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1 Inledning 

Elektronisk handel är den senaste trenden inom ’shopping’. Den får fler och fler anhängare, 

dels för att allt fler får tillgång till datorer och dels för att det är billigt, smidigt och 

tidsbesparande att handla över Internet. ”Det är en ny bransch, som är dynamisk och 

spännande”, säger Pär Svärdson, VD för Internetbokhandeln AdLibris.1 Man kan dock fråga 

sig om Internet är framtidens handelsplats även inom bokhandeln? Om man får tro statistiken 

verkar det onekligen så: ”[a]ntalet webbanvändare som köper böcker ökade med mer än 50 % 

under 1999. Nästan hälften (49 %) av alla webbanvändare köper numera böcker över nätet”.2 

Kan det ändå tänkas att Internetbokhandeln i Sverige är en modefluga som hakat på 

Internethysterin och så småningom kommer att minska i betydelse? Det verkar inte så,  

prognosen är nämligen att nätbokhandelns andel av bokmarknaden kommer ha tredubblats om 

tre år, dvs att böcker säljs för cirka 600 miljoner kronor.3 Det är sålunda inga småsummor det 

rör sig om. 

”’Om man vill ge postorderalternativet en rättvis chans, måste leveranserna fungera 

perfekt, sortimentet var fullständigt och, framför allt, informationen kring böckerna behöver 

vara rikhaltig och lockande’”.4 Detta skrevs i en rapport från Kulturrådet om bokförsäljning 

genom bibliotek redan 1980, men det kunde lika gärna ha skrivits i dag om 

Internetbokhandeln, eftersom man kan likna inköpen från Internetbokhandlarna med en form 

av postorderförsäljning. Den stora skillnaden är att i stället för att få en katalog hemskickad 

per post finns katalogen på Internet. En annan skillnad är utbudet. Om man jämför med 

utbudet på en liten ort har man här tillgång till enorma mängder varor. Det svåra blir inte att 

hitta varor utan att kunna sovra. 

Även om det oftast är enkelt och billigt att handla på nätet får man se upp för extra 

avgifter och oförutsedda kostnader som kan tillkomma, särskilt vid köp från utlandet. I en 

artikel ur Svenska Dagbladet kan man läsa om en person som beställde böcker från den 

amerikanska Internetbokhandeln Amazon, ”men när han skulle lösa ut paketet i Sverige fick 

han betala nästan lika mycket i speditionsavgifter och moms. […] Den som vill slippa moms 

                                                 
1 Hans Strandberg, ”Priskrigare i grått med smak för livets sura”, Svensk bokhandel, 1999:10, s. 10. 
2 CyberAtlas: the Web Marketer’s Guide to Online Facts, Online retail making converts in Europe, 29 mars 

2000 (egen översättning). URL: 
http://cyberatlas.internet.com/big_picture/demographics/article/0,1323,5911_329781,00.html (2000-05-26).  

3 Gunilla Ericson och Fredrik Lindberg, ”Tredubbel marknad på nätet år 2002”, Svensk bokhandel, 2000:3, 
s. 14. 

4 Kulturrådet, Postorderförsäljning av böcker genom bibliotek, Rapport från Kulturrådet 1980:1, s. 6-7. 
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och tull gör klokt i att handla inom EU.”5 Om man har funderingar över vad man ska tänka på 

vid handel via Internet har Konsumentverket sammanställt några råd och erfarenheter som 

finns att tillgå på deras webbsida.6 

I föreliggande uppsats kommer jag att presentera ett urval Internetbokhandlar och jämföra 

dem med den traditionella bokhandeln genom att diskutera för- och nackdelar dem emellan. 

Dessutom ska en prisjämförelse göras för att kontrollera om Internetbokhandlarna är billigare 

än de traditionella bokhandlarna. Till sist ska en enkätundersökning bland några bibliotek i 

Sverige göras, för att se vilket förhållande de har till Internetbokhandeln och i viss mån den 

traditionella bokhandeln. 

1.1 Begreppsförklaringar 

I den här uppsatsen står Internetbokhandeln i centrum.7 Det finns en del synonymer till ordet 

Internetbokhandel. Några som kan vara av värde att nämna är nätbokhandel och virtuell 

bokhandel. För att vara konsekvent kommer jag dock använda ordet Internetbokhandel genom 

hela uppsatsen för de fristående bokhandlarna på Internet, dvs de bokhandlar som bara finns 

på nätet. De bokhandlar som både har Internetbokhandel och vanlig bokhandel kommer jag 

benämna ’traditionell bokhandel med Internetförsäljning’. Bokhandlar med enbart en fysisk 

affär kommer jag kalla ’traditionell bokhandel’. Själva boken man kan ta och bläddra i 

kommer jag benämna ’den fysiska boken’. 

1.2 Forskningsöversikt 

I Kulturdepartementets bokutredning Boken i tiden: betänkande från utredningen om boken 

och kulturtidskriften, SOU 1997:141 (s. 120), kan man läsa, att ”[d]en första 

Internetbokhandeln i Sverige var Science Fiction-bokhandeln i Stockholm.” Den startade 

våren 1996.8 Det är dock inte en fristående Internetbokhandel utan en traditionell bokhandel 

med Internetförsäljning. (Att Science Fiction-bokhandeln skulle vara först stämmer dock inte 

enligt enkätsvaren i kapitel 2. Där kan man konstatera att Wettergrens och the Uppsala 

English Bookshop öppnade redan 1995). Den första svenska fristående Internetbokhandeln 

                                                 
5 Björn Suneson, ”Tull, moms och avgifter kan fördyra köpet”, Svenska Dagbladet ekonomi, 1998-12-13. 
6 Adressen till Konsumentverkets sida med råd vid handel över Internet:  

http://www.konsumentverket.se/press/990908.htm (2000-05-26). 
7 När det gäller stavning av ord kommer jag stava Internetbokhandel med stort ’I’ och webb med två ’b’ 

enligt datatermgruppens stavningsrekommendationer. Adressen till datatermgruppen är: 
http://www.nada.kth.se/dataterm (2000-05-26). 

8 Enligt e-postsvar från Science Fiction-bokhandeln 2000-05-21. Finns i författarinnans ägo. 
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såg dagens ljus först 1997 och är AdLibris.9 Eftersom Internetbokhandeln som ämne är så 

pass nytt är det inte särskilt utforskat och därmed finns det inte mycket skrivet om detta i 

Sverige, i synnerhet inte i bokform. Däremot finns en del artiklar från olika tidskrifter och 

dagstidningar. 

Den fristående Internetbokhandeln har funnits längre utomlands och sålunda finns några 

böcker utgivna där. Jag har tagit del av det utländska material som jag lyckats hitta för att få 

ett slags allmänorientering i ämnet. Som exempel kan nämnas Business the amazon.com way 

av Rebecca Saunders från 1999, som tar upp Amazons historia och dess ekonomiska 

strategier. I denna undersökning kommer jag helt kort nämna Amazon, eftersom den är viktig 

som förebild för många svenska Internetbokhandlar, men tyngdpunkten kommer ligga på det 

svenska material jag har hittat. 

Det närmaste man kan komma forskning i ämnet ’Internetbokhandlar’ i Sverige är en 

magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås, nämligen Anna Nistors Om bokhandel via 

Internet från 1999. Uppsatsen tar upp handel på Internet i allmänhet och handel med böcker i 

synnerhet. Hennes uppsats är, till skillnad från min, en deskriptiv och jämförande studie av 

Internetbokhandlarna. Den beskriver främst hur man söker hos Internetbokhandlarna, hur de 

fungerar, hur de är uppbyggda, skillnaderna dem emellan och hur säkert det är med betalning 

över nätet. Den tar sålunda inte upp någon aspekt av biblioteken och om de använder sig av 

Internetbokhandlar. 

Att hitta böcker som tar upp handeln på Internet i största allmänhet är inte svårt. Att hitta 

dem som tar upp handeln med böcker är svårare. Det finns dock tre Telematik 2001-

rapporter10 från 1998, Cybershoppare, intermediärer & digitala handelsmän av Lennart 

Forsebäck, Nätet som marknadsplats: de svenska pionjärerna av Weje Sandén och 

Elektronisk handel: status och trender av Peter Fredholm. Dessa tar delvis upp 

Internetbokhandeln och dess utveckling samt gör en framtidsprognos. 

För att ytterligare hitta material om Internetbokhandlar har jag främst sökt i Artikelsök på 

’Internet + bokhand*’ och där fått träffar från 1996 och fram till i dag (april 2000). De flesta 

artiklar jag hittat är ur Svensk bokhandel, men jag har även hittat artiklar i Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Sundsvalls tidning, Arbetet Nyheterna, Bibliotek i Samhälle, Författaren, 

Datavärlden och Internetworld. I dessa tidnings- och tidskriftsartiklar är det främst Bokus 

                                                 
9 ”Svenska nätbokhandlar”, Svensk bokhandel, 1997:22, s. 33. 
10 Telematik 2001 är ett program i samarbete med KFB (Kommunikationsforskningsberedningen) och 

TELDOK (dokumentation med stöd av Telia kring användning av ny informationsteknik). Programmet ska 
dokumentera användning av teleanknutna informationssystem. Utgångspunkten är den förändring som håller på 
att ske genom att förverkliga kunskaps- och informationssamhället och vad det betyder för Sverige. 
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som tas upp, mycket för att det är Sveriges största fristående Internetbokhandel. Jag har även 

gått igenom de tidningsurklipp Pressarkivet vid Uppsala universitet har under deras 

ämnesindelningar ’Internet’, ’Databranschen’ och ’Bok- och författarfrågor’. Även Anna 

Nistors litteraturförteckning har varit till hjälp. 

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har skrivit många 

artiklar om bokens vara eller inte vara. I artikeln ”En bok som ingen kan skriva” ur Bokens 

vägar: Seelig & Co 150 år från 1998 (s. 176) skriver Svedjedal att ”den svenska Internet-

bokhandeln blivit så omfattande att konkurrensen har gått över i ett priskrig.” Denna 

konkurrens bokhandlarna emellan är naturligtvis bra för konsumenten, men man kan inte låta 

blir att fråga sig om alla Internetbokhandlar kommer att kunna överleva? Att konkurrera med 

priset så att man knappt går med vinst under en lång tid är ohållbart, det kan vem som helst 

förstå. ”Det är en blodig strid där den som orkar blöda mest vinner”, skriver Svedjedal i en 

artikel i Svenska Dagbladet ”Nu rasar priskrig på böcker i cyberspace” från 1997. Svedjedal 

anför vidare i ytterligare en artikel ur Svenska Dagbladet, ”Strunta i bokhandeln Curmans 

affärsidé” från 1997, att ”nätbokhandel[n] är i mycket en verksamhet med stor 

kulturdemokratisk potential – böcker blir ju plötsligt tillgängliga över hela landet. Men den 

hotar samtidigt fackbokhandelns bredd. Varför ska en bokhandlare ta hem smala och 

svårsålda titlar när de ändå säljs mycket billigare via nätet?” Ett smalare sortiment kan i sin 

tur leda till färre kunder och i värsta fall nedläggning av bokhandeln. Några kommuner som 

redan saknar bokhandel är exempelvis Nässjö, Upplands-Bro, Oxelösund, Timrå, Kramfors 

och Haparanda.11 I tider då många kommuner inte har några egna bokhandlare och många 

kanske tvingas slå igen kan man fråga sig hur ytterligare en konkurrent i bokbranschen 

mottas? Kan inte bristen på traditionella bokhandlar vara en anledning att handla från 

Internetbokhandlarna? I synnerhet om priserna är konkurrenskraftiga borde väl 

Internetbokhandlarna kunna bli ett bra komplement? Att boken får ett större spridningsområde 

är naturligtvis bra, men det är ett problem om boken säljs billigt över nätet på bekostnad av 

den traditionella bokhandeln. 

Eftersom det inte finns så mycket forskningsmaterial att tillgå baseras uppsatsen främst på 

de enkätundersökningar jag har genomfört hos Internetbokhandlarna och biblioteken och 

resultaten jag fått fram ur dem. Vid konstruktionen av enkäterna har jag haft viss vägledning 

av Enkätboken (1994) och Låt oss göra en enkät (1986), båda av Jan Trost. 

                                                 
11 Per Jönsson, ”Få böcker säljs i bokhandel”, Dagens Nyheter, 1997-03-20. 
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1.3 Syfte, frågeställningar och disposition 

Varför ska man undersöka Internetbokhandlar? Eftersom dessa bokhandlar är en så pass ny 

företeelse anser jag att detta är ett intressant område som är angeläget att utforska. Därför ska 

jag i den här uppsatsen genomföra tre undersökningar med Internetbokhandeln i fokus. 

I den första undersökningsdelen kommer jag redogöra för några Internetbokhandlars 

utveckling genom att i en enkätundersökning ställa frågor som: hur mycket har er försäljning 

ökat, hur har ert kundunderlag utvecklats, hur många böcker har ni i er databas och vilken typ 

av litteratur säljer bäst?12 Det vore också intressant att undersöka och ta upp några av de 

utländska Internetbokhandlarna, men eftersom det här är en kandidatuppsats, och materialet 

antagligen skulle bli alltför omfattande, koncentrerar jag mig på de svenska. Jag kommer dock 

helt kort nämna den amerikanska Internetbokhandeln Amazon, eftersom denna fungerar som 

förebild för många svenska Internetbokhandlar. 

När man undersöker Internetbokhandlar ligger det nära till hands att dra paralleller till den 

traditionella bokhandeln. I det andra undersökningskapitlet kommer jag därför att ta upp vilka 

för- och nackdelar som finns för konsumenten mellan Internetbokhandeln och den 

traditionella bokhandeln och diskutera den fysiska boken, priser, rabatter, utbud och 

tillgänglighet. Dessa ämnen är intressanta att belysa med framtidens bokhandel i åtanke. Vilka 

för- och nackdelar väger tyngst inför framtiden? 

Många Internetbokhandlar har som försäljningsargument att de är mycket billigare än den 

traditionella bokhandeln. Man kan dock fråga sig om de verkligen är det? I den andra 

undersökningsdelen kommer jag lägga in en prisjämförelse på 17 helt slumpmässigt utvalda 

boktitlar; både skön- och facklitteratur på svenska och engelska. Min förhoppning är att denna 

undersökning, om än i liten skala, ska kunna bereda klarhet i om Internetbokhandlarnas priser 

verkar vara konkurrenskraftiga inför framtiden. 

Den tredje undersökningsdelen tar upp bibliotekens förhållande till Internetbokhandeln. 

Den kommer att inledas med en diskussion från Biblist, forskningsbibliotekens elektroniska 

diskussions- och informationslista, där några bibliotekarier kritiserar Internetbokhandlarna 

och särskilt Bokus. Detta i syfte att belysa olika åsikter om Internetbokhandeln (och i viss 

mån även de traditionella bokhandlarna) som finns bland biblioteken. 

Den tredje undersökningsdelen avslutas med en enkätundersökning riktad till 60 olika 

bibliotek i Sverige.13 Jag har delat in biblioteken i kategorierna 1) universitets- eller 

                                                 
12 En förteckning över de utvalda Internetbokhandlarna och enkäten finns i bilaga nummer 1 och 2. 
13 En förteckning över de utvalda biblioteken och enkäten finns i bilaga nummer 1 och 3. 
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högskolebibliotek, 2) folkbibliotek på ort med universitet eller högskola (i regel länsbibliotek) 

och 3) folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola med 20 bibliotek i varje grupp. 

Avsikten med enkätundersökningen är att 1) kartlägga bibliotekens förhållande till 

Internetbokhandlarna, 2) identifiera vilka Internetbokhandlar som används och 3) få fram hur 

många och vilken typ av böcker som köptes från Internetbokhandlarna under det undersökta 

halvåret, dvs 1 augusti 1999-1 februari 2000. Frågor som jag vill få svar på är bland annat: 

köper biblioteken överhuvud taget från Internetbokhandlar och i så fall, vilka används mest? 

Hur tycker biblioteken att Internetbokhandlarnas kvalitet är, dvs håller de vad de lovar 

angående leveranstid, pris etc? Är biblioteken så pass prismedvetna att de gör egna 

prisjämförelser innan de handlar? Biblioteken köper ofta en stor del av sin litteratur från BTJ 

(Bibliotekstjänst). Det tar dock lång tid från det att böckerna har beställts till att biblioteken 

får dem. Frågan är om detta gör att biblioteken numera köper en stor del av sina böcker från 

Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln? Min hypotes är att biblioteken inte 

använder sig så mycket av Internetbokhandlarna ännu och därmed inte köper så många böcker 

därifrån, eftersom Internetbokhandeln inte funnits så länge. 

Syftet med uppsatsen är sålunda att 1) ge en översikt över några av de svenska 

Internetbokhandlar som finns (indelat på fristående Internetbokhandlar å ena sidan och 

Internetbokhandlar som är knutna till en traditionell bokhandel å andra sidan), 2) ta upp och 

diskutera vilka för- och nackdelar som finns mellan Internetbokhandeln och den traditionella 

bokhandeln, samt göra en prisjämförelse mellan Internetbokhandeln och den traditionella 

bokhandeln, för att få fram om Internetbokhandlarna verkligen är billigare och 3) försöka få 

fram i hur stor utsträckning Internetbokhandlarna används av biblioteken och se vilket 

förhållande de har till Internetbokhandlarna. 

1.4 Metod, avgränsningar och källmaterial 

I den första undersökningen kommer jag att via Internet söka fram några olika svenska 

Internetbokhandlar. För att få en överblick över dessa Internetbokhandlar skall jag ge en kort 

presentation av dem. Jag har skickat ut en enkät till de utvalda Internetbokhandlarna via e-

post för att göra ett billigare och snabbare utskick. Urvalet till enkätutskicket har gått till så att 

jag har gått igenom Kungliga bibliotekets webbsida med länkar till svenska 

Internetbokhandlar och där valt ut fem fristående Internetbokhandlar och fem traditionella 

bokhandlar med Internetförsäljning som jag skickat en enkät till. Jag har bara tagit med 

bokhandlar som har ett traditionellt blandat boksortiment. Sålunda har inga antikvariat eller 
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bokhandlar för begagnad litteratur tagits med, inte heller specialbokhandlar, dvs bokhandlar 

som är inriktade på ett specialområde, som till exempel science fiction-, kokboks- eller 

seriebokhandlar. Naturligtvis kunde jag ha tagit upp alla svenska Internetbokhandlar jag 

kunnat hitta, men det skulle blivit för omfattande för denna uppsats. Jag hänvisar i stället den 

läsare som vill få information om fler Internetbokhandlar till Kungliga bibliotekets webbsida 

över svenska Internetbokhandlar.14 

När det gäller att få fram för- och nackdelar mellan Internetbokhandeln och den 

traditionella bokhandeln i den andra undersökningsdelen kommer jag utgå från litteraturen jag 

läst och mina egna reflexioner. Detta kommer sammanställas i en tabell och efterföljas av en 

diskussion med några utvalda för- och nackdelar. 

Internetbokhandlarna har ofta som argument att de är billigast. För att i någon mån 

fastställa eller motbevisa detta påstående ska 17 slumpmässigt utvalda boktitlar jämföras. Till 

denna jämförelse ska jag använda mig av prisjämförelsetjänsten ’Bokfynd’, men jag kommer 

även söka på Internetbokhandlarnas egna webbsidor. De Internetbokhandlar jag valt ut är de 

som jag tagit med i undersökningsdel ett, dvs AdLibris, Bokus, Internetbokhandeln och 

Netbokhandeln. För att få fram priserna hos de traditionella bokhandlarna ska jag göra egna 

besök i bokhandeln. De traditionella bokhandlar jag valt ut finns även de med i den första 

undersökningsdelen och är Akademibokhandeln i Stockholm och Bokia i Uppsala. Här har 

jag bara valt ut två bokhandlar, eftersom det visade sig vara allt för tidskrävande att undersöka 

priserna hos de traditionella bokhandlarna. 

Den tredje undersökningen kommer inledas med en Biblist-diskussion vars inlägg kom 

som e-post till min egen e-postadress. Dessa e-brev har jag skrivit ut och gått igenom. Enkäter 

anser jag vara en bra metod för att göra en undersökning av det här slaget. Dels får man veta 

vad individen har för åsikt i den fråga man vill undersöka och dels blir materialet aktuellt: 

svaren speglar vad folk anser just nu. Därför har jag valt att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning bland 60 utvalda bibliotek i Sverige. Dessa 60 bibliotek har sedan delats in 

i tre grupper med 20 bibliotek i varje grupp. Anledningen till denna avgränsning är att jag 

ville ha tre lika stora grupper och det fanns precis 20 folkbibliotek på ort med universitet eller 

högskola i BTJ:s Bibliotekskalendern 2000. Fler bibliotek hade dessutom tagit för mycket tid 

och utrymme i anspråk än vad som anses rimligt för arbetets omfång. Som det nu var tog det 

 

                                                 
14 Adressen till Kungliga bibliotekets webbsida med länkar till svenska Internetbokhandlar är: 

http://www.kb.se/intboksv.htm (2000-05-26). 
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ändå mycket tid i anspråk från det att enkäterna och två påminnelser skickats ut tills det att 

enkätsvaren kom. 

Efter att ha valt ut 20 folkbibliotek på ort med universitet eller högskola, gick jag igenom 

universitets- eller högskolebiblioteken och valde bort de bibliotek som får pliktleveranser med 

motiveringen att de får mycket litteratur ’gratis’ och att det förmodligen bidrar till färre köp 

överlag än om de inte fått pliktexemplar. För att sedan välja ut 20 folkbibliotek gick jag helt 

enkelt igenom Bibliotekskalendern 2000 och valde ut de bibliotek som haft flest utlån per 

invånare med tanken att om de har många utlån kanske de också har resurser att köpa in 

många böcker. Jag hade även i åtanke att få en bra geografisk spridning på biblioteken. 

Folkbiblioteken på ort utan universitet eller högskola valdes ut enligt samma princip. Nu i 

efterhand har jag noterat att det inte är helt lätt att sammanställa en enkät med relevanta 

frågor. Om jag gjorde om undersökningen i dag skulle den antagligen se annorlunda ut. Jag 

kan särskilt kommentera enkätfråga 4 där jag insett att jag har missbedömt hur mycket böcker 

biblioteken köper från Internetbokhandeln. Sålunda är intervallen för små och det högsta 

alternativet ’101-’ visade sig vara för litet. Jag har ändå valt att sammanställa tre tabeller från 

den frågan eftersom den i sig är intressant och belyser att biblioteken verkligen köper många 

böcker från Internetbokhandeln. 

Mitt källmaterial kommer sålunda bestå av utskrifter av e-postsvaren från 

Internetbokhandlarna och även dessa bokhandlars webbsidor. Utskrifter av e-postbreven från 

Biblist-diskussionen är också en del av mitt källmaterial. Enkätundersökningen till de utvalda 

biblioteken kommer dock till mängden utgöra den största delen av mitt källmaterial. Själva 

enkäten består av e-postutskick, men svaren från biblioteken består både av e-postsvar och 

svar med vanlig post. 

 

2 Undersökning 1: Internetbokhandeln 

2.1 Bakgrund 

I augusti 1997 blev det tydligt att Internetbokhandlarna var på väg att ta över en del av 

bokmarknaden i Sverige. Då startade Internetbokhandeln Bokus sin försäljningskampanj, 

främst riktad mot landets studenter. Bokus’ priser var vid detta tillfälle betydligt lägre jämfört 

med den traditionella bokhandeln och det lockade många studenter till att bli kunder där. 
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Kanske är det dock tack vare Jeff Bezos, grundaren av Amazon, som så många svenska 

Internetbokhandlar har som förebild, som handeln med böcker på Internet fått ett sådant 

uppsving. Därför går det inte att skriva en uppsats om Internetbokhandlar utan att nämna 

Amazon.15 Amazon (eller ’Cadabra’ som den först skulle heta, men folk tyckte det påminde 

för mycket om ’Cadaver’ och avrådde Jeff Bezos det namnet) slog upp sina virtuella portar i 

juni 1995 i Seattle.16 När Jeff Bezos kom på att han skulle öppna en nätaffär undersökte han 

bland annat musik, böcker och programvara. Dessa tre produkter har hittills svarat för den 

mest framgångsrika försäljningen via Internet.17 Anledningen kan vara att dessa är lätta att 

lägga in i databaser och att skicka med post. Weje Sandén har specificerat några punkter om 

varför böcker har blivit en sådan succé på Internet: 

* Boken är en välkänd och starkt standardiserad produkt.18 Alla vet vad en bok är. 

* Böcker är förhållandevis billiga och är ofta föremål för impulsköp. 

* I böckernas värld finns någonting för alla och därför är alla potentiella kunder. 

* Böcker är billiga och enkla att distribuera. De är inte skrymmande, kräver inga invecklade 

förpackningar och kan därför skickas med vanlig post.19 

Jennifer Cast på Amazons marknadsavdelning tror också att ”det billiga priset på böcker 

hjälper försäljningen. [...] Människor är mer benägna att prova på att handla on-line om 

varans pris är lågt.”20 Det verkar stämma för ”[t]re år senare, i oktober 1998, hade 

Amazon.com vuxit till världens tredje största bokhandelsföretag med en omsättning 

motsvarande [...] 3,6 miljarder kronor på årsbasis.”21 Det finns sålunda pengar att hämta i 

bokförsäljning. I Sverige hade Internetbokhandlarna lagt beslag på ungefär tre procent av den 

svenska bokmarknaden år 1999.22 Detta kan jämföras med de traditionella bokhandlarna 

Akademibokhandeln, som år 1996 hade 17 % av marknaden, och Bokia som då hade 41 %.23 

En svårighet med Internethandeln är att få kunden att återkomma. Ett sätt är att hela tiden  

vidareutveckla webbplatsen och förse kunden med, till exempel, nya erbjudanden och  

information. Det är också viktigt med varumärken; inte bara att ha en snygg logotyp utan att  

                                                 
15 Adressen till Amazons webbsida är: http://www.amazon.com (2000-05-22). 
16 Rebecca Saunders, Business the amazon.com way, 1999, s. 3, 10-11. 
17 Thomas Pålsson, Elektronisk handel över Internet II, Utlandsrapport från Sveriges tekniska attachéer, 

USA, 1998, s. 37. 
18 Med en standardiserad produkt menas en produkt man inte behöver uppleva med sina fem sinnen innan 

man köper. 
19 Weje Sandén, Nätet som marknadsplats, TELDOK-rapport 123, 1998, s. 60. 
20 Elisabeth Precht, ”Största bokhandeln har inte en hylla”, Svenska Dagbladet näringsliv, 1997-03-12. 
21 Sandén, 1998, s. 58. 
22 Hans Arby, ” Maklig tillväxt för nordisk handel”, Svensk bokhandel, nr. 18:1999, s. 28. 
23 SOU 1997:141, Boken i tiden, s. 101. 
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märket förknippas med kvalitet och service. Varumärket är helt enkelt synonymt med den 

totala upplevelsen.24 Jag har därför valt att sätta in de olika Internetbokhandlarnas logotyper i 

uppsatsen i igenkänningssyfte. 

I det här kapitlet ska jag ge en kort introduktion till några Internetbokhandlar med 

information om start och storlek. I enkätbrevet anförde jag att Internetbokhandlarna fick vara 

anonyma om de så önskade. Ingen Internetbokhandel har dock krävt att få vara anonym. Av 

de tio utvalda Internetbokhandlarna svarade alla. Tre av dem, Boktorget, Internetbokhandeln 

och Hedengrens, svarade dock att de inte hade möjlighet att fylla i enkäten. Boktorget och 

Hedengrens har jag därför valt att inte presentera nedan. Internetbokhandeln däremot tar jag 

med dels för att jag tagit med dem i prisjämförelsen och dels för att jag hittat en del övrig 

information om dem. 

2.2 Fristående Internetbokhandlar 

Nedan presenteras en sammanställning av de fristående Internetbokhandlarnas svar. I de flesta 

fall har jag även tagit med information om Internetbokhandeln som jag hittat i den litteratur 

jag läst. Jag har valt att presentera resultaten från enkäten i en något mer sammandragen form 

än enkätens frågor. 

2.2.1 AdLibris25 

 
Start: juli 1997 

Kunder: Antalet kunder är hemligt, men kundantalet har ökat till det dubbla under 1999 jämfört med tidigare år. 

De har många bibliotekskunder registrerade. 

Titlar: De har tillgång till 80 000 titlar, varv 40 000 finns för direktleverans. Under 1999 sålde de ca 20 000 

titlar. 

Försäljning: Försäljningen har ökat till det dubbla under 1999. AdLibris omsatte ca 5 miljoner kronor 1998. Så 

kallade ’bestsellerböcker’ säljer bäst, till exempel Henning Mankell, Jan Guillou och Liza Marklund. 

Leveransproblem? Trots ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem. (Som en parentes kan tilläggas att jag gjorde en beställning från AdLibris i november 1999 och 

böckerna kom utan krångel och på utsatt tid, dvs efter tre dagar.) 

AdLibris startade med bas hemma i en av grundarnas lägenhet. Distributionen sköts av 

bokgrossisten Seelig och därför är bokdatabasen som finns på AdLibris hemsida Seeligs 

                                                 
24 Peter Fredholm, Elektroniska affärer, 1999, s. 48. 
25 Adressen till AdLibris webbsida är: http://www.adlibris.se/shop (2000-05-26). 
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databas. AdLibris affärsidé är ”att vara billigast – eller mer konkret, att ligga 30-50 procent 

under cirkapriserna.”26 (Det visar sig även i prisjämförelsen, i kapitel 3.2, där AdLibris är 

billigast på 10 titlar). I Svensk bokhandel står att läsa att AdLibris dessutom ”har börjat sälja 

cirka 200 topplisteböcker utan vinst för att kunna hålla 30 procent lägre pris på alla […] 

böcker, inklusive de bästsäljare som även traditionella bokhandlare bjuder ut mycket 

billigt.”27 AdLibris beräknar att de har 6-7 procent av marknaden bland 

Internetbokhandlarna.28 

2.2.2 Bokus29 

 

Start: 18 augusti 1997, kl. 12.23. 

Kunder: Antalet kunder är ca 250 000, vilket är en ökning: 1998 var kundantalet ca 80 000. De har många 

bibliotekskunder registrerade. 

Titlar: De har tillgång till 1,6 miljoner titlar och ytterligare 400 000 säger de är på väg in i databasen. Under 

1999 sålde de ca 1,5 miljoner titlar. 

Försäljning: Försäljningen har ökat från 80 miljoner 1998 till 110 miljoner 1999. Facklitteratur är det som säljer 

bäst. 

Leveransproblem? Trots ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem. 

Innan Kajsa Leander och Ernst Malmgren startade Bokus åkte de över till Seattle för att 

besöka Amazon och få tips och idéer om vad man behöver tänka på när man ska starta en 

Internetbokhandel. Bokus’ affärsidé var från början, ”att sälja kurslitteratur till studenter. 

Snabbt tillkom nya kundgrupper: […] universitetslärare, bibliotekarier och företagare.”30 De 

ansåg att studenterna är en bra målgrupp att sikta in sig på, eftersom de vill köpa böcker 

billigt och många har tillgång till Internet. Kurslitteratur måste man ofta köpa utan att man 

behöver titta på den. Bokens utseende är i det här fallet inte av någon större betydelse. 

Redan 1997 när Bokus startade var de störst och är det fortfarande. Jerker Nilsson, VD 

för Bokus och tidigare marknadschef på Bibliotekstjänst, beräknar att de har cirka 50 procent 

av den svenska Internetbokhandelsmarknaden i dag. Ungefär i augusti 1999 när Posten 

ändrade sina rutiner, hade Bokus stora leveransproblem. De har nu satsat stora pengar på att 

                                                 
26 Strandberg, 1999:10, s. 11. 
27 Strandberg, 1999:10, s. 8. 
28 Ericson och Lindberg, 2000:3, s. 14. 
29 Adressen till Bokus’ webbsida är: http://sverige.bokus.com/se (2000-05-26). 
30 Nino Simic, ”Den svenska nätbokhandelns pionjär”, Arbetet Nyheterna, 1999-02-11, s. 12. 
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komma till rätta med det problemet.31 Leveransproblemen borde sålunda ha varit ett par 

månader innan diskussionen om Bokus’ leveransproblem på Biblist satte i gång. Det verkar 

som om pengasatsningen har löst detta problem nu, eftersom de i sitt enkätsvar har uppgivit 

att de inte har några leveransproblem (se ovan). 

En stor nyhet är att Bokus, om allt går i lås, kommer att ”dra igång i sin nya 

multinationella dräkt, bol.com” i början av hösten 2000. De ska slå ihop den traditionella 

bokverksamheten med musik, dvs cd-skivor. Detta innebär att de ska byta varumärke och 

datasystem.32 Det är tyska mediejätten Bertelsmann Online, Bol, som går in och köper hälften 

av Bokus.33 

2.2.3 Internetbokhandeln34 

 

Internetbokhandeln svarade inte på min enkät. 

Internetbokhandeln, som startade 1997, är ett samprojekt mellan förlag, bokhandlare och 

en distributör, dvs Förlagssystem35, Alfabeta och Stockholmsbokhandlarna Bokcentrum, 

Bokhuset, Kungsholmens bokhandel och NK bokhandel. De använder sig av Kungliga 

bibliotekets databas Libris.36 

Chefen Petra Noack räknar med att Internetbokhandeln har 10 procent av den svenska 

nätförsäljningen av böcker.37 

2.2.4 Netbokhandeln38 

 

Start: 1998 

                                                 
31 Ericson och Lindberg, 2000:3, s. 14. 
32 Hans Strandberg, ”Bokus startar om i höst”, Svensk bokhandel, 2000:7, s. 5. 
33 Esbjörn Guwallius, ”Internetbokhandeln Bokus blir Bol”, Internetworld, nr. 4, april 2000, s. 28. 
34 Adressen till Internetbokhandelns webbsida är: http://www.internetbokhandeln.se (2000-05-26). 
35 Förlagssystem utvecklar och marknadsför tjänster inom bokdistribution och kundservice åt bokförlag och 

bokklubbar. Bland annat Alfabeta bokförlag, Berghs förlag och Wahlströms Bokförlag hör till kunderna. (SOU 
1997:14, Boken i tiden, s. 124). 

36 SOU 1997:141, s. 120. 
37 Ericson och Lindberg, 2000:3, s. 14. 
38 Adressen till Netbokhandelns webbsida är: http://www.netbokhandeln.se (2000-05-26). 
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Kunder: Antalet kunder är hemligt, liksom om antalet kunder har ökat eller minskat. De har ingen uppgift om 

de har några bibliotekskunder registrerade. 

Titlar: De har tillgång till ca 70 000 titlar och vill inte avslöja hur många titlar de sålde under 1999. 

Försäljning: Försäljningen har ökat, men de uppger inte med hur mycket. ’Tio-i-topp-listan’ är det som säljer 

bäst. 

Leveransproblem? De har inga leveransproblem. 

2.3 Traditionell bokhandel med Internetförsäljning 

Nedan presenteras en sammanställning av de traditionella bokhandlarnas svar. I de flesta fall 

har jag även tagit med information om bokhandlarna som jag hittat i den litteratur jag läst. Jag 

har valt att presentera resultaten från enkäten i en något mer sammandragen form än enkätens 

frågor. 

2.3.1 Akademibokhandeln (Stockholm)39 

 

Start: mars 1997 

Kunder: Antalet kunder är mer än 10 000, vilket är en ökning med 20 % under 1999 jämfört med tidigare år. De 

har ingen uppgift om de har några bibliotekskunder registrerade. 

Titlar: De har tillgång till ca 160 000 titlar och har ingen uppgift om hur många titlar de sålde under 1999. 

Försäljning: Försäljningen har ökat med 40 % under 1999 jämfört med tidigare år. Facklitteratur, särskilt på 

engelska säljer bäst, men även data-, medicin-, ekonomi- och juridikböcker går bra. 

Leveransproblem? Trots ett ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem, utan leveranserna fungerar som tidigare. 

2.3.2 Bokia (Nordmarks i Uppsala)40 

 

Start: 1998 

Kunder: Antalet kunder är ca 5 600, vilket är en ökning med ca 30 % under 1999 jämfört med tidigare år. De 

har inga bibliotekskunder registrerade. 

                                                 
39 Adressen till Akademibokhandelns webbsida är: http://www.akademibokhandeln.se (2000-05-26). 
40 Adressen till Bokia i Uppsalas webbsida är: http://www.bokia.se/uppsala/index.asp (2000-05-26). 
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Titlar: De har tillgång till ca 80 000 svenska titlar och ca 1,4 miljoner engelska. Som jämförelse kan nämnas att 

de i butiken har tillgång till ca 16 000 titlar. De har inte någon uppgift lagrad om hur många titlar de sålde under 

1999. 

Försäljning: Försäljningen har ökat med ca 50 % under 1999. Det som säljer bäst är svensk skönlitteratur. 

Leveransproblem? Trots ett ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem utan logistiken fungerar utmärkt. 

Bokia har en central hemsida där samtliga bokhandlar som är medlemmar i Bokia har en 

egen länk. De olika bokhandlarnas kataloger finns tillgängliga på Internet och böcker kan 

beställas där och sedan hämtas ut via närmaste medlemsbokhandel.41 Nordmarks poängterar i 

enkätsvaret att deras huvudsakliga inriktning är försäljning och marknadsföring via butiken 

och för den som så önskar kan man handla via Internet. 

2.3.3 The Uppsala English Bookshop42 

 

Start: november 1995 (dock var inte hela databasen sökbar förrän december 1998) 

Kunder: De har inget specifikt kundregister, men säger att antalet kunder har ökat med ca 600 % under 1999 

jämfört med tidigare år. De har ca 10 bibliotek registrerade. 

Titlar: De har tillgång till ca 25 000 titlar (det bör dock observeras att detta endast rör sig om engelska titlar). 

Under 1999 sålde de ca 1 000 titlar. 

Försäljning: Försäljningen har också ökat med ca 600 %. Skönlitteratur, barnböcker och fantasy är det som 

säljer bäst. 

Leveransproblem? Trots ett ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem. 

The Uppsala English Bookshop (UEB), Sveriges enda renodlat engelskspråkiga 

bokhandel, öppnade sin Internetbokhandel för att ”öka marknaden för att bland annat kunna 

plocka ut skäliga löner.”43 Jan Smedh, en av delägarna, tycker det är viktigt att poängtera att 

UEB är en traditionell bokhandel med Internetförsäljning och inte en fristående 

Internetbokhandel. Fristående Internetbokhandlar lovar ofta mer än de kan hålla, tycker han. 

”Tack vare egen import säger de sig vara billigare än Bokus i 80 procent av fallen och 

billigare och snabbare än Amazon.”44 

                                                 
41 Lasse Winkler, ”Många frågetecken kring bokhandelns internetsatsning”, Svensk bokhandel, 1997:18, s. 

39. 
42 Adressen till The Uppsala English Bookshops webbsida är: http://www.ueb.se (2000-05-26). 
43 Hans Arby, ”Specialboklådor på nätet – ett Klondyke?”, Svensk bokhandel, 1999:8, s. 33. 
44 Arby, 1999:8, s. 34. 
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2.3.4 Wettergrens (Göteborg)45 

 

Start: 1995 

Kunder: De vill inte uppge antalet kunder, men säger att det har ökat under 1999 jämfört med tidigare år. De har 

en del bibliotekskunder registrerade. 

Titlar: De har tillgång till ca 100 000 titlar, varav 30 000 i lager. Hur många titlar de sålde under 1999 är 

hemligt. 

Försäljning: Försäljningen har ökat under 1999. Det som säljer bäst är skönlitteratur, men facklitteratur ökar 

också i popularitet. 

Leveransproblem? Trots ett ökat kundunderlag och en ökad försäljning har det inte uppstått några 

leveransproblem. 

Wettergrens Internetförsäljning är inte så omfattande. De har cirka 20-30 köpare i 

genomsnitt per dag. Däremot har de ofta böckerna som efterfrågas i lager i bokhandeln och 

kan på så vis skicka dem samma dag.46 Fredrik Westman, ansvarig för Wettergrens 

Internettjänster, säger att ”[n]ätet ska inte vara en konkurrent till våra butiker. Vi ser det mer 

som en service för dem som inte kan komma in i butiken och handla.”47 

2.4 Sammanfattning 

Av de Internetbokhandlar jag skickat enkät till kan vi se att Wettergrens och UEB är de som 

startade först (1995) och att Netbokhandeln och Bokia är de senaste tillskotten (1998). Några 

har uppgivit att antalet kunder och kundförändringen är hemlig vilket gör det svårt att avgöra 

hur stora alla Internetbokhandlarna verkligen är. 

Alla Internetbokhandlar uppger dessutom att deras försäljning har ökat under 1999. I 

procent räknat är det dock ingen som slår UEB:s ökning med 600 %. Vad den enorma 

ökningen beror på är dock oklar. Eftersom UEB har så pass få titlar i sin databas blir det dock 

lättare att få stor ökning. Det som säljer bra är allt från topplisteböcker till utländsk 

facklitteratur. Antalet titlar skiljer sig mycket mellan de olika svenska Internetbokhandlarna. 

De har tillgång till allt från 25 000 (UEB) till 1,6 miljoner (Bokus) böcker i sina databaser. 

Detta är stor skillnad jämfört med en traditionell bokhandel där utbudet brukar ligga på  

                                                 
45 Adressen till Wettergrens webbsida är: http://www.wettergrens.se (2000-05-26). 
46 Lasse Winkler, ”Efter besvikelsen kom ’bingolotto-vinsten’”, Svensk bokhandel, 2000:8, s. 13. 
47 Ericson och Lindberg, 2000:3, s. 14. 
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omkring 10 000-15 000 titlar.48 Sålunda är det självklart att man inte kan få tag i en bokhandel 

med större utbud i Sverige än Bokus. Fortsätter ökningarna som de gjort hittills kan man 

verkligen anta att Internetbokhandlarna går en ljus framtid till mötes. 

 

3 Undersökning 2: För- och nackdelar mellan 
Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln 

Man kan säga att Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln i dag både konkurrerar 

med och kompletterar varandra. Allt eftersom jag har läst igenom litteraturen till uppsatsen 

har jag insett att det finns många för- och nackdelar med både Internetbokhandeln och den 

traditionella bokhandeln, dvs orsaker som utgör grunden för konkurrens och komplement. 

Vilket värde tillför bokhandlarna sina kunder? Hur de konkurrerar med varandra är inte så 

svårt att förstå. Det finns många områden som till exempel pris och utbud. Hur de 

kompletterar varandra kan däremot vara svårare att få grepp om. Det jag främst tänker på är 

när den traditionella bokhandeln kan fungera sida vid sida med Internetbokhandeln. Ett 

exempel på det är en bokhandlare i Halmstad. Han berättar att ”[o]m en kund vill beställa en 

amerikansk eller engelsk bok så kopplar jag upp mig och letar på Amazon.com. Två veckor 

senare har vi boken här.”49 Han ser snarare Amazon som ett komplement till den egna affären 

än ett hot. 

Jag anser att detta ämne är så pass intressant för uppsatsen att jag sammanställt en tabell 

för att illustrera de olika för- och nackdelarna. Det bör dock poängteras att dessa för- och 

nackdelar är ur kundens perspektiv och inte ur den traditionella bokhandelns perspektiv. Den 

enda för- och nackdelen som enbart berör den traditionella bokhandeln är 'Skyltfönster'. Den 

och några andra punkter har valts ut för vidare diskussion nedan. 

                                                 
48 SOU 1997:141, s. 120. 
49 Lasse Winkler, ”Världens största bokhandel på nätet”, Sundsvalls tidning, 1997-07-06, s. 4. 
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Tabell 1. För- och nackdelar mellan Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln. 
__________________________________________________________________________________________ 

 Internetbokhandeln Den traditionella bokhandeln 

Fördelar * Låga priser * Man kan bläddra och ta i boken  

 * Låga fasta kostnader * Rabatter från förlag (kan leda till bra bokpriser) 

 * Stort utbud: tillgång till stora * Personlig service 

 databaser * Bokkunskap 

 * Tillgänglighet * Atmosfär 

 * Du slipper köa och trängas * Finns boken i affären = ’snabb leverans’

 * Du får varorna hemlevererade * Skyltfönster 

  

Nackdelar * Man kan inte se boken * Lagerkostnader 

 * Personalen har inte alltid bokkunskap * Ofta dyr butikshyra 

 som bakgrund * Höga kostnader leder till höga bokpriser 

 * Opersonlig * Begränsat sortiment  

 * Tar flera dagar innan boken levereras * Skyltfönster 

 * Det kan tillkomma extra kostnader, 

 tull etc., från utlandet 

 * Det kan vara krångligt och dyrt att  

 reklamera och returnera boken 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Den fysiska boken 

Den traditionella bokhandeln ger människor en möjlighet som inte Internetbokhandlarna och 

postorderköpet kan; att bläddra i det fysiska exemplaret. Det är stor skillnad mellan att sitta 

och klicka sig fram på en skärm och att gå i en riktig bokhandel och få bläddra i böckerna. 

Dessutom är bokbläddrandet i sig en kvalitativ upplevelse eftersom man får en helhetskänsla 

om boken verkar bra. Just därför tror jag att om man handlar från en Internetbokhandel vet 

man oftast vad det är man vill beställa och behöver sålunda inte bläddra i den fysiska boken. 

3.2 Priser 

Eftersom en bok kan köpas direkt på plats i den traditionella bokhandeln och man där kan se 

och bläddra i den fysiska boken, måste Internetbokhandeln ha något annat som lockar. Då är 

priset ett starkt konkurrensmedel. 

Internetbokhandlarna anser ofta själva att de är billigare än de andra Internetbokhandlarna 

och dessutom betydligt billigare än den traditionella bokhandeln. Är det verkligen så? För att i 

någon mån fastställa eller motbevisa Internetbokhandlarnas påstående har jag valt ut 17 
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böcker av både skön- och facklitteratur, böcker på engelska och svenska, pocket och inbundna 

och gjort en prisjämförelse mellan de fristående Internetbokhandlarna AdLibris, Bokus, 

Internetbokhandeln och Netbokhandeln och två traditionella bokhandlar: Akademibokhandeln 

(Stockholm) och Bokia (Nordmarks, Uppsala).50 Urvalet är inte stort, men borde kunna ge en 

bra prisjämförelse med tanke på de olika typer av böcker jag valt ut. 

Om man inte vill besöka varje Internetbokhandel för sig kan man använda 

prisjämförelsetjänsterna Bokfynd, Pris eller Pricerunner. Bokfynd är en prisjämförelsetjänst 

där man gratis kan jämföra bokpriser.51 Sökmaskinen letar böcker hos bland annat AdLibris, 

Akademibokhandeln, Amazon, Barnes & Noble, Bokus, Internetbokhandeln, Netbokhandeln 

och Wettergrens och presenterar en lista med priserna i rangordning. Man registrerar sig bara 

som medlem och sedan kan man börja söka. Bokfynd utvecklades under juni-oktober 1998 

och blev tillgänglig på Internet senare samma år. Den utsågs genast till bästa informations- 

eller söktjänst. 

Hos Pris kan man gratis söka efter bland annat böcker.52 Där jämförs priser, leveranstider 

och villkor på Internet i ett 30-tal svenska och utländska butiker på nätet. Pris gick tidigare 

under namnet ’Bokbot’ och är en vidareutveckling av den tjänsten. 

Pricerunner är en ganska ny prisjämförelsetjänst.53 Den startade i juli 1999 och jämför 

priser gratis på bland annat böcker. Något som är väldigt bra med Pricerunner är att när man 

väl sökt fram en bok och tjänsten har hittat den hos de olika Internetbokhandlarna, får man en 

lista på dels priset på boken och dels priset på boken inklusive frakt. Dessutom redovisas om 

boken finns i lager hos Internetbokhandeln eller inte. Jag kommer själv använda mig av 

Bokfynd. Det är av naturliga skäl lättare att jämföra priserna hos Internetbokhandlarna än hos 

den traditionella bokhandeln både vad gäller tid och plats. 

Man bör också komma ihåg att priserna man ser hos Internetbokhandlarna inte är 

slutpriset, utan att det tillkommer frakt och att det fördyrar väsentligt, i synnerhet om man 

bara beställer en bok. AdLibris, Internetbokhandeln och Netbokhandeln tar 39:- i fraktavgift 

oavsett hur många böcker man beställer. När det gäller Bokus var frakten från början inräknad 

i priset. Numera kostar det också 39:-, men beställer man böcker för över 500:- är det 

fraktfritt. Det lönar sig därmed att beställa fler böcker på samma gång. 

                                                 
50 Prisuppgifterna hämtades in från Internetbokhandlarna 2000-05-11 och från de traditionella bokhandlarna 

2000-05-15. 
51 Adressen till Bokfynds webbsida är: http://www.bokfynd.nu (2000-05-26). 
52 Adressen till Pris’ webbsida är: http://www.pris.nu/bok (2000-05-26). 
53 Adressen till Pricerunners webbsida är: http://www.pricerunner.com (2000-05-26). 
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När det gäller leveranstid lovar AdLibris leverans inom 3 vardagar och Bokus inom 5 

arbetsdagar. Internetbokhandeln levererar svenska böcker inom 2-5 vardagar och utländska 

böcker inom 7-14 vardagar och Netbokhandeln tar 2-4 dagar på sig. 

 

Tabell 2. Prisjämförelse mellan några fristående Internetbokhandlar och traditionella bokhandlar. 
Lägsta pris vid varje bok är markerat med fetstil och högsta pris är understruket. 
___________________________________________________________________________ 

 AdLibris Bokus Int.bok Netbok. Akad.bok. Bokia 
Ole Lund Kirkegaard – Gummi-Tarzan (kartonnage) 91:- 106:- 116:-   96:- 158:- 158:- 
Henning Mankell – Den femte kvinnan (inbunden) 203:- 224:- 274:- 201:- -  358:- 
Liza Marklund – Sprängaren (pocket) 32:- 44:- 31:- 46:- 64:-   64:- 
Håkan Nesser – Carambole (inbunden) 188:- 209:- 187:- 188:- 239:- 328:- 
 
Anna-Karin Elde – Var ska man lägga 85:- 103:- 98:-  95:- -  148:- 
näsan om inte i blöt (inbunden) 
Carola Hansson – Steinhof (inbunden) 173:- 195:- 235:- 173:- 308:- 308:- 
Elizabeth George – Med svek i sinnet (pocket) 45:- 64:- 56:- 55:- 69:-   79:- 
Agatha Christie – Ten little Niggers (pocket) 69:- - - 76:- 98:- 108:- 
 
John Fowles – The Collector (pocket) 88:- 138:- 122:-      -  -  148:- 
John Irving – The Cider House Rules (pocket) 78:- 156:- 139:- 86:- 98:- 138:- 
Helene Hanff – 84 Charing Cross Road (pocket) 77:- 124:- 104:-   -  84:-   89:- 
Svenska Akademiens ordlista 12:e upplagan (inbunden) 150:- 172:- 205:- 153:- 198:- 268:- 
Ebbe Schön – Svensk folktro A-Ö (inbunden) 210:- 232:- 284:- 209:- 368:- 368:- 
 
Herman Lindqvist – Historien om Sverige: 117:- 137:- 161:- 124:- 159:- 208:- 
när Sverige blev stormakt (kartonnage) 
Jan Svartvik & Olof Sager – Modern 279:- 302:- 372:- 275:- 319:- 468:- 
engelsk grammatik (inbunden) 
John Hedgecoe – Stora fotoboken (inbunden) 270:- 293:- 360:- 267:- 458:- 458:- 
Mattias Klum – Skogens öga, inklusive CD (inbunden) 382:- 388:- 471:- 355:- 568:- 598:- 
__________________________________________________________________________________________ 

Källa: Bokfynd, AdLibris, Bokus, Internetbokhandeln och Netbokhandelns sökfunktioner som finns tillgängliga 
på deras webbsidor, Bokfynd och Akademibokhandeln och Bokias butiker. 
 

Som vi kan se av prisjämförelsen är Internetbokhandlarna billigare än den traditionella 

bokhandeln vid alla tillfällen utom två. AdLibris är den bokhandel som i särklass är billigast 

följd av Netbokhandeln. Bokus, som av biblioteken (se tabell 5) används mest, är inte billigast 

vid något tillfälle, däremot dyrast två gånger. Bokia visar sig vara dyrast på alla böcker utom 

två, vilket ytterligare bekräftar att den traditionella bokhandeln är dyrare än 

Internetbokhandeln. Den största prisskillnaden hittar vi på Mattias Klums bok Skogens öga 

där det lägsta priset är 355:- och det högsta 598:-, dvs en skillnad på 243:-. Sålunda kan vi 

konstatera att Internetbokhandlarnas argument om att de är billigast till stor del verkar hålla. 

Möjligheten för Internetbokhandeln att ha låga priser, och för den traditionella 

bokhandeln att i viss mån inte kunna ha det är, som Johan Svedjedal konstaterar, därför att: 

[e]n sökrobot kan aldrig fungera bättre än en kunnig bokhandlare, ett smart gränssnitt aldrig bättre 
än en bokhandelsmiljö, ett interaktivt kringmaterial kan aldrig ersätta bläddrandet i ett stort antal 
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böcker. Bokhandelns dilemma är att just dess unika fördelar drar så stora fasta kostnader att den 
aldrig kan vinna ett priskrig mot nätbokhandeln.54 

Om priskriget skriver även Tommy Sundin i Bibliotek i samhälle. Han är mycket kritisk 

till Internetbokhandlarna och anser att de försöker: 

[...] slå ut så många som möjligt av de fysiska boklådorna vilka ännu finns kvar åtminstone i 
landets större kommuner. Sedan återstår bara en virtuell sluggerfest nätbokhandlarna emellan om 
att bli så ensam herre på täppan som möjligt. Medan detta pågår står man ut med avsevärda 
förluster. I takt med att kundunderlaget ökar och konkurrenter slås ut glider priserna sakta uppåt 
och inom några år viker förlustsiffrorna och företaget går med vinst.55 

Detta skrevs 1998 och ännu går ingen Internetbokhandel med vinst, vilket kan verka underligt 

med tanke på försäljningsökningen som redovisas i enkätresultaten. Anledningen är att det går 

åt mycket pengar på att marknadsföra sig, göra nyinvesteringar och att hålla låga priser. Även 

om AdLibris hade ett bra år 1998, så blev det förlust igen 1999. ”Bokus förlust låg till 

exempel på mellan 40-50 miljoner kronor.”56 Det ska bli intressant att i framtiden se vilka 

Internetbokhandlar som överlever dessa förlustsiffror och detta priskrig. 

3.3 Rabatter 

Ytterligare en skillnad mellan den traditionella bokhandeln och Internetbokhandeln är att den 

traditionella bokhandeln ofta köper in större mängder böcker på en gång från förlag och 

grossister (till exempel Seelig), och därför kan förhandla till sig rabatter av olika slag. Detta 

kan i sin tur leda till att priset på vissa boktitlar sänks. Bokutredningen tar bland annat upp det 

här med rabatter och skriver att ”[b]okhandeln i Sverige sätter själva sina priser, men utgår 

från förlagens förlagsnettopris, det s.k. F-priset. På detta F-pris beviljas bokhandlar olika 

rabatter, som är relaterade till deras inköp.”57 En nackdel med att den traditionella bokhandeln 

köper många böcker på en gång är att de sitter på ett stort lager som kanske inte blir sålt. 

Eftersom Internetbokhandlarna beställer sina böcker direkt från förlagen först när de fått in 

beställningen får de ingen mängdrabatt. Å andra sidan behöver de inte oroa sig för osålda 

böcker och dyra lagerkostnader. Ett undantag är amerikanska bokhandelskedjan Barnes & 

Noble (B&N) - Amazons största konkurrent - som både finns som traditionell bokhandel och 

Internetbokhandel. ”I kraft av sin storlek kan B&N förhandla till sig skapliga rabatter från 

förlagen eftersom man håller sig med egna lager och köper stora mängder åt gången.”58 

                                                 
54 Johan Svedjedal, ”Nu rasar priskrig på böcker i cyberspace”, Svenska Dagbladet, 1997-09-27. 
55 Tommy Sundin, ”Allt som är fast förflyktigas…”, Bibliotek i samhälle, 1998:1, s. 10-11. 
56 Ericson och Lindberg, 2000:3, s. 14. 
57 SOU 1997:141, s. 97. 
58 Per Olof Lindsten, ”Böckerna tar täten: så gör man nät-affärer”, Datavärlden, 1997:10, s. 31. 
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Sålunda kan en Internetbokhandel som är kopplad till en traditionell bokhandel utnyttja 

rabatterna från förlagen och på så vis kompletterar de varandra. 

3.4 Utbud och service 

En fördel som Internetbokhandeln har är det enorma utbud av litteratur de har tillgång till i 

sina databaser. The Uppsala English Bookshop (UEB) anser dock att det är själlöst att bara 

förmedla bokköp från sina stora databaser. Detta är ett argument som UEB delar med Anna 

Nistor. Hon skriver bland annat i sin magisteruppsats att man kan ”ifrågasätta om bokhandlar 

på Internet egentligen säljer böcker i ordets egentliga mening. […] [F]örsäljningen bygger till 

en stor del på förmedling av böcker från tryckerier och förlag.”59 Detta argument har hon i 

och för sig rätt i men man kan ändå ifrågasätta det. Även om Internetbokhandlarna mer 

fungerar som ’bokmäklare’60 är det ändå böcker de säljer, precis som en traditionell 

bokhandel. Nistor skriver vidare att ”[b]okhandlar på Internet säljer därför först och främst 

information om böcker.”61 Det är nödvändigt att det finns gott om information om böckerna 

på en Internetbokhandels webbsida, annars vet inte kunden vad de ska köpa, men att mena att 

det är det främsta de gör är ett resonemang jag inte kan hålla med om. Först och främst säljer 

de böcker och är en bokhandel anser jag, om än virtuell. Informationen om böckerna är 

däremot ett nödvändigt komplement eftersom kunden inte kan se och känna på boken. Det ena 

fungerar inte utan det andra. 

En Internetbokhandel är dessutom numera mycket mer än bara en bokförsäljningskanal. 

De ger service till sina kunder precis som den traditionella bokhandeln gör (om än 

opersonlig). Ta till exempel Amazon som lägger ut recensioner, engagerar kunderna att själva 

skriva in boktips och har specialdesignad information för dig som vill leta fram en speciell 

bok, genre, författare etc.62 AdLibris vill till exempel få igång ett ”samarbete med kulturella 

institutioner som har svårt att göra sig hörda”. De ”vill bygga upp nätverk för författare, 

kanske vidareförmedla elektroniskt publicerade böcker.”63 Potentialen för Internetbokhandeln 

är sålunda hög. 

                                                 
59 Anna Nistor, Om bokhandel via Internet, Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås, 1999:13, s. 7. 
60 ”[E]n kategori bokhandlare som inte har eget lager utan knyter samman olika databaser, förmedlar 

beställningar till ett centralt lager och försändelser till kunden.” (Johan Svedjedal, ”Nu rasar priskrig på böcker i 
cyberspace”, Svenska Dagbladet, 1997-09-27). 

61 Nistor, 1999:13, s. 7. 
62 Se Amazons webbsida. 
63 Strandberg, 1999:10, s. 11. 
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Inger Eide-Jensen, chef för Wettergrens bokhandel i Göteborg, anser att det är viktigt att 

den traditionella bokhandeln håller sig med en välutbildad och kunnig personal som kan ge 

kunderna god service och säger att ”när människor kan köpa böcker via Internet eller på ICA 

Maxi måste man fråga sig vad det är som gör att folk går till bokhandeln.”64 Ett sätt att få folk 

till bokhandeln skulle kunna vara att utöka sin service med att till exempel beställa udda 

böcker från Amazon eller de virtuella antikvariaten och på så vis locka kunder med att ha en 

större bredd på sitt sortiment. 

3.5 Tillgänglighet 

Genom Internetbokhandeln blir all världens litteratur tillgänglig för många. Det finns nästan 

inga gränser. Eftersom Internet finns tillgängligt även för folk som av olika anledningar inte 

går till bokhandeln kan Internetbokhandlarna nå ut till ’nya’ grupper som annars kanske inte 

skulle ha köpt böcker. På så sätt får boken ett större spridningsområde. Till skillnad från den 

traditionella bokhandeln som har begränsat öppethållande finns Internetbokhandeln tillgänglig 

dygnet runt. Det enda man behöver är tillgång till en dator med Internetuppkoppling. 

3.6 Skyltfönster 

Skyltfönster anser jag vara både en fördel och en nackdel för den traditionella bokhandeln. 

Fördelen är att synas utåt: kunden ser böckerna i skyltfönstret och blir förhoppningsvis lockad 

av att gå in och bläddra i böckerna och till slut köpa. Nackdelen är när skyltfönstret och hela 

bokhandeln verkligen bara blir ett skyltfönster i bemärkelsen utställningsplats. Den 

traditionella bokhandeln kan bli utnyttjad på så sätt att en köpare går dit för att titta på en bok 

och ser om han/hon vill köpa den. Sedan går han/hon hem och beställer den från en 

Internetbokhandel eftersom den är billigare där. I den senaste bokutredningen står att läsa att 

”det finns risk för att bokhandeln kommer att fungera som en utställningsplats” när allt fler 

handlar böcker från Internet.65 Även Johan Svedjedal har uppmärksammat risken med ett 

’negativt skyltfönster’: 

[d]et finns nu en risk att den mest välsorterade bokhandeln blir skrämd av tanken på 
nätbokhandelns låga priser och tar hem mindre av utländsk speciallitteratur och så kallad ”smal” 
svensk litteratur. Varför bestå folk med tittexemplar om de sedan går hem och beställer on line? 
Problemet är bara att den som resonerar så ger upp en av den stationära bokhandelns största 
fördelar – det breda utbudet, kunnig personal, verkliga böcker.66 

                                                 
64 Winkler, 2000:8, s. 13. 
65 SOU 1997:141, s. 14. 
66 Svedjedal, 1997-09-27. 
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Hans resonemang att den traditionella bokhandeln har ett brett utbud anser jag vara en 

sanning med modifikation. Naturligtvis har den traditionella bokhandeln ett stort urval 

böcker, men jämfört med Internetbokhandeln är det begränsat. Däremot har de kunnig 

personal och verkliga böcker. 

Som vi sett finns det många för- och nackdelar mellan Internetbokhandeln och den 

traditionella bokhandeln. Värdesätter vi låga priser eller direkt tillgång till boken, stort 

sortiment eller personlig service? Vilket som väger tyngst är dock i slutändan upp till kunden 

att avgöra. 

Johan Svedjedal avslutar sin artikel ”Nu rasar priskrig på böcker i cyberspace” med en 

reflexion, som jag tycker passar bra att avsluta den här diskussionen med, nämligen att: 

[d]en som vill tänka mer optimistiskt kring nätbokhandeln ska minnas att alla läsrevolutioner, alla 
viktiga steg i demokratiseringen av den bokliga kulturen, har tagits när någon funnit på sätt att 
minska priserna på böckerna drastiskt och öka tillgängligheten på dem. Branschens dilemma är att 
sådana revolutioner snart brukar väcka överoptimism och överetablering – för att sluta i krasch och 
konkurser. Och läsarnas tröst är att böcker under tiden brukar ha funnit vägen till allt fler.67 

Även om Johan Svedjedal är kritisk till Internetbokhandlarnas överetablering, anser jag att 

man inte ska vara rädd för Internetbokhandlarna, utan mer se dem som ett komplement till 

den traditionella bokhandeln och i slutändan som ytterligare ett medel att sprida boken. 

 

4 Undersökning 3: Bibliotekens förhållande till 
Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln 

4.1 Biblist-diskussion om Internetbokhandeln 

Under några dagar i oktober 1999, höjdes många kritiska röster på Biblist, 

forskningsbibliotekens elektroniska diskussions- och informationslista, om att 

Internetbokhandeln i allmänhet och Bokus i synnerhet inte är lika bra nu som när de startade. 

För att knyta an till de två föregående kapitlen och inför detta kapitel få in biblioteken i 

sammanhanget ska jag här ta upp några av åsikterna från Biblist-diskussionen för att i viss 

mån belysa bibliotekens förhållande till Internetbokhandeln. Alla citat och uppgifter från 

bibliotekarierna i detta kapitel är tagna från Biblist-diskussionen och kommer därför inte 

markeras med någon egen fotnot.68 

                                                 
67 Svedjedal, 1997-09-27. 
68 Utskriften från Biblist-diskussionen finns i författarinnans ägo. 
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”Bokus är bäst i Sverige” kan man läsa i Internetworlds shoppingguide.69 Efter att ha läst 

klagomålen från Biblist, känns det som om man numera inte kan hålla med om detta 

påstående. Det första inlägget till listan, den 4:e oktober, kom från Anders Johansson vid 

högskolebiblioteket i Skövde: ”Är det bara jag som tycker att Bokus har blivit sämre?” frågar 

han. Han anser till exempel att Bokus inte har hållit den utlovade leveranstiden på 5 

arbetsdagar på länge. Han fick en hel del medhåll från andra på listan. Mia Klein vid 

biblioteket på Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping skriver den 4:e oktober 

till exempel, att ”[j]ag tror att Bokus skulle vinna på att ange förväntad leveranstid per titel 

(som Amazon gör…) och inte lova att kunna leverera allt inom fem dagar, när det 

uppenbarligen inte är möjligt.” Det klagas dessutom på att Bokus i princip är omöjliga att nå 

per telefon och att innehållet i deras webbtjänst har försämrats. Det här kan man tycka är 

synpunkter som borde skickas till Bokus direkt. Som jag har skrivit i kapitel 2.2.2 hade Bokus 

strax före den här tidpunkten leveransproblem när Posten ändrade sina rutiner och detta kan 

således vara orsaken till förseningarna. Dock får man ta Internetbokhandlarnas enkätsvar om 

att de inte har leveransproblem med en nypa salt när, åtminstone Bokus, uppenbarligen inte 

håller vad de lovar vad gäller leveransdatum. 

Den 4:e oktober skriver Airi Palm vid Sida Sandö att Bokus blivit sämre på grund av att 

de numera har en ”svårläst och krångligt manövrerad websida, böcker som aldrig kan 

levereras jämte kraftiga förseningar.” Airi menar vidare att de efter klagomål har ”blivit 

erbjudna en personlig kontakt som vi kan ringa eller maila när det strular med viktiga 

leveranser.” Det går tydligen att få kontakt med dem vilket andra hade problem med. 

Efter att man diskuterat leveranser kom Bokus’ priser upp. Jan Nilsson vid Malmö 

högskolas bibliotek skriver den 4:e oktober att ”[v]i har nyligen gjort en prisjämförelse mellan 

Bokus och vår ordinarie leverantör, Dawson. Med de rabatter vi har hos Dawson är Bokus 

inte billigare. Och som många hunnit konstatera, inte snabbare heller. Amazon har vi funnit 

väldigt dyra, men bra på antikvariska sökningar.” 

Birgitta Åkerud vid biblioteket för Trafik- och Samhällsplanering i Lund tog även hon 

upp Bokus’ priser den 4:e oktober: ”Bokus är definitivt inte billigast idag. Jag brukar använda 

Bokfynd.nu […] för att jämföra priser och Bokus priser brukar inte finnas bland de 

billigaste.” (Även i min prisjämförelse ovan kan man se att Bokus inte är billigast bland 

Internetbokhandlarna, men i de flesta fall inte heller dyrast). Åkerud tror dessutom att ”de 

lokala bokhandlarna har börjat pressa priserna för att konkurrera.” När hon beställde böcker 

                                                 
69 Susan Falck, Internetworlds shoppingguide, 1999, s. 30. 
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från en bokhandel i Lund som dessutom hade bättre pris, levererades de till henne dagen 

därpå, vilket är snabbare än Bokus någonsin kan prestera. 

Det är inte mycket positivt som sägs om Bokus. Den 5:e oktober skriver Lizette Nilsson 

vid Umeå universitetsbibliotek att  ”[d]et tråkiga med Bokus fall är att de började som något 

mer än en vanlig kommersiell bokhandel, och slutade som något sämre. Vill man ha bra 

service kan man med fördel vända sig till Adlibris eller Boktjänst, Bokex eller någon av de 

andra.” 

Lars Wikström vid Kungliga biblioteket går sedan vidare från Internetbokhandlarna till de 

traditionella bokhandlarna och tar upp det faktum att man i stället borde stödja den lokala 

bokhandeln och skriver den 4:e oktober att 

[...] man i stället för att använda allehanda kanaler som internetboklådor, postorder, bokklubbar 
mm, […] skall gynna sin lokala boklåda som i bästa fall kan använda bästsäljarna till att finansiera 
lagerhållande av icke fullt lika kommersiellt gångbar litteratur, och när inte det räcker är tvungen 
att fylla sina lokaler med allehanda parafernalia som inte direkt har med böcker och bokläsande att 
göra, innan de till slut går ned på knäna, med följd att den som vill ha tag på något mer avancerat 
inte kan få tag på det alls. 

Detta är ett påstående som många bibliotek håller med honom om och visst är det en bra 

tanke: att inte glömma bort ”sin lokala boklåda”. Den tanken är dock troligen starkare 

förankrad hos biblioteken än om man jämför med allmänheten. Gemene man bryr sig nog mer 

om att kunna hitta en bok till lägsta möjliga pris, vare sig det är hos en traditionell bokhandel 

eller en Internetbokhandel. Lars Wikströms resonemang, att om den traditionella bokhandeln 

går under kan ”den som vill ha tag på något mer avancerat inte få tag på det alls”, kan jag inte 

hålla med om. En del Internetbokhandlar, som till exempel Amazon eller de virtuella 

antikvariaten, kan många gånger hitta udda böcker. Detta är ett faktum som även Jan Nilsson 

uppmärksammat ovan. Som kund kan man sålunda allt som oftast få tag på detta ”mer 

avancerat”: det är bara att beställa från en Internetbokhandel. En traditionell bokhandel har 

ändå inte alltid alla böcker i lager (och hur kan de ha det?). Är det dock fråga om en 

traditionell bokhandel med ovanligt dåligt boksortiment är det nog stor risk att de får stryka 

på foten ändå. 

Tove Kjellander vid Kungliga biblioteket skriver den 4:e oktober angående den 

traditionella bokhandeln, att en 

[...] bra bokhandlare kan alltid fixa fram ett förmånligt rabattavtal om man köper mycket, 
dessutom blir det faktiskt mindre jobb att anlita sin lokala bokhandlare, eftersom alla fakturor 
kommer från samma ställe och det är dessutom alltid lättare att kommunicera på ett vettigt sätt 
med en och samma person, istället för att trassla sej in på hundratals olika hemsidor och leta efter 
det man önskar. 
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Jan Nilsson kontrar dock den 5:e oktober med att skriva, att han ”tycker inte det är 

bibliotekens roll att hålla den lokala bokhandel [sic!] under armarna. Hur förmånliga avtal 

man än kan pressa fram.” De har rätt var för sig på sätt och vis. Den traditionella bokhandeln 

är förstås intresserad av storkunder och sålunda villig att ge rabatter, men man kan inte förlita 

sig på att biblioteken alltid ska handla därifrån. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att det 

finns en traditionell bokhandel på orten, om inte annat för att konkurrens är bra för 

konsumenterna. 

4.2 Enkätundersökning om bibliotekens förhållande till 
Internetbokhandeln 

För att få material till undersökningen skickades, i början av februari år 2000, 60 enkäter ut 

till ett urval bibliotek i Sverige. Dessa bibliotek valdes ut med hjälp av Bibliotekskalendern 

2000 och fördelades in i tre grupper med 20 bibliotek i varje, med försök att även få en jämn 

geografisk spridning: 

1) universitets- eller högskolebibliotek 

2) folkbibliotek i stad med universitet eller högskola och 

3) folkbibliotek i stad utan universitet eller högskola. 

Av de 60 utskickade enkäterna har 49 svar inkommit, dvs 82 %, vilket jag anser är en mycket 

bra andel svar att bygga resultatanalysen på. I enkätbrevet framhöll jag att biblioteken fick 

vara anonyma om de ville. Ingen har dock krävt anonymitet och därför har jag nämnt 

biblioteken vid namn. Alla citat, innehållet i tabellerna och uppgifter från biblioteken i detta 

kapitel är från enkätsvaren och kommer därför inte markeras med någon egen fotnot.70 

4.2.1 Typ av bibliotek 

På fråga 1 skulle biblioteken markera vilket slags bibliotek de är. 

 
Tabell 3. Vilken typ av bibliotek är ni? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  Antal % 

Universitets- eller högskolebibliotek 18 37 
Folkbibliotek på ort med universitet eller högskola 15 30 
Folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola 16 33 
Summa: 49 100 
___________________________________________________________________________ 

 

                                                 
70 Enkätmaterialet finns i författarinnans ägo. 
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Av tabell 3 framgår att svaren på enkäten i stort sett är väldigt jämnt fördelade mellan de tre  

olika grupperna, dvs 18 universitets- eller högskolebibliotek, 15 folkbibliotek på ort med  

universitet eller högskola, och 16 folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola. 

4.2.2 Köp från Internetbokhandlar 

När det gäller fråga 2 skulle biblioteken uppge om de köper böcker från Internetbokhandlar 

eller inte. 

 

Tabell 4. Köper ni böcker från Internetbokhandlar? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Univ/högsk. Folkbibl. m. univ. Folkbibl. u. univ. Antal % 

Ja 17 11 9 37 76 
Nej   1   4 7 12 24 
Summa: 18 15 16   49 100 
___________________________________________________________________________ 

 

I tabell 4 kan vi se att majoriteten av biblioteken, 76 %, har svarat ja på frågan, vilket är ett 

överraskande resultat. I syfteskapitlet framhöll jag en hypotes om att biblioteken inte i någon 

större utsträckning använder sig av Internetbokhandlarna än, men den visar sig således vara 

felaktig. Det är tydligt att biblioteken hänger med i utvecklingen och inte drar sig för att prova 

på nya bokinköpskanaler vid sidan av traditionella bokhandlar och BTJ. 

Här kan vi även se att det är betydligt fler universitets- eller högskolebibliotek som köper 

böcker från Internetbokhandeln än folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola. Det 

skulle kunna bero på att universitetsbiblioteken har haft tillgång till Internettekniken ända 

sedan 1980-talet genom SUNET (Swedish University Network).71 Ett exempel på att många 

universitets- eller högskolebibliotek använder sig av Internetbokhandeln ges i en kommentar 

från högskolebiblioteket i Dalarna (Borlänge). De skriver att ”vi köper så gott som all 

litteratur online, såväl s k nätbokhandlar [sic!] som onlineformulär direkt hos förlag, 

myndigheter och organisationer.” Man skulle annars ha kunnat tro att det var färre 

universitets- eller högskolebibliotek som köpte böcker på Internet, eftersom det i dessa orter 

ofta finns fler traditionella bokhandlar, vilket ofta leder till priskonkurrens dem emellan med 

lägre priser som följd. 

                                                 
71 Adressen till SUNET:s webbsida med historik är: 

http://basun.sunet.se/html_docs/info_sunet/historia.html (2000-05-26). 
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En anledning till varför många bibliotek säger att de inte handlar från 

Internetbokhandlarna är att de redan har bra avtal med den traditionella bokhandeln. Det kan 

också vara så att de känner solidaritet mot den traditionella bokhandeln och vill stödja den för 

att motverka att den eventuellt går i konkurs. Högskolan i Skövde skriver till exempel att ”vi 

har bra avtal med vår leverantör Boktjänst […] vi får oftast böckerna snabbare och billigare 

än Bokus. Internetboklådorna är inte heller så pigga på att ta tillbaka böcker om det någon 

gång blir fel, något som aldrig visat sig vara något problem med Boktjänst.”72 Även 

biblioteket i Oxelösund framhåller att de handlar större delen av sina böcker från Boktjänst 

och att de där kan få böcker som är biblioteksutrustade med snabbare leverans än hos BTJ. 

Högskolan i Kalmar, Jokkmokks kommunbibliotek och Ljungby bibliotek anser att de har bra 

avtal med den lokala bokhandeln med väldigt bra rabatter och snabba leveranser. 

Tingsryds bibliotek skriver att de hellre handlar hos den traditionella bokhandeln, men att 

de använde sig av Internetbokhandeln ”tills vi fick lika bra priser och leveranser från vår 

lokala bokhandel. Han kände sig lite hotad av Internetbokhandeln och därefter har vi fått 

bättre service.” Detta är ungefär vad jag tagit upp i mitt kapitel om för- och nackdelar mellan 

Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln. Två exempel på vad den traditionella 

bokhandeln kan göra för att komma ikapp är att sänka priserna och ge bra personlig service. 

Det faktum att Internetbokhandlarna har bättre priser gör att den traditionella bokhandeln 

måste agera för att kunna hålla jämna steg. Man kan bara hoppas att det i så fall inte innebär 

för stora ekonomiska påfrestningar. 

I kapitel 3.6 om skyltfönster tar jag upp det faktum att det finns risk att den traditionella 

bokhandeln blir utnyttjad genom att man går dit, tittar i böckerna och sedan går hem och 

beställer via Internet. I det sammanhanget är det därför intressant att ta del av Göteborg 

stadsbiblioteks enkätsvar där de skriver att ”vi använder Internetbokhandlarna för att belägga 

böcker och köper sedan på annat håll.” De uppger dock inte vad ”annat håll” är. Detta 

påstående är emellertid helt tvärtemot det som tagits upp ovan. I och med att priserna i de 

flesta fall är lägre hos Internetbokhandlarna måste det betyda att de antingen får väldigt bra 

rabatter hos den traditionella bokhandeln, Boktjänst eller var de nu köper sina böcker, eller att 

de vill vara lojala mot den bokhandel de normalt anlitar. 

                                                 
72 Boktjänst är en bokhandel som drivs av Akademibokhandeln Storkund. Hans Arby skriver i Svensk 

bokhandel, 1997:22, s. 31, att ”Boktjänst Direkt satsar på sina institutionella kunder. Biblioteken, skolorna och 
utbildningsarrangörerna har sina egna ingångar till butiken på Internet. [...] Redan idag köper biblioteken för tre-
fyra miljoner via Internet på årsbasis.” Deras affärsidé är att leverera böcker och andra media oavsett utgivare 
och förlag. Adressen till Boktjänst Direkts webbsida är: http://www.boktjanst.se (2000-05-11). 
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För att gå vidare med kommentarerna om varför biblioteken inte handlar från 

Internetbokhandlarna skriver Leksands bibliotek att de har ”för litet urval, osäkra leveranser”, 

vilket är förvånande. Som jag redan framhållit har Internetbokhandlarna ett mycket större 

urval än den traditionella bokhandeln. Osäkra leveranser däremot kan säkerligen förekomma. 

Majoriteten av biblioteken som svarat nej har dock antytt att de kan tänka sig att handla 

från Internetbokhandeln. Höörs bibliotek till exempel verkar intresserade och skriver att de 

”har börjat titta så smått.” Många skulle dessutom handla om betalningsrutinerna förbättrades, 

dvs om de alltid kunde betala mot faktura. Som det nu är kräver många Internetbokhandlar, 

främst utländska, kreditkortsbetalning vilket biblioteken inte alltid har tillgång till. 

De bibliotek som svarat nej på fråga 2 har inte svarat på frågorna 3-7 utan gått vidare till 

fråga 8, vilket ger en svarsfrekvens på 37 bibliotek som svarat på alla enkätfrågorna, dvs 17 

från grupp 1, 11 från grupp 2 och 9 från grupp 3. 

4.2.3 Vilka Internetbokhandlar används? 

På fråga 3 skulle biblioteken ange vilka olika Internetbokhandlar de använder sig av. 

Eftersom biblioteken ofta angett fler än ett alternativ blir inte summan 37 (dvs de 37 bibliotek 

som svarat på alla frågor). 

 

Tabell 5. Vilka Internetbokhandlar brukar ni använda er av? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  Antal bibliotek 

Bokus  36 
Akademibokhandeln 12 
AdLibris 11 
Amazon73   6 
Internetbokhandeln   6 
Hedengrens   4 
Boktjänst   3 
Fritzes    2 
Libers Internetbokhandel   2 
The Uppsala English Bookshop   2 
Wettergrens   2 
Övriga74 10 
___________________________________________________________________________ 

 

                                                 
73 Även om jag inte tänkt ta med några utländska Internetbokhandlar i uppsatsen, har jag med Amazon i 

tabellen, eftersom ganska många bibliotek använder sig av den. 
74 Som exempel på ’Övriga’ anges bland universitets- eller högskolebiblioteken: Dawsons (Storbritannien), 

Naturbokhandeln, Naturvårdsverket, Arbetarskyddsnämnden, Studentlitteratur och Heffer’s (Storbritannien). 
Bland folkbiblioteken på ort med universitet eller högskola anges: Norli (Oslo), Computer Press (Sundsvall), 
The Internet Bookshop (Storbritannien) och Science Fiction-bokhandeln (Stockholm). 
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Det vi kan se i tabell 5 är att Bokus är den Internetbokhandel som i särklass används flitigast, 

nämligen av 36 bibliotek. Trots mycket kritik verkar biblioteken inte rata Bokus. Sedan följer 

Akademibokhandeln med 12 bibliotek och AdLibris med 11. På fjärde plats finns en utländsk 

Internetbokhandel, nämligen Amazon som 6 bibliotek använder. Jag hade förväntat mig att 

fler bibliotek skulle uppgivit att de använder utländska Internetbokhandlar, eftersom utländsk 

litteratur ofta är billigare att köpa från utlandet än i Sverige. Högskolan i Dalarna (Borlänge) 

poängterar dock, att ”en stor del av våra köp sker från utländska nätbokhandlar” och att de 

sålunda inte använder de svenska i lika stor utsträckning. 

4.2.4 Bokinköp under det senaste halvåret 

Under fråga 4 fick biblioteken ange hur många böcker de har köpt via en Internetbokhandel, 

traditionell bokhandel respektive BTJ sedan 1 augusti 1999, dvs under ett halvår. I 

enkätformuläret ser intervallen lite annorlunda ut. Jag har här dragit ihop intervallen eftersom 

tabellen visade sig bli så gles. Det sista intervallet ’101-’ betyder helt enkelt ’101 eller fler’ 

böcker. Hos somliga stora bibliotek handlar det om några tusen böcker. Vid tillverkningen av 

enkäten missbedömde jag gränserna något, eftersom jag inte trodde att biblioteken köpte så 

mycket böcker från Internetbokhandlarna som de gör och jag ville ha samma intervall för de 

tre olika alternativen. 

 

Tabell 6.1 Hur många böcker har ni köpt via en Internetbokhandel, traditionell bokhandel respektive BTJ sedan 
1 augusti 1999? Gäller universitets- eller högskolebibliotek. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Antal köpta böcker Internetbokhandel Traditionell bokhandel BTJ 

  0      3 
  1-20     2  5 
21-40    1  1 
41-60  1 
61-80      1 
81-100  1  1 
101-    15  13  5 
Inget svar:      2 
Summa bibliotek:    17  17  17 

___________________________________________________________________________ 

 

I tabell 6.1 kan vi se att det är väldigt jämnt mellan Internetbokhandeln och den traditionella 

bokhandeln. Det är ungefär lika många universitets- eller högskolebibliotek som köper 101 

eller fler böcker från dessa två typer av bokhandlar med viss övervikt för Internetbokhandeln. 

Som jag nämnt tidigare är det förvånande att universitets- eller högskolebiblioteken köper så 

pass många böcker från Internetbokhandlarna. Det ligger närmare till hands att tro att dessa 



 32 

bibliotek skulle köpa mer från den traditionella bokhandeln. BTJ däremot säljer färre böcker 

till universitets- eller högkolebiblioteken: endast fem bibliotek köper 101 eller fler böcker 

därifrån. Det är också intressant att notera att 3 universitets- eller högskolebibliotek inte köpt 

några böcker alls från BTJ. Att BTJ används i så liten grad av universitets- eller 

högskolebiblioteken beror antagligen på att de inte har lika stort behov av att köpa 

biblioteksinbundna böcker och att studenter och forskare ofta behöver böckerna snabbt, dvs 

de kan inte vänta på BTJ:s bokleveranser. 

 

Tabell 6.2 Hur många böcker har ni köpt via en Internetbokhandel, traditionell bokhandel respektive BTJ sedan 
1 augusti 1999? Gäller folkbibliotek på ort med universitet eller högskola. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Antal köpta böcker Internetbokhandel Traditionell bokhandel BTJ  

  0 
  1-20   2  1 
21-40  1 
41-60    1  1 
61-80  2 
81-100 
101-  5  7  8 
Inget svar:  1  2  2 
Summa bibliotek:    11  11  11 

___________________________________________________________________________ 

 

Det som framgår av tabell 6.2 är att fördelningen mellan de tre alternativen är relativt jämn. I 

antal köpta böcker är det dock något fler folkbibliotek som köper 101 eller fler böcker från 

BTJ och den traditionella bokhandeln än från Internetbokhandeln. Alla folkbibliotek på ort 

med universitet eller högskola utom ett köper 101 eller fler böcker från BTJ. Det är tydligt att 

BTJ fortfarande är den bokinköpskanal som används mest av folkbiblioteken. 

 

Tabell 6.3 Hur många böcker har ni köpt via en Internetbokhandel, traditionell bokhandel respektive BTJ sedan 
1 augusti 1999? Gäller folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Antal köpta böcker Internetbokhandel Traditionell bokhandel BTJ 

  0    1 
  1-20  3 
21-40  1  1 
41-60  1 
61-80  1 
81-100    2  1 
101-  3  4  8 
Inget svar: 1 
Summa bibliotek:  9  9  9 

___________________________________________________________________________ 
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När det gäller tabell 6.3 kan vi se att även alla folkbibliotek på ort utan universitet eller 

högskola utom ett köper 101 eller fler böcker från BTJ. Detta visar återigen att BTJ mest 

verkar användas av folkbibliotek (se även tabell 6.2) och i synnerhet mest av folkbibliotek på 

ort utan universitet eller högskola. Det kan eventuellt bero på vana och tradition: 

folkbiblioteken är lojala mot BTJ som de länge köpt ifrån, men troligen beror det mest på att 

folkbiblioteken oftast vill ha biblioteksinbundna böcker. Eva-Lena Gustafsson skriver dock i 

en magisteruppsats från Borås att en hel del folkbibliotek anger att BTJ fått mindre betydelse 

för deras bokinköp. De vänder sig till den traditionella bokhandeln i stället.75 I tabell 6.3 kan 

vi se att folkbiblioteken i relativt hög grad köper stora mängder böcker hos den traditionella 

bokhandeln. Det är dock ett folkbibliotek som inte köper någon litteratur alls från den 

traditionella bokhandeln. När det gäller Internetbokhandlarna är det endast tre folkbibliotek 

som köper 101 eller fler böcker. 

Att många bibliotek sålunda använder sig av BTJ har vi sett i de tre tabellerna ovan, men 

det finns också mycket kritik mot BTJ. Många bibliotek anser till exempel att det tar för lång 

tid för den beställda boken att nå biblioteken. Ytterligare kritik är att de har 

[...] höga priser och brist på flexibilitet. Några stickprov visar att BTJ ofta har högre prisnivå som 
[sic!] den som vanliga konsumenter får betala hos bokhandlare på Internet. Ett exempel på en bok 
som har förlagspriset 75 kronor, betingar 150 kronor hos BTJ. Ett oberoende bokbinderi uppger 
sitt pris på inplastning till 3,50 kronor. Dylika påslag sticker i ögonen på biblioteken, speciellt som 
BTJ ofta får extra rabatter på de priser förlagen ger till bokhandeln. […] Bibliotekens alternativ till 
BTJ är att själva kila över gatan till bokhandeln, förhandla fram rabatt, köpa över disk och plasta in 
böcker själva. En sådan hantering har blivit vanligare. Internetbokhandlarnas priser ger ytterligare 
ett nytt alternativ för biblioteken att pressa inköpskostnaderna.76 

Att BTJ inte är alltigenom populär kan man även läsa i en artikel i Bibliotek i samhälle där 

Tommy Sundin ger BTJ en känga när han skriver om förändringarna inom 

bokhandelsbranschen som är på gång i och med Internetbokhandlarnas uppdykande: 

Nu finns förstås Bibliotekstjänst AB som en fast klippa att luta sig mot för den som mår illa av 
dramatiska förändringar. Från deras sambindningserbjudanden kan vi ännu beställa böcker på det 
gamla vanliga viset i trygg förvissning om att slippa få dem levererade samtidigt med 
publiceringsdagen, ja, i själva verket som regel inte förrän bortåt halvåret senare. […] Det kan med 
andra ord tyckas som om tåget redan gått för BTJ.77 

Konkurrensen om bokkunderna är stor och BTJ får nog se upp om de fortsätter ha sina 

långsamma leveranser och höga priser. 

                                                 
75 Eva-Lena Gustafsson, Konkurrent eller kollega?, Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås, 

1998:53, s. 28. (Hennes referens är ”Allt fler bibliotek överger BTJ” ur Svenska Dagbladet, 1996-10-25.) 
76 Frigyes, 1999-08-29. 
77 Sundin, 1998:1, s. 10-11. 
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4.2.5 Typ av böcker som köps in 

På fråga 5 fick biblioteken ange vilken typ av böcker de främst köper in från 

Internetbokhandeln. Många bibliotek har gett fler än ett alternativ, därför blir inte summan 37. 

 

Tabell 7. Vilken typ av böcker köper ni främst in från Internetbokhandeln? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Univ/högsk. Folkbibl. m. univ. Folkbibl. u. univ. 

Skönlitteratur på svenska   1   2   4 
Skönlitteratur på engelska   1   7   3 
Facklitteratur   16   8   9 
Kurslitteratur   5   2   3 
Något annat78   2   1 
__________________________________________________________________________________________ 

 

I tabell 7 kan vi således se att skönlitteratur, och i synnerhet skönlitteratur på svenska, är det 

få bibliotek som köper från Internetbokhandeln. Intressant att notera är att det i gruppen 

universitets- eller högskolebibliotek bara finns ett bibliotek som köpt skönlitteratur på 

svenska. Det beror troligen på att universitets- eller högskolebiblioteken främst lånar ut kurs- 

och facklitteratur och köper därmed oftast inte in skönlitteratur. Gör biblioteken det har de 

ofta flera traditionella bokhandlar på orten som konkurrerar sinsemellan om priset på 

skönlitteratur och sålunda kan biblioteken få ett bra pris där och dessutom få med sig boken 

direkt. Biblioteken får dessutom ofta rabatt hos den traditionella bokhandeln och då kan de 

lika gärna köpa svensk skönlitteratur där. Detta resonemang gäller naturligtvis inte bara 

universitets- eller högskolebiblioteken utan också folkbiblioteken. Den utländska (engelska) 

skönlitteraturen lönar sig däremot oftast att beställa från Internetbokhandeln och det kan vi se 

att folkbiblioteken gör i högre grad än universitets- eller högskolebiblioteken. Detta är 

naturligtvis mycket beroende på att folkbiblioteken i större omfattning köper in skönlitteratur. 

Den högsta siffran i tabellen hittar vi hos universitets- eller högskolebiblioteken där vi 

kan se att hela 16 bibliotek köper facklitteratur från Internetbokhandlarna. Även 

folkbiblioteken köper mycket facklitteratur. Detta beror antagligen på, som även kan utläsas i 

prisjämförelsen i tabell 2, att facklitteratur är så mycket dyrare hos den traditionella 

bokhandeln att det lönar sig att köpa den typen av litteratur hos Internetbokhandlarna. 

När det gäller kurslitteratur är det fler universitets- eller högskolebibliotek som, av 

naturliga skäl, köper böcker jämfört med folkbibliotek. Skillnaden är dock inte så stor som 

man skulle kunna tro: bara 5 universitet- och högskolebibliotek mot 2 respektive 3 

                                                 
78 'Något annat' har i detta fall angivits vara utländska böcker och facklitteratur särskilt på engelska. 
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folkbibliotek. Man skulle annars kunna tro att fler kurslitteraturböcker köptes av universitets- 

eller högskolebiblioteken. Intressant är att notera att det är fler folkbibliotek på ort utan 

universitet eller högskola som köper kurslitteratur än folkbibliotek på ort med universitet eller 

högskola. En tänkbar anledning till detta skulle kunna vara ökade satsningar runt om i landet 

på Kunskapslyft och andra typer av utbildning, till exempel distansutbildning, där man inte 

behöver ta sig till en storstad för att studera. Då behöver även folkbibliotek på ort utan 

universitet eller högskola uppdatera sitt bestånd och införskaffa kurslitteratur. 

Akademibokhandeln tror att ”nätbokhandeln främst kommer att kapa åt sig 

marknadsandelar inom fack- och studielitteratur.”79 I siffror mätt noterar Weje Sandén att 

inom ”kurs- och kvalificerad facklitteratur, har Internet redan tagit mellan 15 och 20 procent 

av marknaden”.80 Detta verkar stämma, i synnerhet när det gäller facklitteraturen, om 

biblioteken i enkätundersökningen är representativa för landet i stort. 

4.2.6 Bibliotekens prisjämförelser 

På fråga 6 fick biblioteken ange om de brukar göra prisjämförelser innan de handlar, till 

exempel med prisjämförelsetjänsterna Bokfynd eller Pris. 

 

Tabell 8. Brukar ni göra prisjämförelser innan ni handlar, till exempel med prisjämförelsetjänsterna Bokfynd 
eller Pris? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Univ/högsk. Folkbibl. m. univ. Folkbibl. u. univ. Antal % 

Ja 2 6 1 9 24 
Nej 8 2 7  17 46 
Ibland 6 3 1  10 27 
Inget svar 1   1 3 
Summa:  17  11 9  37 100 
___________________________________________________________________________ 

 

I tabell 8 kan vi se att det är ganska få bibliotek som använder sig av prisjämförelsetjänster. 

Lägger man däremot ihop ’Ja’, 9, och ’Ibland’, 10, blir det 19 bibliotek som över huvud taget 

använder sig av dem. De flesta som gör prisjämförelser anger att det är Bokfynd som de 

använder sig av. Dock är det nästan hälften, 17, som anger att de inte gör prisjämförelser alls. 

Det är definitivt färre folkbibliotek på ort utan universitet eller högskola som jämför priser. 

Det verkar sålunda som om många bibliotek inte alltid är särskilt prismedvetna. Om de  

                                                 
79 Mikael Funke, ”Internetbokhandel – för säkerhets skull ”, Författaren, nr 8, 1997, s. 16. 
80 Sandén, 1998, s. 62. 
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redan handlar från en specifik Internetbokhandel, till exempel Bokus, kanske de helt enkelt 

fortsätter med det utan att reflektera över om det kan vara billigare någon annanstans. Köper 

man in stora mängder böcker kan det naturligtvis vara tidskrävande att kolla av varenda bok. 

Bokfynd eller någon av de andra prisjämförelsetjänsterna borde dock kunna vara ett bra 

komplement att göra stickprov med, eftersom det tar längre tid att söka efter en bok hos 

många olika Internetbokhandlar var för sig. 

4.2.7 Handel från Internetbokhandeln 

På fråga 7 fick biblioteken ange hur de tycker det fungerar att handla från en 

Internetbokhandel genom att välja ett av två olika alternativ, positivt eller negativt, vid sju 

olika påståenden. Det översta påståendet vid varje bokstav (a-g) är det positiva och det andra 

det negativa. Många bibliotek, dock inte alla, har uppgivit att de utgår från Bokus vid svaren 

nedan. 

 

Tabell 9. Hur tycker ni det fungerar att handla från en Internetbokhandel? 
__________________________________________________________________________________________ 

 Univ/högsk. Folkbibl. med univ. Folkbibl. utan univ. Antal bibl. 

a) De har i allmänhet 14 9 6 29 
  lättillgängliga webbsidor 
  som det är lätt att söka i. 

  De har i allmänhet röriga   2  -  2   4 
  webbsidor som det är svårt 
  att söka i. 

Inget svar   1 2 1   4 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) De har bättre priser än    10  5  6  21 
  den traditionella bokhandeln. 

  De har sämre eller samma     6  3  1  10 
  priser som den traditionella 
  bokhandeln. 

Inget svar   1 3 2   6 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Man råkar aldrig ut för   14  9  5  28 
  oförutsedda kostnader. 

  Ofta tillkommer en     1  -  1    2 
  oförutsedd summa, till 
  exempel frakt. 

Inget svar   2 2 3   7 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Univ/högsk. Folkbibl. med univ. Folkbibl. utan univ. Antal bibl. 
 
d) Boken kommer på utsatt     4  5  4  13 
  datum. 

  Boken kommer senare än   12  4  3  19 
  de angett. 

Inget svar   1 2 2   5 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Det är alltid rätt leverans,   12  7  5  24 
  vi reklamerar aldrig. 

  Vi får ibland eller ofta     5  2  -    7 
  fel leverans och får ofta 
  reklamera. 

Inget svar   - 2 4   6 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) De håller vad de lovar.   8  6  3  17 

  De lovar mer än de kan     8  3  3  14 
  hålla. 

Inget svar   1 2 3   6 
Summa    37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Vi är nöjda med att handla 15  10  9  32 
  från Internetbokhandlarna. 

  Vi är missnöjda med att     2  -  -   2 
  handla från Internet- 
  bokhandlarna. 

Inget svar  1    1 
Summa    37 

___________________________________________________________________________ 

 

Som vi kan se i tabell 9 är biblioteken överlag nöjda med att använda sig av och handla från 

Internetbokhandlarna. Vid de flesta påståenden ’a-g’ är det det övre alternativet, dvs det 

positiva som biblioteken har valt. Endast vid ’d’ är det negativa alternativet i majoritet. Att 

biblioteken är så positiva är inte riktigt vad man väntat sig, i synnerhet inte efter att ha följt 

den negativa diskussionen om bland annat Bokus på Biblist; då fick man det intrycket att 

inköp därifrån mest var negativt. 

Vid alternativ 'a' anser de flesta bibliotek att Internetbokhandlarna har lättillgängliga 

webbsidor. Bara fyra av 37 anser att de inte har det. Trots att biblioteken överlag är positiva 

klagas det en hel del på Bokus. Det har sina sidor att vara störst, bäst, men i det här fallet inte 

vackrast. Gävle högskolebibliotek skriver till exempel att ”Bokus hemsida är hemsk. Alla 

andra är bättre!” 

När det gäller alternativ ’b’ är det 21 bibliotek som anser att Internetbokhandlarna har 

bättre priser än den traditionella bokhandeln och 10 som inte anser det. Att det är så pass 
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många bibliotek som anser att Internetbokhandeln inte har bra priser beror troligen på att de 

har bra avtal med rabatter hos den traditionella bokhandeln och sålunda blir inte 

prisskillnaden lika stor. Högskolan i Jönköping framhåller att Bokus tidigare var mycket 

billig, men att de nu har höjt sina priser, vilket gör att de inte väljer Bokus lika ofta.  

Vid alternativ ’c’ anser de flesta bibliotek att man aldrig råkar ut för oförutsedda 

kostnader som frakt, tull etc. Läser man igenom leveransvillkoren ska man heller inte behöva 

råka ut för extra kostnader vilket tydligen de flesta bibliotek har gjort. 

Vid alternativ ’d’, dvs om boken kommer på utsatt datum eller inte, är biblioteken överlag 

negativa. De flesta universitets- eller högskolebibliotek anser att boken inte kommer i tid, 

jämfört med ungefär hälften av folkbiblioteken. Detta tas också upp i Biblist-diskussionen där 

det klagas på att Bokus är dåliga på att leverera inom 5 arbetsdagar. 

Angående ’e’ anser de flesta bibliotek att de får rätt leverans. Högskolan på Gotland 

menar att det är ”stora variationer mellan olika Internetbokhandlar […] och att förseningar 

inträffar ibland och ibland blir det felleveranser. Inte alla bokhandlar är så bra på att meddela 

förseningar.” De använder sig av Internetbokhandlarna för att själva beställningen går snabbt 

och för att det är enklare än telefon, fax eller e-post. 

När det gäller alternativ ’f ’ kan vi se att det är relativt jämnt mellan biblioteken. 17 

stycken anser att Internetbokhandlarna håller vad de lovar och 14 anser att de inte gör det. 

Högskolan i Jönköping framhåller att böckerna på Bokus webbsida vid ett flertal tillfällen 

varit slutsålda och att de uppenbarligen har dålig rensning. Även Örebro universitetsbibliotek 

skriver att ”vår enda erfarenhet vad gäller internetbokhandlar är Bokus. […] De är dåliga på 

att uppdatera listorna, böcker som är slutsålda står kvar år efter år.” Johan Svedjedal skriver 

också, att ”i bokus.coms utländska databaser finns många titlar som i verkligheten är 

utsålda.”81 Detta verkar vara ett stort problem som Bokus borde ta itu med. Annars kan de 

förlora många kunder som till slut ledsnar när boken de vill ha inte finns tillgänglig.  

Värt att notera är att alla utom två universitet- eller högskolebibliotek har valt det positiva 

alternativet vid ’g’, dvs att de är nöjda med att handla från Internetbokhandlarna. När det 

gäller folkbiblioteken är det inte något bibliotek som valt det negativa alternativet. Biblioteket 

i Jämtland framhåller att ”den stora fördelen med Internetbokhandlar är att vi mycket 

snabbare får hem utländsk litteratur.” Gävle högskolebibliotek framhåller, trots att de ovan 

anser att ”Bokus hemsida är hemsk”, att de är nöjda med att handla från Bokus och anser att 

de andra Internetbokhandlarna de testat varit sämre än Bokus. 

                                                 
81 Svedjedal, 1997-09-27. 



 39 

4.2.8 Hänvisning till låntagares bokköp 

På fråga 8 fick biblioteken ange vad de gör om en låntagare söker en bok som inte finns hos 

dem. Händer det att de råder låntagaren att köpa boken och i så fall, hänvisar de låntagaren till 

att köpa boken från en Internetbokhandel eller traditionell bokhandel? En del bibliotek har 

ibland angivit både Internetbokhandel och traditionell bokhandel, därav blir inte summan 49. 

 

Tabell 10. Hur gör ni om en låntagare söker en bok som inte finns hos er? Händer det att ni råder låntagaren att 
köpa boken och i så fall, hänvisar ni dem till att köpa boken från en Internetbokhandel eller vanlig bokhandel? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Antal svar 

Hänvisar till Internetbokhandel 14 
Hänvisar till traditionell bokhandel 13 
Inget av dem. Hänvisar aldrig till köp. 23 
Vet ej    7 
Inget svar   2 
___________________________________________________________________________ 

 

Som framgår av tabell 10 kan vi se att majoriteten av biblioteken, 23, inte hänvisar till köp. 7 

bibliotek vet ej och 2 har inte svarat vilket resulterar i 17 bibliotek som hänvisar till köp. 

Biblioteket i Jokkmokk skriver att de hänvisar till köp ”när det är kurslitteratur som 

låntagaren vill ha på stubinen och inte kan köa på biblioteken.” Biblioteket i Västernorrland, 

Bergs kommunbibliotek och Kumla bibliotek har angivit att de i första hand försöker köpa in 

boken. Hagfors bibliotek poängterar att de försöker köpa in boken till biblioteket mycket för 

att de inte har någon bokhandel på orten och skulle i så fall bara kunna hänvisa till 

Internetbokhandeln. Kungsbacka och Ängelholms biblioteket framhåller att om boken inte går 

att fjärrlåna köper de in boken. Karolinska institutets bibliotek skriver att de ber låntagarna att 

själva lämna inköpsförslag. 

Trots allt är det relativt många som hänvisar låntagaren till köp hos en bokhandel och här 

kan vi se att Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln föreslås ungefär lika 

mycket. 

4.2.9 Bibliotekens kännedom om Internetbokhandeln 

På fråga 9 fick biblioteken ange om de tyckte att denna enkät på något sätt bidragit till att de 

fått ökad kännedom om Internetbokhandlarna. Alla kände dock till de Internetbokhandlar som 

tagits upp i enkäten. Det förvånade mig, eftersom jag inte trodde Internetbokhandlarna var så 

pass kända. Många kommenterade att de redan gör de flesta inköpen via nätet. Högskolan i 

Dalarna (Borlänge) skriver till exempel att de ”köpt online sedan 1992”, med undantag för 
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svensk litteratur, eftersom det inte fanns någon svensk Internetbokhandel då. Biblioteket i 

Borgholm framhåller dock att de inte kände till prisjämförelsetjänsten Bokfynd tidigare och 

att de genom enkäten fått upp ögonen för den, vilket känns roligt. 

Det är definitivt en större andel bibliotek som kände till Internetbokhandlarna än jag 

trodde innan jag satte igång med enkätundersökningen. Det är bara att inse att de flesta 

bibliotek som deltagit i enkätundersökningen verkar hänga med i utvecklingen. 

Avslutningsvis skriver Södertörns högskola, att även om min enkät inte direkt givit dem 

någon ny information om Internetbokhandeln, är det alltid ”nyttigt att reflektera över sin egen 

verksamhet. Här har biblioteksstuderanden genom olika arbeten och projekt mycket att tillföra 

oss ’på fältet’.” Min förhoppning är därför att denna undersökning på något sätt kunnat tillföra 

”fältet” något. 

 

5 Avslutande diskussion 

Är Internetbokhandeln en bokhandel för framtiden? I den avslutande diskussionen ska jag 

försöka belysa vad jag kommit fram till och se vilket svaret på frågan blir. 

Man kan inledningsvis fråga sig varför man ska undersöka Internetbokhandlar? Svaret på 

den frågan är att det är ett nytt område som inte är särskilt utforskat, vilket gör det till ett 

intressant ämne. Denna undersökning har delats in i tre delar och syftet har varit att dels 

presentera ett urval svenska Internetbokhandlar samt redogöra för deras utveckling och dels 

jämföra Internetbokhandeln med den traditionella bokhandeln genom att diskutera vilka för- 

och nackdelar som finns, främst ur kundens perspektiv. Till sist belyses även hur biblioteken 

ställer sig till Internetbokhandeln genom en Biblist-diskussion och en enkätundersökning. 

I den första undersökningsdelen presenterades ett urval svenska Internetbokhandlar. De 

hade fått besvara en enkät med frågor om deras start, kunder och titlar. Det som är intressant 

att notera är att de Internetbokhandlar som startade först i Sverige, 1995, båda är traditionella 

bokhandlar med Internetförsäljning. Även den som anses vara den allra första 

Internetbokhandeln, Science Fiction-bokhandeln, är en traditionell bokhandel med 

Internetförsäljning. Det dröjde ända till juli 1997 innan den första svenska fristående 

Internetbokhandeln öppnade sina virtuella portar. Eftersom Internethandeln uppenbarligen 

varit igång sedan början av 1990-talet (Högskolan i Dalarna (Borlänge) skriver ovan att de 

”köpt online sedan 1992”) är det konstigt att de fristående Internetbokhandlarna inte öppnade 

tidigare. Anledningen till det kan vara att det tar tid att sätta sig in i den nya sortens 

handelsplats, strukturera och organisera databaser och hemsidor och framför allt måste man 
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ha en väl genomarbetad marknadsföringsplan. De traditionella bokhandlar som även lägger 

sig till med Internetförsäljning måste naturligtvis också tänka på detta. De har dock antagligen 

redan ett försprång vad gäller kunskap och vana att organisera bokförsäljning genom att de 

har en fysisk bokhandel. Att Akademibokhandeln och Bokia som är traditionella bokhandlar 

med Internetförsäljning öppnade sin Internetförsäljning först 1997 respektive 1998 kan ha att 

göra med det faktum att de är bokhandelskedjor med många tillhörande bokhandlar, vilket 

kan vara mer tidskrävande att organisera. 

Det är intressant att se att det är stor skillnad i utbudet mellan olika Internetbokhandlar: 

allt från Uppsala English Bookshops 25 000 titlar till Bokus’ 1,6 miljoner. Egentligen skulle 

alla Internetbokhandlar kunna vara lika stora: det gäller bara att ’köpa loss’ de rätta 

bokdatabaserna. Att ha tillgång till många böcker kräver dock bra logistik och säkra 

leveranser och alla klarar kanske inte av det. När det gäller antal sålda titlar uppger de 

Internetbokhandlar som svarade på enkäten att de fått en försäljningsökning under 1999. Detta 

verkar också stämma enligt statistiken från CyberAtlas, som redovisades i inledningskapitlet, 

där det står att ”[a]ntalet webbanvändare som köper böcker ökade med mer än 50 % under 

1999.”82 Dessutom är prognosen att bokmarknaden kommer ha tredubblats om tre år. När det 

gäller utbud och försäljning verkar onekligen Internetbokhandlarna ha framtiden för sig. 

I den andra undersökningsdelen har jag tagit upp för- och nackdelar som finns mellan 

Internetbokhandeln och den traditionella bokhandeln, främst ur ett kundperspektiv. Jag 

började med att diskutera den fysiska boken. Den traditionella bokhandeln har en fördel 

genom att man där kan gå runt bland hyllorna och bläddra i själva boken, läsa lite och få en 

känsla för om man vill köpa boken eller inte. Internetbokhandlarna har sålunda en nackdel 

genom att man inte kan se och bläddra i boken. Några impulsköp borde därför inte vara 

vanliga hos Internetbokhandeln. Handlar man böcker hos Internetbokhandeln tror jag att man 

bestämt vet vad man är ute efter, till exempel studenter som köper kurslitteratur, och går 

direkt och söker upp den boken. Eftersom det inte finns några hyllor att slumpmässigt plocka 

fram en bok ifrån hos Internetbokhandeln måste man därför veta vilken författare eller titel 

man ska söka på. 

När det gäller bokpriset har Internetbokhandlarna en stor fördel över den traditionella 

bokhandeln. Eftersom Internetbokhandeln inte har stora lager och dyr och centralt belägen 

butik har de möjlighet att ha lägre priser på böckerna än den traditionella bokhandeln. 

Dessutom var Internetbokhandlarna tvungna att ha lägre priser i början för att folk skulle våga 

                                                 
82 CyberAtlas, 29 mars 2000. 
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prova på att handla online. Vore prisskillnaden mindre kunde man lika gärna gå till den 

traditionella bokhandeln där man dessutom får med sig boken hem på en gång. 

Att Internetbokhandeln verkligen har lägre priser än den traditionella bokhandeln kan 

konstateras i en prisjämförelse jag gjort mellan fyra Internetbokhandlar och två traditionella 

bokhandlar. Sedan kan det även skilja en del i pris mellan de olika Internetbokhandlarna. Det 

kan även noteras att det lönar sig att köpa fler böcker på en gång, eftersom det tillkommer 

39:- i frakt per leverans oavsett mängden böcker. I Bokus’ fall är det även fraktfritt vid order 

över 500:-. I synnerhet facklitteratur kan man tjäna på att köpa från Internetbokhandeln, 

eftersom den litteraturen är så mycket dyrare hos den traditionella bokhandeln. På ny 

skönlitteratur, så kallade topplisteböcker, är däremot vinsten inte lika stor. Eftersom dessa 

böcker ofta är lockbeten hos den traditionella bokhandeln är priset rätt lågt även hos dem. 

Intressant är att notera att Bokus som hela tiden varit den största Internetbokhandeln inte är 

billigast på någon bok. Däremot är AdLibris som lockar med 30-50 % lägre priser billigast på 

mer än hälften av de prisjämförda böckerna. 

Att det dock är ohållbart att hålla dessa låga priser hur länge som helst kan vi förstå. 

Ingen Internetbokhandel går ännu med vinst. AdLibris säger till och med att de säljer sina 

topplisteböcker utan vinst för att kunna hålla 30-50 % lägre priser än cirkapriset. I slutändan 

blir det antagligen så att några Internetbokhandlar slås ut medan andra som lyckas, till 

exempel med bra investeringar och marknadsföring, blir kvar. Både Johan Svedjedal i ”Nu 

rasar priskrig på böcker i cyberspace” och Tommy Sundin i ”Allt som är fast förflyktigas…” 

är kritiska till det faktum att Internetbokhandlarna håller så låga priser. De är rädda att 

Internetbokhandlarna ska slå ut den traditionella bokhandeln. Jag har dock svårt att tro att 

Internetbokhandeln helt skulle kunna konkurrera ut den traditionella bokhandeln. Den 

traditionella bokhandeln är en så pass gammal institution och de har många fördelar framför 

Internetbokhandeln. I synnerhet i storstäder och städer med universitet eller högskola, där 

trycket på bland annat kurslitteratur är stort, kommer det alltid finnas ett behov av en 

traditionell bokhandel. Möjligheten att några traditionella bokhandlar i kommuner med dåligt 

kundunderlag försvinner finns säkerligen. Internetbokhandeln är trots allt ytterligare en 

konkurrent på bokmarknaden och för de traditionella bokhandlar som redan nu går dåligt kan 

det vara nådastöten om folk mer och mer handlar från Internetbokhandeln. I framtiden kanske 

prisskillnaden på böcker inte kommer vara lika stor mellan Internetbokhandeln och den 

traditionella bokhandeln. Det Internetbokhandlarna sparar i lokalhyra och lagerhållning går 

ofta åt i marknadsföringskostnader och nyinvesteringar av datasystem, där det verkar 

spenderas stora summor. 
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En fördel hos den traditionella bokhandeln är rabatterna som de får hos förlag och 

grossister när de köper in större mängder litteratur. Detta kan i sin tur leda till att priset på 

vissa boktitlar kan sänkas. Internetbokhandeln köper böckerna från förlagen först när de fått 

kundens beställning och får på så vis inte ta del av dessa rabatter. Denna fördel kan dock leda 

till en nackdel för den traditionella bokhandeln om det blir så att böckerna inte säljs. Då sitter 

de på ett stort lager osålda böcker som de visserligen fått rabatt på, men som kostar mycket i 

lagerkostnad och antagligen får säljas på rea till underpris. Vill man som traditionell 

bokhandel ha en större chans att överleva är ett alternativ att själv satsa på en 

Internetförsäljning. Då kan rabatterna från förlagen utnyttjas till båda typer av försäljning i 

och med att man säljer böcker från ett och samma lager. Det är dock inte meningen att 

Internetförsäljningen ska konkurrera ut butiken utan kunna bli ett komplement. 

När det gäller utbudet har Internetbokhandeln en stor fördel. Ta till exempel Bokus som 

har 1,6 miljoner titlar tillgängliga i sin databas och jämför det med en normalstor traditionell 

bokhandel som har ett utbud på 10 000-15 000 titlar. Om Bokus dessutom har lägre pris än 

den traditionella bokhandeln borde valet av inköpsställe inte vara svårt. En av de utvalda 

Internetbokhandlarna, the Uppsala English Bookshop, och Anna Nistor anser båda att de 

fristående Internetbokhandlarna i princip endast förmedlar böcker och sålunda inte är 

bokhandlare i dess traditionella mening. I mitt tycke är man bokhandlare helt enkelt genom att 

man säljer böcker. Om det sedan sker via Internet eller i en butik borde inte spela så stor roll. I 

viss mån kan jag hålla med om att Internetbokhandelns försäljning är mer opersonlig och att 

den traditionella bokhandeln naturligtvis har en stor fördel i och med att de kan ge personlig 

service och att de ofta sitter inne med stora bokkunskaper. Två sätt för den traditionella 

bokhandeln att både utöka sitt sortiment och sin service gentemot kunden kan vara att 

antingen starta Internetförsäljning eller erbjuda, till exempel folk som inte har tillgång till 

Internet, möjligheten att från butiken beställa böcker från svenska och utländska 

Internetbokhandlar och virtuella antikvariat. 

I och med Internet och Internetbokhandeln har tillgängligheten för boken ökat. Folk som 

annars kanske inte hinner besöka en bokhandel kan lätt gå in på Internet och beställa. Den 

stora fördelen här är att Internetbokhandeln har öppet dygnet runt, sålunda kan folk med 

Internetuppkoppling handla böcker även efter kontorstid. 

Till sist tog jag upp skyltfönstret, vilket jag anser vara både en fördel och nackdel för den 

traditionella bokhandeln. Fördelen är det visuella skyltfönstret; att man kan lockas av att se 

den fysiska boken i skyltfönstret och gå in i bokhandeln och förhoppningsvis hitta något att 

köpa. Det är dessutom lättare att råka hitta en bokhandel på stan än att hitta en 
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Internetbokhandels ’skyltfönster’ på Internet om man inte har någon adress. Nackdelen är, 

som även Johan Svedjedal uppmärksammat i ”Nu rasar priskrig på böcker i cyberspace”, när 

den traditionella bokhandeln blir ett skyltfönster i bemärkelsen utställningslokal. I och med 

det går folk till den traditionella bokhandeln och tittar efter vilken bok som kan vara intressant 

att köpa och går sedan hem och beställer boken hos en Internetbokhandel, till ett lägre pris. 

Det finns sålunda många för- och nackdelar hos både den traditionella bokhandeln och 

Internetbokhandeln, men på det hela taget anser jag att fördelarna hos Internetbokhandeln 

överväger. På punkter som pris och utbud, som är ytterst viktiga faktorer i avgörandet om var 

man ska köpa en bok, ligger Internetbokhandeln långt framme. Utbudet lär bestå, eller kanske 

öka. Om priset kan fortsätta vara så lågt är kanske inte så troligt, men lägre än den 

traditionella bokhandeln lär det vara ett bra tag till. Med hänsyn till dessa aspekter borde inte 

Internetbokhandeln ha svårt att finnas kvar i framtiden. 

Den tredje undersökningsdelen inleddes med en diskussion om Internetbokhandeln från 

Biblist, vilken belyser en del bibliotekariers förhållande till Internetbokhandeln. Det är i 

synnerhet Bokus som kritiseras, för det är trots allt mest kritik som bibliotekarierna ger: de 

har blivit sämre, de levererar inte boken på utsatt dag trots att de uppger det i sitt enkätsvar, de 

har krångliga webbsidor och höga priser. Sedan dras paralleller med den traditionella 

bokhandeln, där några bibliotekarier anser att man måste gynna den traditionella bokhandeln 

och andra anser att det inte är bibliotekens jobb att se till att den traditionella bokhandeln går 

runt. Den stora fördelen med att handla från den traditionella bokhandeln, som även 

konstaterats ovan, anser några bibliotekarier är rabatterna man kan förhandla fram, vilket inte 

går hos Internetbokhandeln. Det kommer upp mycket kritik om hur hemska 

Internetbokhandlarna är och att de tar kunder från de traditionella bokhandlarna. Konkurrens, 

eller vinna eller försvinna om man ska vara lite cynisk, är bra i synnerhet för konsumenterna. 

Att Internetbokhandeln konkurrerar med den traditionella bokhandeln behöver inte betyda att 

den traditionella bokhandeln kommer gå under (den kommer antagligen inte göra det heller). 

Den traditionella bokhandel som inte går så bra behöver däremot fundera på vad de kan göra 

för att locka kunderna till sig. Vad kan de göra för att bli mer attraktiva och lönsamma? Ett 

sätt kan vara, som jag nämnt tidigare, att ha Internetbokhandelsförsäljning vid sidan om som 

många har börjat med, till exempel Bokia, Uppsala English Bookshop etc. Det är viktigt att 

följa med i utvecklingen och inte gå emot den. 

Med detta i åtanke är det intressant att gå igenom enkätsvaren som ett urval bibliotek i 

Sverige svarade på. Deras åsikter skiljer sig en del från de upprörda rösterna på Biblist. 

Överlag är de nämligen positiva till Internetbokhandlarna och även till Bokus. 
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I inledningskapitlet skrev jag att jag inte trodde att biblioteken använder sig av 

Internetbokhandlarna i särskilt stor utsträckning. Det visade sig vara en felaktig hypotes. Av 

enkätsvaren kunde man se att alla utom ett universitets- eller högskolebibliotek köper från 

Internetbokhandlarna. Det skulle kunna bero på att universiteten fick tillgång till 

Internettekniken på ett tidigt stadium och sålunda har mer vana än folkbiblioteken. Emellertid 

visade det sig att majoriteten av folkbiblioteken också handlar från Internetbokhandeln, dock 

fler folkbibliotek på ort med universitet eller högskola än folkbibliotek på ort utan universitet 

eller högskola. 

När det gäller frågan om vilka Internetbokhandlar biblioteken helst använder sig av kom 

Bokus i topp. Endast ett bibliotek av alla angav att de inte hade handlat från dem. Sålunda kan 

inte Bokus vara så dålig som Biblist-diskussionen gör sken av, för i så fall skulle inte så 

många bibliotek handla från dem. Dessutom visar enkätsvaren att universitets- eller 

högskolebiblioteken handlar stora mängder böcker från Internetbokhandlarna. Däremot 

handlar de inte mycket böcker från BTJ, några bibliotek dessutom inget alls från BTJ. 

Situationen är helt omvänd när det gäller folkbiblioteken och i synnerhet folkbibliotek på ort 

utan universitet eller högskola. Därav kan man dra slutsatsen att universitets- eller 

högskolebiblioteken som legat långt fram när det gäller Internet antagligen har mer vana och 

är mer benägna att handla från Internetbokhandlar, medan det tagit lite längre tid tills 

folkbiblioteken började använda Internet. Folkbiblioteken är mer benägna att handla från BTJ 

därför att de ofta har behov av biblioteksinbundna böcker. Dock tar BTJ för lång tid på sig att 

leverera böckerna och deras priser är dessutom väldigt höga, så frågan är om folkbiblioteken 

kommer överge dem i framtiden? Kanske till förmån för Internetbokhandeln? 

Vid frågan om vilken typ av böcker biblioteken köper in var facklitteraturen mest 

utmärkande, i synnerhet bland universitets- eller högskolebiblioteken. Jag hade förväntat mig 

att kurslitteraturen skulle vara det som mest köptes in av dem, men den litteraturen köps 

antagligen in hos den traditionella bokhandeln. Eftersom det ofta är hårt tryck på kurslitteratur 

och den snabbt behöver komma upp i hyllan går det inte att vänta 3-5 arbetsdagar på leverans. 

I enlighet med resultatet från enkätundersökningen bland biblioteken, så borde en 

Internetbokhandel med stark inriktning på facklitteratur klara sig bra i bibliotekskretsar då det 

verkar vara vad biblioteken helst köper in därifrån, med hänvisning till lägre pris jämfört med 

både den traditionella bokhandeln och BTJ. Att skönlitteratur inte köps in i lika hög grad från 

Internetbokhandlarna beror antagligen på att biblioteken har bra rabatter hos den traditionella 

bokhandeln och på ny skönlitteratur skiljer sig inte priset så mycket. Däremot är det något fler 

bibliotek som köper engelsk skönlitteratur från Internetbokhandlarna. Den typen av litteratur 
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kan man oftast få till ett lägre pris via Internetbokhandeln än från den traditionella bokhandeln 

om man beställer inom EU. 

Den mest intressanta frågan i enkäten anser jag vara den om hur biblioteken tycker att det 

fungerar att handla från en Internetbokhandel. I de allra flesta fall har biblioteken valt det 

positiva alternativet vilket jag inte förväntade mig efter att ha tagit del av Biblist-

diskussionen. De flesta bibliotek är sålunda nöjda med Internetbokhandelns webbsidor och 

dess sökmöjligheter, de tycker att Internetbokhandeln har bättre priser än den traditionella 

bokhandeln, att man sällan råkar ut för några oväntade kostnader och att de sällan behöver 

reklamera. Däremot är det många bibliotek som anser att boken inte kommer på utsatt datum 

vilket också kom upp i Biblist-diskussionen. Något som dock förvånade mig är att det nästan 

är jämnt mellan biblioteken vad gäller om Internetbokhandeln håller vad de lovar eller inte. 

Att Internetbokhandlarna inte alltid håller leveransdagen har vi konstaterat, men i övrigt får 

biblioteken oftast rätt leverans och bra priser. Internetbokhandlarna behöver sålunda försöka 

få tillbaka förtroendet genom att i synnerhet förbättra sin logistik så att boken kommer fram 

snabbare eller inte utlova leverans inom så få dagar. Får man boken någon dag tidigare än 

man förväntar sig blir köpupplevelsen mer positiv. Alla folkbibliotek och alla universitets- 

eller högskolebibliotek utom två kryssade till sist för att de är nöjda med att handla från 

Internetbokhandeln, trots att de ibland lovar mer än de kan hålla. Den övergripande 

köpupplevelsen, från att gå igenom webbsidan till att beställa och till sist få boken levererad 

är tydligen mest positiv ändå. Det får man anse är ett bra betyg, som bådar gott inför 

framtiden för Internetbokhandeln. 

Man ska inte vara rädd för förändring, om förändring leder till något bra vill säga. Jag tror 

att Internetbokhandeln som ’förändring’ inom bokbranschen är något bra, dock gäller detta 

kanske främst för kunden. Dels skapar Internetbokhandeln en ökad konkurrenssituation och 

dels ger den läsarna ytterligare ett ställe att köpa böcker från, dvs tillgängligheten ökar. Är 

Internetbokhandeln en bokhandel för framtiden? Efter att ha tagit del av litteraturen, jämfört 

för- och nackdelar och gått igenom enkätsvaren från biblioteken anser jag att denna fråga kan 

besvaras med ett ’ja’. Internetbokhandeln har många fördelar som mycket väl kan göra den till 

en bokhandel för framtiden. 
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6 Sammanfattning 

I denna undersökning står Internetbokhandeln i centrum. Uppsatsen är indelad i tre delar och 

syftet är att presentera ett urval svenska Internetbokhandlar och redogöra för deras utveckling. 

Sedan jämförs Internetbokhandeln med den traditionella bokhandeln genom att diskutera 

vilka för- och nackdelar som finns, främst ur kundens perspektiv. Slutligen ska en diskussion 

från Biblist, en diskussions- och informationslista för forskningsbibliotek, och resultatet av en 

enkätundersökning från ett urval bibliotek i Sverige redovisas, för att belysa hur biblioteken 

ställer sig till Internetbokhandeln. Den övergripande frågan som ska besvaras i 

undersökningen är densamma som titeln på uppsatsen: är Internetbokhandeln en bokhandel 

för framtiden? 

Den första fristående Internetbokhandeln, av dem jag har undersökt, som öppnade sin 

virtuella dörr var AdLibris. Detta skedde i juli 1997 och det har tillkommit åtskilliga 

Internetbokhandlar efter det. De flesta har det gemensamt att de under 1999 hade både kund- 

och försäljningsökningar. Trots det går inte någon Internetbokhandel med vinst ännu, mycket 

beroende på stora marknadsföringskostnader. Fortsätter ökningarna borde dock 

Internetbokhandeln ha framtiden för sig. 

En fördel med Internetbokhandeln är det stora utbud de har i sina databaser: allt från 

25 000 (Uppsala English Bookshop) böcker till 1,6 miljoner böcker (Bokus). Det säger sig 

självt att en traditionell bokhandel har svårt att konkurrera med det. Ytterligare en fördel med 

Internetbokhandeln är priset. Det är betydligt billigare att köpa böcker från 

Internetbokhandeln, vilket en prisjämförelse jag gjort visar. I synnerhet facklitteratur tjänar 

man på att beställa från Internetbokhandeln. En anledning till varför Internetbokhandeln kan 

hålla dessa låga priser är att de inte har lika höga kostnader för lager och butikshyra som en 

traditionell bokhandel. I och med Internetbokhandelns intåg med stort utbud och låga priser 

har tillgängligheten för boken ökat. Det är lätt för alla med en Internetuppkoppling att när som 

helst på dygnet gå in och beställa en bok. 

Det finns även fördelar hos den traditionella bokhandeln. Som exempel kan nämnas de 

rabatter bokhandeln får hos förlag och grossister när de köper in större mängder litteratur som 

kan leda till bättre bokpriser. Internetbokhandeln köper böckerna först när de fått kundens 

beställning och får på så vis inte ta del av dessa rabatter. Ytterligare fördelar är att man i den 

traditionella bokhandeln kan bläddra i den fysiska boken och få en kvalitativ upplevelse av 

boken. Dessutom får man personlig service, något som Internetbokhandeln saknar. 
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Det finns sålunda många för- och nackdelar hos både den traditionella bokhandeln och 

Internetbokhandeln. På punkter som pris och utbud, som är ytterst viktiga faktorer när man 

ska avgöra var bokinköpet ska ske, ligger Internetbokhandeln dock långt framme. Med dessa 

aspekter i beaktande borde Internetbokhandeln inte ha svårt att finnas kvar även i framtiden. 

I Biblist-diskussionen är det främst Bokus som kritiseras. Bibliotekarierna anser att 

Internetbokhandeln inte håller leveranstider, är svåra att nå och har krångliga webbsidor. En 

del bibliotekarier tycker dessutom att man ska gynna den traditionella bokhandeln där man 

har möjlighet att få bra rabatter. 

Efter att ha tagit del av denna diskussion är det intressant att gå igenom svaren på enkäten 

som skickades ut till 60 bibliotek. Av dessa 60 var det 49 som svarade på enkäten. Jag hade 

en hypotes om att biblioteken inte köper mycket böcker från Internetbokhandeln ännu, men 

den visade sig vara felaktig: 37 av de 49 biblioteken köper nämligen böcker därifrån. Mest är 

det facklitteratur som köps in. Bibliotekarierna tycker att Internetbokhandeln har bra 

webbsidor och sökmöjligheter, de har bättre priser än den traditionella bokhandeln och att 

man sällan behöver reklamera. Däremot är det många bibliotek som anser att boken inte 

kommer på utsatt datum vilket också kom upp i Biblist-diskussionen. De flesta bibliotekarier 

på dessa bibliotek är dock överlag nöjda med att handla från Internetbokhandlarna. Att många 

bibliotekarier är positivt inställda till Internetbokhandeln är ett bra betyg inför framtiden. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fördelarna verkar överväga när det gäller handel 

med Internetbokhandlarna. I synnerhet de ’tunga’ fördelarna som utbud och pris. Biblioteken 

verkar också vara positiva till att använda dem. Därmed borde inte Internetbokhandeln ha 

några svårigheter att bli en bokhandel för framtiden. 
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Bilaga 1 

Utvalda bibliotek83 

 

Universitets- och högskolebibliotek 

1. Luleå universitetsbibliotek 11. Karlstads universitetsbibliotek 

2. Mitthögskolans bibliotek, Härnösand 12. Högskolan på Gotlands bibliotek 

3. Högskolan i Gävles bibliotek 13. Högskolan i Jönköpings bibliotek 

4. Högskolan i Dalarnas bibliotek, Borlänge 14. Högskolan i Skövdes bibliotek 

5. Nordiska Afrikainstitutets bibliotek 15. Högskolan i Borås’ bibliotek 

6. Handelshögskolan i Stockholms bibliotek 16. Högskolan i Kalmars bibliotek 

7. Karolinska institutets bibliotek 17. Växjö universitetsbibliotek 

8. Södertörns högskolebibliotek 18. Högskolebiblioteket i Halmstad 

9. Mälardalens högskolebibliotek, Västerås 19. Högskolan i Kristianstads bibliotek 

10. Örebro universitetsbibliotek 20. Malmö högskolas bibliotek 

 

Folkbibliotek i stad med universitet eller högskola 

1. Norrbottens länsbibliotek, Luleå 11. Örebro stads- och länsbibliotek 

2. Länsbiblioteket i Västerbotten, Umeå 12. Karlstad stadsbibliotek 

3. Länsbiblioteket i Västernorrland, Härnösand 13. Visby stadsbibliotek 

4. Jämtlands läns bibliotek, Östersund 14. Länsbibliotek Östergötland, Linköping 

5. Gävle stadsbibliotek 15. Jönköpings stads- och länsbibliotek 

6. Bibliotek Dalarna, Falun 16. Göteborgs stadsbibliotek 

7. Uppsala stads- och länsbibliotek 17. Kalmar läns bibliotek 

8. Stockholms stadsbibliotek 18. Länsbibliotek sydost, Växjö 

9. Länsbiblioteket i Västmanland, Västerås 19. Länsbibliotek Halland, Halmstad 

10. Eskilstuna stads- och länsbibliotek 20. Länsbibliotek Skåne, Malmö 

                                                 
83 Urval ur Bibliotekskalendern 2000. Bibliotekstjänst, 1999. 
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Folkbibliotek i stad utan universitet eller högskola 

1. Jokkmokks kommunbibliotek 11. Oxelösunds bibliotek 

2. Sorsele bibliotek 12. Oskarshamns bibliotek 

3. Vännäs kommunbibliotek 13. Ydre kommunbibliotek 

4. Ånge kommunbibliotek 14. Stenungsunds folkbibliotek 

5. Bergs kommunbibliotek 15. Kungsbacka bibliotek 

6. Ljusdals kommunbibliotek 16. Borgholms bibliotek 

7. Leksands bibliotek 17. Tingsryds bibliotek 

8. Sala stadsbibliotek 18. Ljungby kommunbibliotek 

9. Kumla bibliotek 19. Ängelholms bibliotek 

10. Hagfors bibliotek 20. Höörs bibliotek 

 

 

Utvalda Internetbokhandlar84 

 

Fristående Internetbokhandlar 

1. AdLibris 

2. Boktorget 

3. Bokus 

4. Internetbokhandeln 

5. Netbokhandeln 

 

Traditionell bokhandel med Internetförsäljning 

1. Akademibokhandeln (Stockholm) 

2. Bokia (Uppsala) 

3. Hedengrens (Stockholm) 

4. The Uppsala English Bookshop 

5. Wettergrens (Göteborg) 

                                                 
84 Urval från Kungliga bibliotekets sammanställning över svenska Internetbokhandlar. 
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Bilaga 2 

Enkät till Internetbokhandlarna 

 
Pernilla Bäckström 
Uppsala universitet 
Institutionen för ABM, estetik- och kulturstudier 
Trädgårdsgatan 14 
753 09  UPPSALA 
tel: 018-46 33 00 
e-post: Pernilla.Backstrom@bibks.uu.se 
 
 
Jag heter Pernilla Bäckström och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som ska behandla svenska 

Internetbokhandlar och i hur stor utsträckning ett urval bibliotek i Sverige handlar från dessa 

bokhandlar. 

 

För att ge en introduktion till ämnet i mitt examensarbete har jag tänkt att presentera ett urval 

svenska Internetbokhandlar och ni är en av dem. För att mitt arbete ska bli så bra som möjligt 

är det av stor vikt att ni besvarar följande frågor så snart som möjligt, dock senast 20 

februari. Svaren skickar ni enklast tillbaka till mig via e-post. Är det så att ni finner vissa 

frågor känsliga, har jag full förståelse för att ni inte besvarar dem. Har ni några frågor är ni 

välkomna att ringa (säkrast f.m.) eller att skicka e-post på ovanstående telefonnummer och 

adress. Jag är tacksam för alla svar. 

 

 

ENKÄTFORMULÄR 

Besvara följande frågor: 

1) Är ni en renodlad Internetbokhandel, eller har ni även en vanlig bokhandel? Sätt kryss i 

rätt ruta. 

[  ] Renodlad Internetbokhandel [  ] Vanlig bokhandel och Internetbokhandel 

2) När (vilket år och månad) startade ni er Internetbokhandel? 

SVAR: 

3) Hur stort antal kunder har ni registrerade i er Internetbokhandel? 

SVAR: 



 55 

4) Har kundantalet ökat eller minskat under år 1999 jämfört med tidigare år? Med ungefär 

hur mycket? 

SVAR: 

5) Vet ni om det är många bibliotek som beställer böcker från er och i så fall ungefär hur 

många? 

SVAR: 

6) Hur många titlar finns att köpa hos er i dag? 

SVAR: 

7) Hur stort antal titlar sålde ni via Internet under år 1999? 

SVAR: 

8) Vad säljer bäst för tillfället? Till exempel skön-, fack- eller kurslitteratur, en särskild genre 

eller en särskild författare? 

SVAR: 

9) Har er försäljning ökat eller minskat under år 1999, jämfört med tidigare år? Med ungefär 

hur mycket? 

SVAR: 

10) Om kunder och försäljning har ökat, har det uppstått leveransförseningar? Om ja, hur har 

ni i så fall löst problemet? 

SVAR: 

11) Om ni har något övrigt ni vill tillägga om er försäljning av böcker och er 

Internetbokhandel, så skriv det gärna här: 

 

TACK så mycket för att ni tagit er tid att svara på min enkät. Era svar kommer att vara till stor 

hjälp i mitt examensarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pernilla Bäckström 
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Bilaga 3 

Enkät till biblioteken 
 
Pernilla Bäckström 
Uppsala universitet 
Institutionen för ABM, estetik- och kulturstudier 
Trädgårdsgatan 14 
753 09  UPPSALA 
tel: 018-46 33 00 
e-post: Pernilla.Backstrom@bibks.uu.se 
 
 

Till inköpsansvarig vid biblioteket 

 

Jag heter Pernilla Bäckström och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som ska behandla svenska 

Internetbokhandlar och i hur stor utsträckning ett urval bibliotek i Sverige köper in böcker 

från dessa bokhandlar. Jag har valt ut 60 stycken folk-, högskole- och universitetsbibliotek 

med hjälp av Bibliotekskalendern 2000 och ni är ett av dessa bibliotek. 

 

Eftersom Internetbokhandlarna är en relativt ny företeelse, borde det vara intressant att 

undersöka hur mycket biblioteken använder sig av dem. För att mitt arbete ska få ett bra 

resultat är det av stor vikt att ni besvarar följande frågor så snart som möjligt, dock senast 15 

februari. Svaren skickar ni enklast tillbaka till mig via e-post. Eftersom frågorna är så 

allmänna har jag inte tänkt att ni som svarar ska behöva vara anonyma, men är det så att ni 

önskar vara det kommer jag naturligtvis beakta er önskan. Har ni några frågor är ni välkomna 

att ringa (säkrast f.m.) eller att skicka e-post på ovanstående telefonnummer och adress. Jag är 

tacksam för alla svar. 

 

ENKÄTFORMULÄR 

Besvara följande frågor: 

1) Vilket typ av bibliotek är ni? Sätt kryss i lämplig ruta. 

[  ] Universitets- eller högskolebibliotek 

[  ] Länsbibliotek 

[  ] Folkbibliotek på ort med högskola eller universitet 

[  ] Folkbibliotek på ort utan högskola eller universitet 
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2) Köper ni böcker från Internetbokhandlar? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

Om nej, skulle ni kunna tänka er att handla från en Internetbokhandel? Om nej, varför 

inte? 

SVAR: 

 

Om ja på fråga 2, gå vidare till fråga 3. Om nej på fråga 2, gå vidare till fråga 8. 

 

3) Vilka Internetbokhandlar brukar ni använda er av? Sätt kryss vid en eller flera bokhandlar. 

[  ] Akademibokhandeln  [  ] Wettergrens 

[  ] The Uppsala English Bookshop  [  ] Bokia 

[  ] Hedengrens   [  ] Libers Internetbokhandel 

[  ] Pocket bookstore   [  ] AdLibris 

[  ] Bokus   [  ] Internetbokhandeln 

[  ] Netbokhandeln   [  ] Varuhuset 

[  ] Bokhandeln   [  ] Någon annan. SVAR: 

 

4) Hur många böcker har ni köpt via en Internetbokhandel, vanlig bokhandel respektive BTJ, 

sedan 1 augusti 1999? Sätt kryss vid lämplig siffergrupp. 

Internetbokhandel Vanlig bokhandel BTJ 

0           [  ]              [  ]   [  ] 

1-10           [  ]              [  ]   [  ] 

11-20           [  ]              [  ]   [  ] 

21-30           [  ]              [  ]   [  ] 

31-40           [  ]              [  ]   [  ] 

41-50           [  ]              [  ]   [  ] 

51-60           [  ]              [  ]   [  ] 

61-70           [  ]              [  ]   [  ] 

71-80           [  ]              [  ]   [  ] 

81-90           [  ]              [  ]   [  ] 

91-100           [  ]              [  ]   [  ] 

101-           [  ]              [  ]   [  ] 
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5) Vilken typ av böcker köper ni främst in från Internetbokhandeln? Sätt kryss i lämplig ruta. 

[  ] Skönlitteratur på svenska [  ] Skönlitteratur på engelska 

[  ] Facklitteratur  [  ] Kurslitteratur 

[  ] Något annat. SVAR: 

 

6) Brukar ni göra prisjämförelser innan ni handlar, till exempel med prisjämförelsetjänsterna 

Bokfynd.nu eller Pris.nu/bok? 

SVAR: 

 

7) Hur tycker ni det fungerar att handla från en Internetbokhandel? Välj de påståenden bland 

alternativen a-g som ni tycker passar bäst och sätt kryss i lämplig ruta. 

a) [  ] De har i allmänhet lättillgängliga webbsidor som det är lätt att söka i. 

[  ] De har i allmänhet röriga webbsidor som det är svårt att söka i. 

b) [  ] De har bättre priser än den vanliga bokhandeln. 

[  ] De har sämre eller samma priser som den vanliga bokhandeln. 

c) [  ] Man råkar aldrig ut för oförutsedda kostnader. 

[  ] Ofta tillkommer en oförutsedd summa, till exempel frakt. 

d) [  ] Boken kommer på utsatt datum. 

[  ] Boken kommer senare än de angett. 

e) [  ] Det är alltid rätt leverans, vi reklamerar aldrig. 

[  ] Vi får ibland eller ofta fel leverans och får ofta reklamera. 

f) [  ] De håller vad de lovar. 

[  ] De lovar mer än de kan hålla. 

g) [  ] Vi är nöjda med att handla från Internetbokhandlarna. 

[  ] Vi är missnöjda med att handla från Internetbokhandlarna. 

 

8) Hur gör ni om en låntagare söker en bok som inte finns? Händer det att ni råder låntagaren 

att köpa boken och i så fall, hänvisar ni dem till att köpa boken från en Internetbokhandel 

eller vanlig bokhandel? Sätt kryss i lämplig ruta. 

[  ] Internetbokhandel   [  ] Vanlig bokhandel 

[  ] Inget av dem. Hänvisar aldrig till köp. [  ] Vet ej 
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9) Har denna enkät på något sätt bidragit till att ni har fått kännedom, eller ökad kännedom, 

om Internetbokhandlarna? Sätt kryss i lämplig ruta och motivera gärna. 

[  ] Ja, därför att 

[  ] Nej, därför att 

[  ] Vet ej, därför att 

 

10) Om ni har något övrigt ni vill tillägga om era inköp i allmänhet och Internetbokhandlar i 

synnerhet, så skriv det gärna här: 

 

TACK så mycket för att ni ställt upp och svarat på denna enkät. Era svar kommer vara till stor 

hjälp i mitt examensarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pernilla Bäckström 


