitteratur som oftast 
inte finns i traditionella boklådor, borde vi även ha undersökt andra populationer. 
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning om böcker 
 
 
1. Händer det att du handlar böcker online? 
 

 
 JA NEJ 
 
 
Hur uppfattar du följande påståenden i val av att handla böcker online? 
 
 
2. Möjligheten att betala med faktura. 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
3. Möjligheten att få boken hemlevererad i brevlådan. 
 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
4. Slippa stå i kö för att betala. 
 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
5. När jag väl tagit mig till butiken krävs bara ett sökord för att hitta boken. 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
6. En onlinebokhandel är bara ett klick bort. 
 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
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7. Priset var lägre online. 
 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
8. Sannolikheten är större att boken finns online. 
 

 
Inte viktigt alls    Mycket viktigt 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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