
 

 

 

Examensarbete 

”Det är svårt att göra 
kurslitteratur sexigt” 
En jämförelse mellan kunders och företags syn på 
värde genom digitalisering och innovation 
 

Författare: Amelia Johansson & 
Nils Svensson 
Handledare: Åsa Lindström 
Examinator: Christine Tidåsen 
Termin: VT18 
Ämne: Företagsekonomi 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2FE66E 



  
 

i 
 

 
Abstrakt  
Titel: “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt” 
En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och 
innovation 
 
Författare: Amelia Johansson och Nils Svensson  
Handledare: Åsa Lindström  
Examinator: Christine Tidåsen  
Kurs: Examensarbete 15hp, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2018.  
 
Forskningsfråga: Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med 
företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som 
en möjlighet att påverka kundvärdet? 
Bakgrund och problemområde: 2007 var det endast hälften av alla högskolestudenter 
som köpte den obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. Den 
övriga bokbranschen förändras och utdelningen av fysiska böcker samtidigt som digitala 
alternativ ökar. Detta ledde till funderingar kring modernare innovationer som skapar ett 
ökat kundvärde för studenter som inhandlar kurslitteratur. Ett övervägande av vad det 
finns för åtgärder för att minska gapet mellan företag och kund samt eventuella olikheter 
i värdeskapandeprocessen.  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse för de likheter samt 
olikheter som finns mellan kunder och företag inom kurslitteratur och dess 
värdeskapande. Studien undersöker hur bokförlagen jobbar med att skapa kundvärde 
genom användning av potentiella digitala lösningar och nya innovationer.  
Metod: Den metod som använts i studien har varit kvalitativ med en induktiv ansats där 
datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer med både företag och 
studenter. Forskarna har intervjuat de två största förlagen på marknaden vid namn 
Studentlitteratur och Liber, men även 23 stycken studentintervjuer för att kunna göra en 
jämförelse om värdeskapande. 
Slutsats: Slutsatsen visar att förlagen vet vad studenter efterfrågar men har svårt att 
tillfredsställa behoven. Det är ett komplicerat område att skapa värde inom då förlagen 
inte är förmedlaren av värde, utan det är istället läraren. Det finns ett flertal sätt för 
förlagen att skapa mervärde för studenterna, men svaret på forskningsfrågan är att det 
finns stora utvecklingsmöjligheter genom digitalisering och innovation som kan skapa 
stort värde enligt båda parterna. Enligt studien kan en streamingtjänst likt Spotify vara 
lösningen på att skapa det värde och den digitalisering studenter efterfrågar och som kan 
balansera ut marknaden.  
 
Nyckelord: Värdeskapande, digitalisering, innovation, kurslitteratur, Studentlitteratur, 
Liber, streaming. 
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Abstract 
Title: “It’s hard to make course literature sexy”  
A comparison between customers and companies views on value through digitalization 
and innovation 
 
Authors: Amelia Johansson and Nils Svensson 
Supervisor: Åsa Lindström 
Examiner: Christine Tidåsen 
Course: Bachelor Thesis 15hp, Linnaeus University Kalmar, VT 2018.  
 
Research question: What does value creation look like with the customer compared to 
the company’s perspective and what are the two parties views on digitalization and future 
innovation as a possibility to increase customer value? 
Background and problem area:  
In 2007 only half of the students enrolled in a university bought the mandatory course 
literature because they assumed they could not afford it. The remaining book market is 
changing and the publishing of physical books is slowing down while digital options are 
increasing. This led to thoughts around what more modern innovations could do to create 
customer value for students who buy course literature. A consideration was what 
measures could be used to decrease the gap between customers and companies, and also 
potential differences in the value creation process. 
Purpose: The purpose of the study is to create a greater understanding of the differences 
and similarities that exist between customers and companies within the market of course 
literature and how value is created. The study is meant to research how the publishers 
work with creating customer value by using potential digital solutions and new 
innovations 
Method: The method used in this essay is a qualitative method with an inductive 
approach. The data was collected through semi-structured interviews with both 
companies and customers. The researchers interviewed 23 students and two of the greatest 
publishers on the market today to be able to do a comparison between their views on value 
creation. 
Conclusion: In the conclusion, it was shown that the publishing companies knew what 
the students were requesting but have a hard time satisfying the needs, it is a hard area to 
create value within since the companies do not have direct contact with the students. 
Instead, they focus on the professors to sell their products. There are many ways for the 
companies who publish course literature to create value for the students. The answer to 
the research question is that there are huge possibilities for development through 
digitalization and innovation that can create value which both parties agree on. According 
to the study, the answer to creating value and satisfy the need the students are asking for 
with digitalization might be a streaming service much like Spotify, it can also create a 
balance in the market. 
 
Keywords: Value creation, digitization, innovation, course literature, Studentlitteratur, 
Liber, streaming.  
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Prolog 
Kurslitteratur är ett samtalsämne som det ofta talas om i universitetens världar. Det är en 

marknad där majoriteten av målgruppen lever på lån och ändå är priserna höga jämfört 

med inkomsterna, vilket bidrar till att kunderna köper kurslitteratur som egentligen är 

långt utanför deras budget. Frågor som “behöver vi verkligen den här boken?”, “måste 

jag ha den nyaste upplagan?” eller “vart kan jag köpa den billigare?” dyker allt oftare 

upp och många väljer istället att chansa och inte inhandla obligatorisk litteratur. Många 

studenter väljer även att köpa begagnade böcker av varandra istället för att vända sig till 

bokhandeln, vilket skapar en marknad som kan anses vara synonym med en svart 

marknad då ingen moms betalas och inga kvitton finns tillgängliga. 

  

Som studenter hörs det dagligen skräckhistorier om exempel på hur andra studenter 

försöker förstöra för varandra genom att bland annat gömma böcker eller riva ut sidor i 

kurslitteraturen på universitetsbiblioteken. Det här för att det är där böckerna finns 

tillgängliga om studenterna inte vill betala tusentals kronor för en bok som behövs till 

endast en kurs, samt för att möjligheten finns att förhindra varandras framgång. Det finns 

alltså kunder som vill köpa men marknaden erbjuder inte den prisklass som fungerar för 

målgruppen, vilket bör innebära att det finns en hel del potential till att öka kundvärdet.  

  

Collin (2013) berättar att 2007 startades företaget Spotify i Sverige, detta var för många 

svenskar första glimten in i möjligheterna kring streamingtjänster. Det var en kamp för 

skaparna av tjänsten att få igenom sin idé på marknaden och övertyga folket att detta var 

en revolutionerande plan. En idé som hade potentialen att göra streaming lagligt och 

därmed stärka musikbranschen igen efter att piratkopiering blev allt vanligare. Detta och 

andra aspekter inom kurslitteratur väcker funderingarna över om tiden är inne för 

kurslitteraturen att byta bana och att förbättra marknaden med nya teknologiska 

möjligheter. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Grönroos (2015) beskriver att värde är ett begrepp som är svårt att definiera och kan ofta 

ses på olika sätt, vilket då också gör det svårtolkat för kunden. Värde handlar om att möta 

kundens förväntningar, det här är något som påverkats av upplevelsen. Beroende på om 

händelsen är över eller under kundens förväntningar sker en värdeökning alternativt en 

värdeminskning. En värdeökning sker när tjänsten utspelar sig vara över kundens 

förväntan och en värdeminskning sker när tjänsten visar sig vara under kundens 

förväntningar. Två amerikanska forskare vid namn Vargo och Lusch (2004) beskriver 

värde i en artikel i Journal of Marketing som handlar om hur marknaden har förändrats 

samt hur företag bör använda sig av Service-dominant logic (S-D logic). Tidigare har 

företag strävat efter Goods-dominant logic (G-D logic), men de menar på att servicen är 

den gemensamma parametern för utbytet mellan företag och deras kundkrets. Kundvärdet 

och dess processer styrs mer av det immateriella värdet enligt Hultén (2015), vilket han 

beskriver som att leverantörer måste förstå hur kundens värdeskapande ska uppfyllas. 

Gummesson (2008) förklarar hur företag med hjälp av S-D logic kan förstå att kunder är 

medproducenter i serviceprocessen och de kan genom detta skapa “value in use” som 

inträffar när kunden använder produkten. Vidare anser Gummesson att S-D logic bygger 

på hur företags resurser används av kunderna samt hur tjänsterna ger dem värde. Därefter 

ska företag förstå sig på processerna av värdeskapande som kunder skapar och hur företag 

i det läget analyserar vilken process företaget kan stödja. Gör företag det här bra blir de 

enligt Gummesson (2008) värdefrämjare eller en problemlösare för kunderna, genom att 

de skapar resurser för kunderna och hur de kan påverka dem i värdeskapande processer. 

  

Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström och Andersson (2010) berättar 

om Customer-dominant logic (C-D logic) där istället för servicen bör kunden vara i fokus. 

All den digitaliseringen som gjordes menade författarna skulle göras med kunden i fokus 

och gärna att de var med i företagens interna utveckling. Mahajan (2017) berättar om 

Value-dominant logic (V-D logic) som en mix av C-D logic och S-D logic där själva 

kärnan är att skapa värde för konsumenterna. Författaren menar att företag ska hitta de 

kunder som redan är några steg in i processen av värdeskapande och bara väntar på att 

företagen ska hitta ett sätt att tillfredsställa dem på för att sedan skapa långa relationer 

med kunder. 
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Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) berättar om hur prissättning och 

köpprocessen har förändrats med digitaliseringen. Kunder förväntar sig att företag ska 

skapa helhetslösningar och skräddarsy produkter som passar deras livsstil. Författarna 

menar att företag ska lära sig hur kundens köpprocess ser ut och vilka värden de 

efterfrågar för att kunna sälja sin produkt. 

  

Många bokförlag tog åt sig digitaliseringen tidigt genom att starta streamingtjänster. 

Exempel på företag som gjorde detta är Bonnier (2018) som startade Bookbeat och 

Adlibris (2018) som startade Adlibris Letto. Företagen började förändras och det startades 

bolag som kom igång med att streama böcker inte bara från bokförlag. För att få en 

överblick av vad kunder egentligen tyckt om bokbranschens digitalisering har forskarna 

tagit del av kundrecensioner. Vid en närmare granskning av apparna Storytel, BookBeat 

och Nextory på Androids och Apples recensionssidor framgår positiva betyg för 

streamingtjänsterna. Kunder berättar hur de uppskattar att sitta på bussen, gå till jobbet 

eller att på semestern lyssna på en ljudbok eller e-bok. Streamingmarknaden är stor idag 

men har fortfarande utvecklingspotential till att bli större. År 2017 hade den nordiska 

streamingmarknaden 1,7 miljoner betalande abonnenter (Dahlgren 2017). 

  

I dagens samhälle finns det bokförlag som är överlägsna när det gäller försäljning av 

kurslitteratur såsom Liber och Studentlitteratur. De är stora förlag som har en omsättning 

på cirka 300 miljoner svenska kronor vardera och erbjuder sina tjänster från lågstadiet till 

universitetsnivå (Liber 2018; Studentlitteratur 2018). De har bland annat e-böcker och 

digitala hjälpmedel för att underlätta lärandet för studenter, men det finns ännu inte en 

streamingtjänst tillgänglig från något utav förlagen. 

 

På marknaden finns två sorters stream-media enligt Fitterman Radbill (2017), när en 

individ eller företag delar sitt material antingen via interaktiv eller “inte” interaktiv 

streaming. Interaktiv streaming är när en individ inte laddar ner materialet utan brukar det 

direkt på själva tjänsten. Medan “inte” interaktiv streaming är när det laddas ner en fil 

samtidigt som konsumenten brukar tjänsten. Typiska streamingtjänster i Sverige är 

Spotify, Netflix och Storytel. Alla dessa streamingtjänster har både en interaktiv 

streaming och en “inte” interaktiv streaming sida. Genom Spotify kan du som konsument 

till exempel streama musiken direkt vid uppkoppling av internet till din enhet, men även 
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ladda ner musiken för att kunna lyssna offline på din enhet utan uppkoppling. Fitterman 

Radbill (2017) berättar att det som har uppkommit på senare tid i världen är livestreaming, 

vilket är en direktsänd streaming som ofta används under olika events eller liknande. 

  

Streamingtjänsterna i Sverige har blivit allt vanligare även i bokbranschen. De stora 

jättarna som finns på marknaden är Storytel.se, Nextory.se och BookBeat.com som har 

en streamingapp och en streamingwebbsida där deras produkt finns, antingen om det är 

ljudbok eller e-bok (Von Friesen 2016). Dessa bolag startades i början av 2000-talet. Efter 

lanseringar på marknader som Skandinavien, delar av Europa och megamarknaden Indien 

finns det ändå mycket kvar att hämta i världen (Nextory 2018; Storytel 2018; BookBeat 

2018). 

 

När det kommer till kurslitteratur finns det ett flertal diskussioner som alltid kommer till 

ytan, framförallt priser. Därför har studenter själva skapat en egen andrahandsmarknad 

där det säljer begagnade böcker till framtida studenter inom samma program och kurser. 

För att få en korrekt verklighetsbild av hur marknaden ser ut valde forskarna att slå ihop 

summan av obligatorisk kurslitteratur enligt kursplanen för en student som går första året 

på Linnéuniversitetet. Summan redovisas och baseras på studenter som går programmet 

Retail and Service Management (LNU 2018) på Linnéuniversitet i Kalmar där de hade 

investerat i ny litteratur med senaste upplagan på Adlibris. Den totala kostnaden blev 

9215 kronor. Enligt CSN (2018) får en student med fullt lån och bidrag ut cirka 10 000 

kronor/månad under 10 av kalendermånaderna och med utgångspunkt i vad ny 

kurslitteratur skulle kosta för en student innebär det att nästan en tiondel alltså beräknas 

gå till kurslitteratur.  
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika sätt att se på värdeskapande och hur processen fungerar enligt Grönroos 

(2015) och han beskriver att S-D logic är det viktiga inom serviceperspektivet där företag 

skapar värde inifrån sitt företag. De ska gå utanför boxen med att erbjuda service till 

kunderna som i slutändan skapar ökat värde, berättar författaren. Samtidigt argumenterar 

Heinonen et al. (2010) om att C-D logic är bättre då de anser att kunden ska vara i centrum 

istället för servicen. De vill förflytta fokuset till att tänka på vad kunderna har för 

erfarenhet och vilka aktiviteter de utnyttjar, för att se hur de ska tillfredsställa kunderna i 

deras karriär samt i deras vardag. Författarna fortsätter att förklara hur företag fokuserar 

på tjänsten, men inte hur de egentligen uppfattas av kunden. Däremot beskriver 

Gummesson (2008) hur det finns ett antal steg som företag bör använda sig av som 

beskriver att kunden är i fokus och vad företag kan göra för sina kunder mer generellt, 

vilket är den allmänna uppfattningen som forskaren samlat in från sin studie. Heinonen 

et al. (2010) menar däremot att de ska bli ännu mer anpassat mot kunden än vad det är 

och att varje företag måste förstå sin målgrupp samt vilka de vill nå ut till. Servicen ska 

kännas individanpassad och företag ska genom C-D logic gå från serviceperspektivet till 

att fokusera på kundperspektivet menar författarna. 

  

Grönroos (2015) förklarar att på en konsumentmarknad kan begreppet värde beskrivas 

som någonting upplevt eller ur ett praktiskt perspektiv som att “få det bättre”. Ökar 

värdet innebär det alltså att kunden får en bättre upplevelse, även detta med hjälp av en 

tjänsteleverantör. Det tåls att nämna att författaren menar att kunden även kan ta med sig 

negativa upplevelser som istället bidrar till värdeminskning och att kunden då “får det 

sämre”. Gummesson (2008) påstår att den traditionella värdekedjan är leverantörens och 

att kundens värdekedja har utvecklats ifrån denna. Gummesson har brutit ner kundens 

värdekedja till sex steg där enbart den generella kunden är i fokus och handlar om att ur 

ett företagsperspektiv ge sina kunder det de vill ha, hur de vill ha det och inte upplevs 

slösa deras tid. Trott (2018) påstår att för att klara sig måste företag anpassa sig och 

utvecklas, det finns alltid en medvetenhet om att konkurrensen kan förändra basen av 

marknaden med lanseringen av en ny produkt. Innovativt tänkande spelar alltså stor roll 

för hur ett företag växer på marknaden, detta kan relateras till hur väl innovationerna 

möter kundernas behov och förväntningar. Författaren menar att om företaget ska lyckas 

med sina innovationer måste deras perspektiv gällande förändring anpassas till kunderna. 
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I själva nyskapandeprocessen ska kunder erbjudas att vara med för att lyfta fram sina 

åsikter. 

  

Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, Lammgård och Sundström (2017) beskriver att 

innovationer uppstår genom att företag börjar med den tekniska utvecklingen för att 

därefter överlåta progressen till kunderna. Författarna menar inte att företagen ska 

överlåta all innovation till kunderna utan att de genom intervjuer undersöker om kunderna 

vill vara med i processen när en ny teknisk utveckling sker. Kunderna önskar att 

tillsammans med företagen framföra sina önskemål och ge förslag till idéer, vilket gör att 

företags förmåga att skapa värde blir lättare. Författarna fortsätter med att diskutera hur 

det är svårt att skapa värde för kunden och att det måste göras på rätt sätt för att bli lönsamt 

online. Det som måste förmedlas till kunderna är effektiv leverans, enkel och säker 

betalning samt korrekt information. Det är viktigt att företag skapar gemensamma 

processer som sammanfaller samt skapar värde när tjänster och produkter testas 

tillsammans. När kvaliteten på tjänsten ska benämnas och bestämmas menar Grönroos 

(2015) att kvaliteten blir för snäv och det alltid finns en risk att förbättringsprogrammen 

av kvaliteten blir begränsade. Det kunder anser är de viktigaste aspekterna hos en produkt 

eller tjänst är den tekniska utvecklingen eller specifikationen. Kunder upplever ofta att 

det är mer än endast tekniska funktioner som beskriver kvalité, det handlar istället om 

nyskapande och hur de tillfredsställer deras behov. Grönroos (2015) beskriver att det kan 

konstateras att kunder sällan köper varor eller tjänster i sig utan köper för att uppleva 

service eller resurser som produkten kan bidra till. Detta gör det möjligt för 

värdeskapande att ske menar författaren. 

  

För att utveckla en produkt som kan växa i kvalité och tjänstgöra en snabbt växande 

kundkrets krävs det kunskap och kundkännedom enligt Chattell (1998) som är expert 

inom området. Det svåra är sedan att använda kunskapen för att skapa någonting nytt och 

unikt. Genom att använda fantasin kan man hitta möjligheter i det som en gång var 

omöjligt och därmed skapa ett nytt sätt att se på framtiden. När förändringar sker i 

samhället är det en chans för företag att göra detsamma genom att förändra vad de gör 

och hur de anpassar sig efter förändringen. Ett konkret exempel på detta är i 

digitaliseringen, som har skapat ett sätt för företag att öka kundvärde på. Svårigheterna i 

detta menar Chattell (1998) är att förändra ett ingrott beteende och attityder samt att göra 

det i rätt takt så att konkurrenterna inte hinner före. Enligt Jonsson, Stoopendahl och 
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Sundström (2015) pågår det just nu en tyst revolution där allting digitaliseras, vilket 

påverkar köpprocessen och gör att den är i konstant utveckling. De fortsätter berätta att 

ny teknik och nya innovationer bidrar till förändring och särskiljning i köp, det har nu 

skapat möjligheter till att kunna skräddarsy produkter och processer efter varje kund. 

Detta påverkar även kundens efterfrågan och förväntningar som följer denna ström då 

kunder är ute efter produkter som är anpassade efter dem. Därför kan företag finna stora 

vinningar i att bejaka detta relativt nya mönster samt de värden som eftertraktas och skapa 

förståelse för att detta är en chans till värdeskapande i kundens vardag (Jonsson, 

Stoopendahl och Sundström 2015). 

  

Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2016) beskriver att företag kan skapa nya tjänster 

inom sin organisation som önskas från andra parter, vilket kan generera ett högre 

kundvärde. Författarna beskriver att det finns mängder av sätt att skapa nya tjänster och 

förklarar framförallt hur det kan förändra marknader. Exemplet som författaren nämner 

är hur Netflix förändrade hela hyrfilmsmarknaden. De startade verksamheten med att hyra 

ut filmer via nätet där kunder streamade filmer direkt i datorn. Därefter utvecklades 

Netflix, där de erbjuder mängder av filmer för en månadskostnad. Marknaden för hyrfilm 

finns ännu men Wilson et al. (2016) menar att för kunder är hyrfilmsmarknaden på ett 

helt annat sätt idag.  

 

Werbach och Hunter (2012) beskriver att företag genom innovationer och intressanta 

idéer, till exempel genom nya plattformar kan utnyttjas för att ge bättre marknadsföring, 

ökad produktivitet, arbetsmotivation och ett ökat kundengagemang. Kring det sistnämnda 

berättar författaren hur viktigt det är att inte bara göra innovationer som inte används eller 

syns för företagets kunder, utan de diskutera om lekfulla idéer där mycket interaktion med 

kunder är i fokus. Det här skapar värde för deras kunder då det ger ett exempel på att 

företag borde göra spel eller tävlingar för att tillfredsställa kunder. Detta stärker också 

Michel (2002) då han beskriver att innovationer kan tillfredsställa kundens funktionella 

och sociala liv, det behöver inte vara något helt revolutionerande berättar författarna utan 

det kan vara redan befintliga produkter som appliceras på en annan marknad. Wilson et 

al. (2016) berättar om en innovation Starbucks gjorde, som kallades “crowdsourcing” där 

företag söker problemlösare eller förslag på problemlösning från en stor mängd parter 

och i detta fallet deras Starbuckskunder. Matthew Guiste (2010) som var ansvarig för 

sociala medier på Starbucks när detta hände berättar hur de första året fick 70 000 stycken 
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idéer och 2012 hade den siffran stigit över 150 000 stycken idéer inskickade till Starbucks 

från deras kunder. 

  

Det intressanta med idéen enligt Wilson et al. (2016) är ingen som skickade in idéer fick 

ersättning även ifall deras idé blev verklighet på Starbucks caféer men ändå fick det ett 

så stort genomslag. Även Gallo (2011) berättar hur det finns tre steg som skapar en 

passion för att skapa, visionera och som startar den kreativa processen. De tre handlar om 

att lyssna och lära känna sina kunder, förstå varje individ, vad de har för tankar, 

reflektioner eller synpunkter om företaget. För att enligt författaren kunna förstå vad 

kunder vill ha för innovationer som uppfyller deras drömmar. Efter att företag har fått ta 

del av den här informationen från sina kunder vågade de satsa på att skapa innovation. 

Schmitt (2003) fortsätter resonemanget med att företag måste göra innovation ifall de vill 

hålla sig kvar på marknaden och kunna konkurrera med konkurrenter. Författaren 

beskriver att det finns mängder av innovationer att skapa, men att de som skapar mest 

värde inte behöver vara produktutvecklingar utan menar att de kan också vara events, 

marknadsföring eller en annorlunda kommunikation i marknadsföringen. 

  

Enligt Melander (2013) var det 2007 endast hälften av alla studenter som köpte den 

obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. Författaren anser därför 

att det vore bättre att satsa pengar på att göra kurslitteratur gratis genom digitalisering. 

Vidare går även Azarmi, Espeland och Floris (2016) in i diskussionen om hur 

bokbranschen förändras och att utdelningen av fysiska böcker minskar i samband med att 

digitala böcker ökar. Sedan Storytels prenumerationsmodell lanserades har försäljningen 

av ljudböcker både hunnit toppa och exploderat på bokmarknaden. Under 2016 kom den 

stora intäkten, ungefär 90% av försäljningen kom från streaming. Genom digitaliseringen 

har kurslitteraturens förlag inte fullt ut hängt med i innovationen och därför missat 

chansen att skapa ett högre kundvärde för studenter. Detta kan även bidra till andra 

konsekvenser som kan påverka företagens placering på marknaden. 

 

“...not to innovate is to die” 

(Freeman 1982, 5)  

 

Detta ledde till funderingar kring modernare lösningar till problemen som anses finnas 

kring just kurslitteratur. Ett övervägande av vad det finns för åtgärder att tillämpa för att 
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skapa en balans mellan företag och kund samt minska gapet i deras eventuella olikheter i 

värdeskapandeprocessen. Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) ökar högskoleutbildade 

studenter. Mellan 1990-2015 ökade procentandelen i Sverige från 11% till 27%. 

Föregående resonemang tyder på att kurslitteratur är en marknad där kundkretsen stadigt 

ökar. Varje student är i behov av ett eget skräddarsytt bibliotek beroende på vilka kurser 

och program som hen deltar i vilket kan skapas genom innovation och digitalisering. 

Genom dessa teorier finns det en öppen marknad för nya lösningar att tas fram för att öka 

studenters kundvärde. Teknologiska åtgärder har aldrig varit mer aktuellt vilket ger 

förlagen en stor möjlighet att skapa ett stort försprång i att skapa värde för sina slutkunder 

i en sådan teknisk värld som finns idag. De har stort läge att och hoppa på tåget innan 

konkurrensen hittar en bättre lösning och slår ut de på marknaden. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med företagen och hur 

ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som en möjlighet att 

påverka kundvärdet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse för de likheter samt olikheter 

som finns mellan kunder och företag inom kurslitteratur och dess värdeskapande. Studien 

ska undersöka hur bokförlagen jobbar med att skapa kundvärde och se över om det finns 

potentiella digitala samt innovativa lösningar som genererar ett ökat kundvärde för 

studenterna. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att helt ta avstånd från den juridiska diskussionen kring 

rättigheter. Forskarna kommer enbart ta hänsyn till den svenska marknaden och 

universitetsstudenter. Studien gör en avgränsning i företagsperspektivet och väljer att 

enbart fokusera på bokförlag inom kurslitteratur, vilka i det här fallet blev 

Studentlitteratur och Liber. 
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2  Metod 

2.1 Undersökningsmetod 
I en forskningsprocess menar Olsson och Sörensen (2011) att forskarna har mängder av 

olika sorters forskning att tillämpa och det kan se ut på olika sätt. Det första författarna 

berättar om är grundforskning, vilket är ett systematiskt sökande efter ny kunskap. Där 

forskningen är antingen autonom eller riktad. Olsson och Sörensen menar att den 

autonoma forskningen avser metod, teorier och utvecklingen av de som det dominerande 

medan riktad forskning är mer fokuserad på förväntad betydelse över samhällsområden. 

De fortsätter därefter att prata om det som denna uppsats gått ut på, en tillämpad forskning 

på området. Där forskarna har undersökt värdeskapande samt jämfört det i ett 

kundperspektiv och ett företagsperspektiv. Tillämpad forskning är enligt Olsson och 

Sörensen ett mer systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap inom en vald 

tillämpning. I studiens fall är det att se hur värdeskapande för kurslitteratur skiljer sig 

mellan parterna. 

 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ 

Uppsatsen kommer genomföras utifrån en kvalitativ undersökningsmetod med fokus på 

intervjuer med både företag och studenter, med syfte att jämföra hur de ser på 

värdeskapande. Det här är  enligt Alvesson och Sköldberg (2017) en kvalitativ 

forskningsmetod som är gjord efter hur forskaren tolkar studien och hur materiella 

praktiker gör detta synligt för betraktaren samt världen. De som arbetar med det praktiska 

använder sig av en serie med repetitioner i form av fältanteckningar, intervjuer, 

konversationer, fotografier och inspelningar. Därefter framställs den kvalitativa 

forskningen av en naturalistisk syn på hur världen ser ut. Med det menas att omgivningen 

studeras för att sedan skapa en förståelse och tolkning för olika företeelser från den 

innebörd andra människor förmedlar till omvärlden (Alvesson och Sköldberg 2017). 

  

Forskarna har valt att använda sig av en kvalitativ metod då det genomfördes 23 stycken 

studentintervjuer och två företagsintervjuer med Studentlitteratur och Liber som är de två 

största svenska förlagen. Dessa använde forskarna på grund av att de har störst 

marknadsandelar inom kurslitteratur, vilket de anser bör ge en bra bild av de övriga 

förlagen i Sverige. Enligt Bryman och Bell (2017) inriktar sig forskaren i en kvalitativ 

metod mer på språket. Fokus ligger på att hitta djupet i forskningsfrågan, vilket görs 
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genom ett välarbetat förarbete som vanligtvis innefattar intervjuer eller fokusgrupper. De 

viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är först och främst att forskaren ska skapa 

generella forskningsfrågor. Andra steget är val av relevanta platser och personer. Tredje 

steget innebär insamling av relevanta data. I fjärde steget går forskaren vidare med 

tolkning av data. Steg fem enligt författarna innefattar begreppsligt och teoretiskt arbete 

och för att avsluta processen genomförs steg sex som är att skriva en rapport om 

forskningen och dess resultat. Författarna fortsätter genom att berätta att det finns några 

skillnader mellan en kvalitativ studie och en kvantitativ studie men också likheter. Några 

olikheter som finns är att kvantitativt oftast är siffror, forskares uppfattning och statistik. 

Medan i kvalitativt är det oftast ord, deltagarens uppfattning och processinriktad. De 

likheter som finns är att båda metoderna är inriktade på reduktion av data och vill besvara 

forskningsfrågan (Bryman och Bell 2017). Holme och Solvang (1997) beskriver att det 

inte finns ett enkelt sätt att lyckas med kvalitativa studier, de krävs ett jobb och forskarna 

måste skapa sig en egen uppfattning om ämnet där de kan vara egna erfarenheter, 

utbildningar eller annat vetenskapligt arbete. Det svåra med en kvalitativ undersökning 

menar författarna är att studien också kan bli objektiv eftersom forskarna ska samla på 

sig förkunskaper, vilket gör att forskarna bildar en förutfattad mening om ämnet. 

  

Denscombe (2016) berättar att kvalitativ data måste förberedas och organiseras innan det 

av forskarna analyseras samt att den måste bearbetas för att bli tillgänglig för analys. Det 

första som måste göras enligt författarna är att ursprunglig data måste skyddas, det är 

viktigt att forskarna har en plan på hur de ska säkerhetskopiera materialet. Därefter ska 

all data kategoriseras och indexeras genom att strukturera det i datum, intervjuobjekt och 

nummer för att de lätt ska hittas. Detta hade tidigt bestämts genom att filnamnen döptes 

till exempelvis “Petter Lindblad, 2018-04-26, intervjuobjekt nr 26” för att forskarna 

lättare skulle kunna navigera i systemet. 

  

2.1.2 Forskningsansats 

Starrin och Svensson (1994) tar upp den formella metodtypen där de förklarar induktiv 

och deduktiv ansats som något som kan användas av alla forskare inom de flesta 

vetenskaper. De är två stycken ansatser för att nå slutsatser. Bryman och Bell (2017) 

beskriver deduktiv ansats genom att berätta att forskaren utgår från premisser där antingen 

en eller flera ska vara sanna. Utifrån detta kan forskaren göra logiska slutsatser om vad 

som borde gälla i det allmänna fallet. Vid en induktiv ansats beskriver författarna hur det 
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handlar om att dra slutsatser efter erfarenheter. Forskaren samlar in information för att 

därefter analysera och dra slutsatser om det som samlats in. Vid en abduktiv ansats sker 

det en mix av induktiv och deduktiv, till exempel använder sig forskare i det fallet av 

enkäter i början för att därefter skapa en modell som i nästa steg testas mot respondenterna 

i en intervjuprocess berättar författarna. 

  

Rapporten kommer vara en induktiv ansats där Bryman och Bell (2017) menar att det är 

ett synsätt på hur relationen mellan teori och forskningspraxis fungerar, vilket gör att 

teorin genereras utifrån praktiken. Induktiv teori är det vanligaste när forskare utför en 

kvalitativ studie, en induktiv ansats bidrar till att studien presenterar resultatet av den 

utförda forskningen. Alvesson och Sköldberg (2017) berättar att när forskare har en 

induktiv ansats görs aktiva val i ställningstagandet mellan teori och empiri, vilket innebär 

att den som undersöker objektet ska göra det utan att förankra det i teori. Därefter 

använder forskaren den empiriska delen som har samlats som utgångspunkt under 

processen för att skapa eller formulera egna teorier utifrån den informationen forskaren 

fått från studieobjektet. Författarna fortsätter förklara att genom detta kan forskaren göra 

tolkningarna och reflektionerna av materialet tydligare. Quinlan (2011) beskriver att när 

forskarna använder sig av en induktiv ansats är det viktigt att undersöka noggrant med 

hänsyn till studieobjektet. I sådana studier brukar det mestadels vara enskilda företeelser 

som undersöks. Med detta menar författaren att empirin ska ligga i grund till studien och 

vilka teorier forskaren därefter väljer att producera. 

  

Enligt Bryman och Bell (2017) är det vanligaste sättet för kvalitativa forskare att skriva 

sina studier genom att lägga fokus på insamling och analys av data och sedan låta teorin 

utvecklas från data som utgångspunkt. Andersson (2012) berättar att induktiv ansats är 

vanligast när forskarna har en mindre andel respondenter då det bidrar till djupdykning 

kring ämnet med respondenterna som beskriver deras erfarenheter samt lärdomar, det här 

kallas explorativa undersökningar. Detta menar författarna i slutändan kan leda fram till 

egna teorier om ämnet som forskarna därefter kan redovisa samt applicera i verkligheten. 

Vilket också kan göra att forskarna får en mer kritisk syn på teorierna de samlat in då all 

empiri jämförs med teorin, vilket kan ge intressanta slutsatser om ämnet och skapa den 

kritiska synen som nämnts. 
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Forskarnas induktiva metodval har gjort att studien hjälpt uppnå inte bara syftet utan även 

frågeställningen. De har varit till stor fördel för studien då forskarna under den empiriska 

insamlingen fått en bättre förståelse för vilka teorier som kunde användas. Forskarna har 

också kunnat se samband mellan de kvalitativa studierna och teorin genom att dra 

kopplingar om vad den empiriska studien kan ge. Studien har fokuserat på att se likheter 

och skillnader mellan kunder och företags syn på värdeskapande, vilket gav forskarna 

möjlighet att genomföra en jämförelse mellan de två perspektiven. Induktiv ansats har 

hjälpt studien att få svar på vilken teori som bör användas efter intervjuerna. 

Respondenterna har gett studien svar som bidragit till att teorin utvecklats efterhand, då 

de har tagit upp ämnen som blev intressanta för studien. Det här gör att det går att forma 

teorin och se att de som undersökts verkligen bidrar till uppsatsen. Innan empirin 

genomfördes hade forskarna en aning om vilka teorier som skulle beröras och började 

skriva ner teorier som de ansåg empirin potentiellt kunde beröra. När empirin hade 

sammanställts fick teorin ändras och anpassas på grund av att insamling berörde andra 

delar som inte var med från början, därför har uppsatsen en induktiv ansats. 

  

Som nämnt ovan är induktiv det vanligaste i en kvalitativ studie, vilket gör att de passar 

in på hur forskarna vill forma studien. De fanns länge en tanke att göra en mix av induktiv 

och deduktiv forskningsmetod då planen från början var att ha en förstudie, fokusgrupper 

samt företagsintervjuer. Därför ansåg forskarna att en blandning var det optimala. Under 

tidens gång ändrades synsättet på vad uppsatsen skulle handla om och på det sätt ändrades 

också vilken forskningsmetod forskarna ville utföra. Efter noggrannare funderingar blev 

det bästa för studien att intervjua både företag och studenter då jämförelsen mellan 

respondenternas förväntningar blev lättare att analysera och stärkte även studien. 

Forskarna använde sig av den induktiva metoden på grund av att ett mindre antal 

respondenter delade sina erfarenheter till studien, vilket verkligen gav ett djup i 

uppsatsen. De olika städerna som respondenterna kom ifrån påverkade också vilka 

erfarenheter de hade. Respondenterna som kom från de större studentstäderna som Lund, 

Linköping och Uppsala hade lätt att få tag på kurslitteratur överlag medan andra 

universitet hade det svårare. En del hade nyare utbildningar med digitala ämnen som 

gjorde att de ibland saknades kurslitteratur eller att de hade det mycket svårare att få tag 

på det. Dessa olikheter är något som verkligen kunde användas när de gällde att få en 

bredare jämförelse mellan vad studenterna vill och vad företagen anser finns på 

marknaden som bör skapa värde. Forskarna valde att ta in företagsintervjuer för att 
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empirin även skulle innehålla ett företagsperspektiv inom branschen. Efter intervjuerna 

märktes det hur de gör saker för studenterna som inte kommer till ytan, vilket kan läsas 

mer ingående under rubrikerna 3.1, 4.1 och 5.1. 

  

2.2 Forskningsprocess 

Andersen (2012) berättar att forskare skiljer på frågetekniker genom att välja intervjuer 

med en eller flera personer och enkättekniker som alternativ då respondenten själv får 

fylla i svaren som sedan samlas in. Vid valet av intervjuer finns även alternativen mellan 

en strukturerad, semistrukturerad eller en ostrukturerad intervju ska genomföras, det 

bestäms efter i vilken utsträckning intervjuaren väljer att styra intervjun. Syftet är att föra 

ihop empiri och koppla den med teorin efter intervjuerna utförts samt formulera om den 

till en konkret samhällspraxis enligt Holme och Solvang (1997). Med det här menar 

författarna att en länk skapas mellan de objekt som intervjuats och den egna 

verklighetsuppfattningen för att se om de stämmer överens. Även om författarna tycker 

att en operationalisering av teoretiska utgångspunkter har gjorts och de anses vara 

täckande och fruktbara, kan personerna som blir intervjuade ha en helt annan uppfattning. 

Med operationalisering menar författarna att de vill precisera och göra 

operationaliseringen entydig, genom att begreppen blir entydiga får du precisa svar som 

blir till större användning. Frågorna måste vara täckande och båda parter ska ges samma 

uppfattning och de ska sammanfalla tillsammans (Holme och Solvang, 1997). 

  

Forskarna valde att operationalisera begrepp för att intervjuobjektet skulle bilda en större 

förståelse och för att det inte skulle vara okänt för respondenterna när frågan ställdes. I 

början av varje intervju togs det tillfället att göra all operationalisering till respondenterna 

gällande värde, förlag och marknad. De gjorde att det blev ett flyt i intervjun och det 

behövdes inte göras onödiga förklaringar längst vägen. 

  

Dalen (2015) beskriver kvalitativa forskningsmetoder och hur det är viktigt att ta med de 

problem som finns när forskare använder sig av intervjuer som insamlingsmetod. De är 

viktigt att forskaren skyddar respondenterna i hela forskningsprocessen. Alvesson och 

Torhell (2011) menar att de är viktigt att dela upp samt avgränsa intervjuerna på fyra sätt. 

Det första steget författaren förklarar är struktur, som nämnts tidigare i metodkapitlet 

handlar om strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Uppsatsen 

ligger i det semistrukturerade valet då forskarna har samma frågor till alla 
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kundrespondenter men däremot andra formulerade frågor till företagsrespondenterna. 

Samma innehåll till det som undersöks men formulering ändras för att anpassas bättre till 

kund- eller företagsperspektivet. Detta stärks av Bryman och Bell (2017) som instämmer 

om att det här definierar semistrukturerade intervjuer. Detta var den bästa metoden för 

studien och för att få en djupare bild av ämnet. Genom att ha semistrukturerade intervjuer 

fick frågorna öppnare svar av respondenterna. Detta gav studien god empirisk data att 

bearbeta och jämföra. I studien intervjuades både kundrespondenter och 

företagsrespondenter, vilket gjorde att forskarnas egen uppfattning bekräftades. Det gav 

även en bredare bild av ämnet, detta resulterade i att forskarna kunde ompröva analysen 

samt de frågeställningar som satts upp i början av studien. 

 

Nästa punkt som Alvesson och Torhell (2011) tar upp är storlek där de är viktigt vilken 

mängd respondenter forskarna ska ta med i sin studie, vilket kommer senare i rapporten. 

Tredje punkten som Alvesson och Torhell (2011) benämner är kommunikationsmedium, 

alltså vilken intervjumetod som ska användas. Forskarna måste bland annat välja mellan 

att hålla telefonintervjuer eller fysiska intervjuer - ansikte mot ansikte. Det vanligaste vid 

kvalitativ forskningsmetod är att använda sig av ansikte mot ansikte då telefonintervjuer 

är komplexa och inte ger lika mycket innehåll. Alvesson och Torhell menar dock att de 

ger ett mycket rikare innehåll ifall forskarna vill komplettera intervjun i studien efter 

personliga intervjuer. Personliga intervjuer är enligt Denscombe (2016) lättare att 

arrangera och det som sägs, till exempel uppfattningar och synpunkter under intervjun är 

fakta och har en källa, vilket är respondenten. Alvesson och Torhells (2011) nästa punkt 

är kategori, vilket är att olika grupper av människor kräver att intervjuaren eller forskarna 

ändrar sitt beteende till vilka de intervjuar, till exempel kan forskaren behöva anpassa sig 

efter olika kulturer eller liknande. 

 

Dalen (2015) lägger vikt vid att forskarna bör göra en provintervju för att testa 

intervjuguiden, men även för att testa sina kunskaper som intervjuare. Att ha en 

provintervju gör också att inspelningsutrustningen testas och ser så att allt kommer fram 

vid transkriberingen. Författaren beskriver att forskaren i så fall snabbt kan skriva ner allt 

som sagt under intervjutillfället. Efter provintervjun har forskarna tid på sig att anpassa 

eller bara göra små ändringar i intervjuguiden för att besluta om vissa frågor är bra eller 

mindre bra. Detta var något som börjades med, att intervjua en person som fick svara på 

alla frågor för att se om frågorna höll för att fortsätta studien. Forskarna märkte då snabbt 
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att intervjuguiden var alldeles för stängd och frågorna som ställdes var för mycket “ja” 

eller “nej” frågor, de ändrades snabbt med att antingen omformulering eller att lägga till 

en följdfråga där de kunde utveckla om de inte gjort det från början. Efteråt bad forskarna 

respondenten läsa igenom frågorna för att se om hen tyckte att de var begrepp som 

behövde förklaras tydligare, vilket en del begrepp också behövde. Detta resulterade i att 

en förklaring gjordes i början av intervjun för bättre validitet. Validitet kan läsas mer om 

senare i metodkapitlet 2.3 där exempel på dessa ord kommer att visas. 

 

2.2.1 Urval 

Dalen (2015) berättar att urvalet av respondenter innebär att forskaren ska göra ett urval 

som återspeglar den största möjliga variationen på de som ska intervjuas. För den här 

studien var det bättre att forskarna tog respondenter i olika åldrar, av olika kön och olika 

destinationer i Sverige. Detta för att forskarna skulle få större kunskap inom området när 

respondenter i de olika klasserna intervjuas då insamlingen från respondenterna ger en 

flerdimensionell bild av ämnet när de delar sina kunskaper. Detta kallas ett teoretiskt urval 

och Bryman och Bell (2017) beskriver att det är lätt att hitta det teoretiska urvalet då 

forskarna vet eller ser genom en förstudie vilka som har haft mest problem för att gå in 

mer djupgående hos respondenterna. Denscombe (2016) berättar att explorativa urval är 

småskaliga urval och forskning, men som samtidigt förknippas med kvalitativ data. Detta 

som nämnts innan i arbetet handlar om att undersöka outforskade ämnen för att hitta nya 

idéer, teorier och intressanta infallsvinklar. Författarna beskriver att de ger en möjlighet 

för forskaren att generera egna insikter och information från studien, de är inte heller 

nödvändigt att få ett tvärsnitt av populationen. 

 

Studien grundades i ett explorativt urval där det slutade med att studien intervjuade 23 

kundrespondenter. Det var dock viktigt att få ett objektivt synsätt där urvalet inte hade en 

aning om vad studien handlade om. När det gällde urvalet av företagsrespondenterna var 

de ett urval som handlade om antal bokförlag som finns på den stora marknaden. Studien 

avgränsas till svenska förlag därför blev det lilla urvalet ganska självklart för vilka förlag 

studien skulle beröra då forskarna valde de två största aktörerna på marknaden som är 

Studentlitteratur och Liber. 
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2.2.2 Datainsamling 

Datainsamling är den huvudsakliga faktorn enligt Bryman och Bell (2017) i varje 

forskningsprojekt. Denna fas är den största och den som ägnas mest tid åt i 

forskningsprocessen, typisk datainsamling är intervjuer och enkäter. Enligt Andersen 

(2012) ligger fokus vid argumentation för metodval på vilket praktiskt område som 

undersöks, problemställningen och studiens syfte. Detta är det som bestämmer studiens 

riktning i metodvalet och tillvägagångssättet. När det kommer till datainsamling finns det 

enligt Andersen sätt att kategorisera data som används under forskningens gång. 

Författaren fortsätter förklara att det finns olika tekniker för att kategorisera, men att det 

finns två kriterier som är avgörande för vilken insamlingsdata som används i studien. 

Dessa är om datan är kvantitativ eller kvalitativ och om datan är primär eller sekundär. 

  

Primärdata beskriver Andersen (2012) som den sortens data som forskaren själv har 

samlat in genom empiriska undersökningar som är relevanta till studiens syfte. Under 

forskningen samlades det in data som därefter transkriberades, tolkades, analyserades och 

kopplades ihop till teori som sedan mynnade ut i en slutsats. Den data som förts samman 

och presenteras under forskningen för studien är primärdata som ska används för att utföra 

syftet. Primärdatan samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med studenter 

som representerar kundperspektivetet och förlag för att även ta del av ett 

företagsperspektiv samt kunna genomföra en jämförelse. Forskarna fokuserade som 

nämnt innan på de fåtal företag som finns i kurslitteratursbranschen och utförde djupa 

intervjuer med respondenterna. För att få en rättvis bild av ett kundperspektiv var målet 

att utföra minst ett 20-tal intervjuer med studenter, vilket resulterade i att det blev 23 

studentintervjuer. 

  

Enligt Bryman och Bell (2017) är sekundärdata forskning som samlats in och forskarna 

som utfört tidigare studier är med största sannolikhet inte inblandade vid denna forskning 

som sekundärdatan gjort. De som gjort den senaste forskningen på en primärdata har 

istället haft ett annat syfte med denna data och kanske fått fram ett annat resultat. Detta 

är rådata som insamlats av utomstående människor eller institutioner. I detta fallet utgörs 

det här ifrån vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter som kan bidra till att stärka samt 

koppla den primärdata som forskarna samlat in. Det svåra med att samla in data är att 

hitta det relevanta och kunna filtrera det som är väsentligt för uppsatsen, men även våga 

vara källkritiska när forskarna läser artiklar eller nyheter. Det är alltid svårt att veta vad 
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enstaka författare eller forskare har för avsikt med forskningen, vilket gör att det är viktigt 

att ha ett kritisk tänkande, en del kan få bidrag från företag eller dylikt där de forskar för 

att främja en specifik företagsutveckling. Exempel på detta kan vara att forskare gör 

studie på att alkohol är bra för hälsan, men de har fått bidrag från ett specifikt 

alkoholvarumärke, vilket kan göra studien opålitlig.  

  

Det tog tid att lokalisera relevanta artiklar inom ämnet värdeskapande och innovationer 

inom litteraturbranschen, men ett fåtal hittades där de skrev om Storytel som gick att 

använda sig av för att få förståelse kring ämnet. Det som fanns mycket forskning kring 

var musikindustrin och hur den har omvandlats till en streamingvärld, vilket ansågs kunna 

appliceras på detta ämnet då de är två liknande branscher. Även när det gällde ämnen som 

innovation och digitalisering fanns det massvis med forskning, men i många branscher 

som inte är i närheten av den bransch som den här studien har fokuserat på. Vilket gjordes 

från ett sållande av artiklar var tvunget att genomföras för att kunna hitta de som gjorde 

att studien gick framåt och gav forskarna mer kunskap. Det finns även mycket forskning 

på de ämnen som nämnts ovan utomlands, men inte allt för mycket i Sverige. Det som 

har gjorts forskning på inom musikbranschen är för det mesta relaterat till Spotify som är 

ett svenskt företag, där den svenska marknaden då också varit i åtanke. Därför är de 

artiklarna applicerande på denna studie. 

 

Första företagsintervjun hölls med en anställd på Studentlitteratur AB vars titeln var 

digital affärsutvecklare och den andra hölls med en anställd på Liber vars titel var 

affärsområdeschef med inriktning på universitet. Forskarna valde att kontakta 

Studentlitteratur och Liber då de är ett av de få stora förlagen i Sverige som fokuserar på 

marknaden kurslitteratur som har ett stort utbud samt mycket insikt på området. 

Intervjuerna var givande och respondenterna gav mycket relevanta och intresseväckande 

svar. Några dagar innan intervjuerna hade de frågor som skulle ställas skickats ut och 

diskussionsämnena som planerades att ta upp under intervjutillfällena då detta ombads av 

respondenterna och forskarna inte var i behov av spontana svar. Detta har även bidragit 

till att svaren på frågorna var pålästa och uppdaterade. Under intervjuerna följdes frågorna 

som hade planerats att ställa och förberett respondenterna på till största del. Det fanns 

dock tillfällen då framförallt Studentlitteratur redan hade svarat på en kommande fråga 

genom en tidigare fråga, då valdes det att hoppa över den kommande frågan för att 

undvika repetitioner, intervjuerna tog cirka en timme var att genomföra. 
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Processen att samla in data och intervjua studenter för ett kundperspektiv gick betydligt 

smidigare än med företagen. Det intervjuades totalt 23 studenter, för att få variation var 

11 av respondenterna från högskolor utöver Linnéuniversitetet i Kalmar. Dessa 

intervjuades då över telefon medan resten av respondenterna var studenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar som intervjuades personligen. Även bland studenterna i 

Kalmar skapades det variation genom att välja personer som gick på olika fakulteter och 

program. Det var även viktigt att välja personer som inte visste vad studiens huvudsyfte 

bestod av så att svaren blev objektiva och de inte hade en tanke på vad forskarna ville få 

ut av intervjun. En annan viktig aspekt var också att respondenterna skulle känna sig 

trygga i intervjun. Det förklarades innan intervjun att studien syftade på att göra en 

jämförelse mellan företag och kundernas uppfattning av marknaden kurslitteratur samt 

förklarade kort ordet värdeskapande. Detta för att respondenterna skulle få en bättre 

förståelse för frågorna som ställdes under tillfället. Det ställdes samma frågor till samtliga 

respondenter, ett fåtal gånger bads en del av intervjuobjekten att utveckla sina svar då 

frågan inte kändes ordentligt besvarad. Utöver det såg intervjuerna likadana ut och varade 

i allt från 10 minuter till 20 minuter, detta gjorde att svaren blev utförliga samt berörde 

studiens syfte. I bilaga 1 presenteras de studenter som utfördes intervjuer med. 

 

Från start fanns idén om att använda sig av fokusgrupper för att få ett djupare samt 

diskuterande kundperspektiv, men efter diskussioner bestämde forskarna att använda sig 

av ett större antal korta intervjuer med en respondent i taget. Anledningen till valet av 

denna teknik var för att de kom till insikt med att det skulle bli svårt att hålla 

diskussionerna i en fokusgrupp inom rätt ram för att få svar som var användbara för 

studien och bidra till en stark analys och slutsats. Istället användes enskilda intervjuer då 

det är det lättare att välja ämnesdiskussion och få relevanta responser från 

intervjuobjekten vid denna metod. Det gjorde också att det blev lättare att få tag på 

respondenter då det fanns en hel vecka där de kunde välja vilken tid de ville bli intervjuade 

på. Det var förvånande enkelt att samla in respondenter och efter 23 stycken kände 

forskarna att studien fick de empiriska svaren som förväntades. I slutet upplevdes det att 

många upprepade sig på frågorna och studien hade nått en empirisk mättnad. 

Informationen som respondenterna gav var erfarenheter som sedan användes och 

forskarna märkte att resultatet var att majoriteten av respondenterna svarade liknande på 

de flesta frågor. 
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2.3 Forskningskvalitet 

Validitet beskrivs som ett av de viktigaste kriterierna vid en studie enligt Bryman och 

Bell (2017). Validitet är en bedömning av slutsatser som forskaren har undersökt och hur 

de hänger ihop eller inte. Det finns olika sorters validitet och de kommer att framföras 

här nedan: 

•   Begreppsvaliditet handlar enligt författarna om att komma fram till ett mått på ett 

begrepp som är samhällsvetenskapligt. De är hur ett begrepp egentligen bevisar 

vad det egentligen står för. Begreppsvaliditet används vanligtvis på kvantitativ 

forskningsmetod. 
•   Intern validitet handlar om hur orsakssamband som benämns kausalitet och 

huruvida det skapar kausalt samband mellan två eller flera variabler samt om det 

är hållbara eller inte. De menar att det inte går att säga om x påverkar eller gör en 

variation i y utan kanske är andra faktorer som gör att variation inträffar. Detta är 

enligt författarna viktigt att ha i åtanke då det är svårt att bevisa hur olika variabler 

påverkar varandra, vilket internvaliditet ska bevisa. 
•   Extern validitet är begreppet som författarna skriver hur denna typ av validitet hur 

resultatet kan generaliseras utöver den precisa undersökningskontexten. I extern 

validitet benämns hur de olika intervjuobjekten väljs ut för att delta i en 

undersökning (Bryman och Bell 2017). 
•   Kommunikationsvaliditet handlar om enligt Alvesson och Torhell (2011) om att 

ge validitet till den transkriberingen forskarna gjort. Efter transkriberingen är 

gjord skickas den ut till ens respondenter som bekräftar att de som står är korrekt 

och de inte känner att citat eller dylikt har tagits ur sitt sammanhang. Har forskarna 

gjort detta menar Alvesson och Torhell att de har en god kommunikationsvaliditet. 
  

Patel och Davidson (2011) benämner hur validitet ska hjälpa forskarna att förstå och 

upptäcka företeelser, tolka och begripa innebörden av världen samt kunna beskriva 

kulturen eller de uppfattningarna man bemöter. Författarna beskriver att validiteten i en 

kvalitativ studie är hela forskningsprocessen och dess hela delar. Detta ska bevisas genom 

att forskaren ska visa att hen förstår och tillämpar i processen och i hela datainsamlingen 

behandlar fakta samt gör en trovärdig tolkning av den studerade världen. Forskaren ska 

också väga in det som är motsägelsefullt och mångtydigt, vilket författarna menar 

relationen mellan det “normala, typiska samt speciella”. Inom den kvalitativa 
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forskningsprocessen är varje process unik, vilket Patel och Davidson (2011) menar är för 

att det inte går att sätta upp några regler eller procedurer för att kunna garantera att det 

blir validitet. Det finns aspekter som gör att det uppstår en problematik i denna 

forskningsprocess och problemet är när forskarna samlar in material, analys och sedan 

hur resultatet kommuniceras samt redovisas. 

  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att transkriberingen inom kvalitativ 

forskningsmetod görs när forskaren har använt sig av intervjuer. Forskarna ska behålla en 

tydlig nivå på sin noggrannhet för att därefter hålla den under hela 

transkriberingsprocessen, vilket annars gör att forskarna inte kan göra tillräckligt bra 

analyser. Patel och Davidson (2011) betonar hur olikt tal och skrift är då gester, 

betoningar, ironi eller kroppsspråk ofta försvinner vid transkriberingen. De fortsätter 

också att beskriva hur de kan vara svårt då de ofta de kan vara ofullständiga meningar 

under intervjun och forskarna som transkriberar måste göra om texten för att förtydliga 

texten. För att motverka detta menar Patel och Davidson att forskarna kan uppnå 

kommunikativ validitet genom att respondenterna får ta del av transkriberingen för att 

godkänna att de står för vad som skrivits ner på pappret. Respondenterna kan i det fallet 

ge återkoppling till forskaren så att denne kan rätta till det och även göra så att inte 

respondenterna känner att forskaren har tagit saker ur sitt sammanhang. 

  

I en studie med kvalitativa metod och när forskarna använt sig av intervjuer måste 

begrepp eller ord förklaras för respondenterna innan intervjun sätts igång. Genom 

provintervjun som gjordes kom det som sagt upp konstiga meningsuppbyggningar eller 

ordval som blev svåra för respondenten att förstå. Därför valdes det att förklara ordet 

värde innan intervjun och vad som menas med begreppet för att det inte skulle bli några 

missförstånd under processen. Även begreppen förlag eller förlagen specificerades för att 

respondenterna inte skulle börja prata om andra förlag än de som producerar kurslitteratur 

på den svenska marknaden. Efter att alla intervjuer genomförts har forskarna lyssnat 

igenom allt för att transkribera innehållet. Transkriberingen genomfördes på grund av att 

analyserna skulle bli bättre samt ge ett rikare innehåll till studien. När transkriberingen 

var gjorda fick både studentrespondenterna och företagsrespondenterna ta del av 

transkriberingen på grund av att studien ville uppnå god kommunikationsvaliditet. Detta 

tillfället har också respondenterna chansen att lägga till saker som de möjligtvis ville ha 

sagt under intervjun men som inte framgick. I företagsintervjuerna bad de om att få 
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frågorna innan intervjutillfället för att kunna förbereda sig, men det gjorde också att de 

kunde höra av sig om de var frågor de kände var konstiga. De ger studien en  god validitet 

om att de förstår begreppen, vilket märktes i svaren som gavs när de blev intervjuade. 

  

Andersen (2012) menar att reliabilitet är kvaliteten i det forskare mäter och hur trovärdigt 

det är samt hur stor del av mätningen som påverkas av tillfälligheter. När forskarna har 

en hög grad av överensstämmelse visar det för forskarna att de har en hög reliabilitet 

(Olsson och Sörensen 2011). Holme och Solvang (1997) benämner hur reliabiliteten 

bestäms av på vilket sätt mätningarna utförs och hur konsekventa samt noggranna 

forskarna är vid bearbetningen av informationen. På det sättet uppstår reliabilitet när de 

sett likheter eller olikheter från respondenterna. Bryman och Bell (2017) menar att de 

finns olika sorters reliabilitet som till exempel extern reliabilitet som innebär att forskarna 

upprepar sin studie, men de påpekar att det är svårt då sociala betingelser ofta inte är 

detsamma. För att uppnå detta berättar Bryman och Bell att de viktiga är att forskaren ska 

gå in i samma roll som föregående forskare gjorde, vilket de betonar är också är svårt att 

uppnå. Intern reliabilitet betyder att alla i forskarlaget är överens om hur de tolkar 

resultatet som de ser och hör. Mälardalens högskola (2018) förklarar också hur svårt det 

är att få reliabilitet vid en kvalitativ forskningsmetod och de menar att det beskriver hur 

pålitligt forskarna har samlat in data i sin studie. 

  

En utmaning i denna studie har varit att det är svårt att mäta reliabilitet på grund av det 

som nämnts ovan, det som kan räknas in som reliabilitet är att båda forskarna har varit 

överens om vad som sägs av respondenterna när transkribering skedde. Tolkningen har 

gjorts och forskarna har fått liknande slutsatserna av intervjuerna för de mesta. 

 

2.4 Positivism och interpretativism 

Bryman och Bell (2017) beskriver att interpretativism är ett tolkningsperspektiv, vilket 

innebär att samhällsforskaren har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som skapar en 

förståelse för handlingarnas partiska mening. De förklarar fortsättningsvis att positivism 

innebär hur forskaren ska implementera naturvetenskapens metoder på studiet av den 

sociala verkligheten och dess aspekter. 

  

Bryman och Bell (2017) fortsätter att beskriva hur en del forskare tycker att det är ett 

nedsättande uttryck som används för att beskriva en tillyxad och ytlig form av 
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datainsamling. Alvesson och Torhell (2011) berättar däremot vilka punkter inom 

nypositivism som intervjuare ska tänka på för att inte skapa förvirringen eller göra 

skillnader på kön när hen intervjuas. Forskarna ska inte ge några omfattande förklaringar 

till studien och vad de skriver om utan förklaringar ska vara kortfattade och ge en 

standardpresentation till alla intervjuobjekt. De andra två handlar om att intervjuaren ska 

vara neutral och inte personlig samt att forskaren ska försöka att inte avvika från 

intervjuns struktur. Författaren fortsätter att beskriva hur nypositivismen försöker 

minimera risken att påverka respondenterna. Alvesson berättar också om romanticism där 

forskarna ska försöka komma närmare respondenterna för att få bättre svar på grund av 

att de känner tillit och öppenhet. 

  

I intervjuerna har det bara varit respondenter som är bekanta med forskarna, alla har i det 

här fallet haft en romanticism då de känner tillit och vågar vara ärliga i sina svar. En del 

respondenter berättade hur de illegalt laddade ner böcker från diverse webbsidor för att 

de inte hade råd med att köpa kurslitteratur. Detta tyder på en bra romanticism då de 

förmodligen inte hade berättat detta om förlagen gjort undersökningar på universiteten. 

Det som studien använde sig av inom nypositivismen var de punkter som handlade om 

att studien inte ville ha några som visste vad som skrevs i uppsatsen utan bara deras 

spontana reaktion kring frågorna, vilket också är objektivism. Detta nämns senare i 

samma kapitel. Därför var forskarna korta i informationen kring arbetet och vad som 

studien ville få ut av intervjuerna samt la inte vikt eller betoning i de frågor som ställdes. 

Ifall de ställde motfrågor om något väntade forskarna ett tag för att se om de förstod efter 

fundering, oftast när de ställde en motfråga eller en paus gjorde de det bara för att de 

själva skulle få tid att tänka ut ett svar. 

  

Objektivism enligt Bryman och Bell (2017) är en ontologisk ståndpunkt hur sociala 

företeelser och deras betydelse ger en existens om de sociala aktörerna är oberoende. 

Inom objektivismen möts forskare av sociala företeelser som ligger utanför intelligensen, 

vilket därefter inte kan påverkas. Konstruktionism är också en ontologisk ståndpunkt 

berättar författarna där sociala företeelser och mening är det sociala aktörer skapar. De 

skapas inte heller bara mellan sociala samspel utan frekvent befinner sig i ett tillstånd 

med revidering. Inom konstruktionism ifrågasätts åsikter om att kategorisera organisation 

och kultur, vilket är givna enheter eller de sociala aktörerna uppfattar de som en makro 

verklighet som inte kan påverkas. Objektivismen var viktigt i studien då det verkligen 
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inte skulle vara att respondenterna medvetet eller omedvetet skulle besvara frågorna med 

en vinkling av vad forskarna anser om marknaden. Därför påbörjades intervjun alltid med 

att förklara kortfattat att den handlade om kurslitteratur och värdeskapande. 

 

2.5  Analysmetod 

Tematisk analys är den vanligaste formen när forskare ska ta itu med kvalitativ dataanalys 

(Bryman och Bell, 2017). De beskriver att studien har en generell strategi som i stöd av 

tematisk analys genom kvalitativa data får forskarna ett så kallat “Framework”, vilket är 

en matrismetod där den filtrerar data ordnas och syntetiseras. Här ska det presenteras ett 

index över viktiga teman och sub-teman, vilket därefter sätts ihop i matrisen enligt 

Bryman och Bell (2017). I det här fallet är det de transkriberade intervjuerna som är teman 

i materialet. För att det ska letas efter teman finns det enligt Ryan och Bernard (2003) ett 

par rekommendationer för att hitta teman där forskarna måste vara observanta under 

intervjuerna. Forskare ska leta efter upprepningar, metaforer och analogier. Det kan 

också märkas genom övergångar eller ämnesbyten samt likheter och skillnader som visar 

hur intervjuobjekten kan tolka en fråga på olika sätt. Ryan och Bernard (2003) berättar 

att det sista de tar upp är teorirelaterat material där vetenskapliga begrepp är det centrala 

av teman.  

 

Yin (2013) berättar att analys av data insamlas via att kategorisera, undersöka och testa 

för att skapa ett bra empirisk underlag. Forskarna i denna studie har använt sig av en 

induktiv ansats vilket gör den empiriska analysen viktig. Bryman och Bell (2017) berättar 

hur en induktiv analys med tematisk tankesätt är hur den induktiva metoden handlar om 

att identifiera teman. Det väljs tema efter att intervjuerna skett då forskarna sett vilka 

ämnen som tagits upp. I den här studien har det använts tematisk analys genom att 

intervjuerna genomfördes därefter kom det fram nyckelord. Innan intervjuerna påbörjades 

hade forskarna tankar om vilken teori som skulle komma upp och när intervjuerna 

genomförts bekräftades dessa teorier och de byggas på med nya insikter inom de tre 

teman. De teman som upprepas var värde, digitalisering och innovation, vilket forskarna 

hittade när de transkriberade intervjuerna. För att se att detta verkligen stämde och inte 

bara sägs av respondenterna använde sig forskarna av färgkoder, för att ge exempel 

användes färgen gul till värdeskapande och färgen rött till digitalisering. Det blev lättare 

för forskarna att strukturera upp empirin för att därefter ta fram teorin och kunna göra en 

tydlig analys av de båda delarna. Det är svårt att inte ha en uppfattning eller tolkning om 
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områden innan arbetet sätts igång enligt Yin (2013) vilket har inträffat i en viss mån då 

även forskarna tills studien är kunder för förlagen. Däremot har forskarna ingen djupare 

kunskap om hur den faktiska kurslitteraturmarknaden fungerar i sin helhet både med 

kundperspektiv och företagsperspektiv. Därför vid valet av intervjuer hade studien 

studentrespondenter som är kunniga i sitt handlade av kurslitteratur och hur de uppfattar 

marknaden, vid företagsrespondenterna intervjuades experter inom området. Det här 

sammanställdes som ovan nämns och därefter genom användning av teman kunde 

forskarna få fram teori. Nästa steg var att göra en noggrann analys om de tre teman som 

studien inriktade sig på och forskarna kunde se kopplingar som i detta fallet vad 

studenterna ansåg skapade värde i jämförelse med vad förlagen trodde skapade värde för 

studenterna. I slutskedet hölls det en diskussion om hur de inte skiljde sig eller skiljde sig 

i sina svar om värdeskapande, helt enkelt en jämförelse om vad respondenterna sagt för 

att få fram ett svar på forskningsfrågan. Den här processen ska ge studien en god 

transparens i hela uppsatsen. 

 

2.6 Metodkritik 

Vid studiens början hade forskarna svårt att uppfatta vilket perspektiv uppsatsen bör 

skrivas utifrån. Valet mellan ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv fungerade inte 

ihop med syfte och forskningsfråga och kändes inte rätt för att få fram den förutspådda 

poängen med studien. Efter ett antal försök till ett val av perspektiv landade forskningen 

i en jämförelse vilket gjorde att empirin också delades upp i båda perspektiven så läsaren 

fick en tydlig bild av vem som stod för vad. Detta val bidrog även till valet om hur 

uppsatsen strukturerades upp då varje teori blev rubriken för ett kapitel som innehåller 

empiri, teori och analys kring samma tema och hjälper därför läsaren förstå jämförelsen 

helt enkelt en induktiv struktur. I början låg även fokus på att skriva om hur kurslitteratur 

kunde utvecklas till en streamingtjänst i framtiden. Detta hade dock gjort att uppsatsen 

blivit en marknadsundersökning istället för en forskningsstudie, vilket gjorde att 

forskarna ändrade inriktningen till att värdeskapande stod i fokus och hur detta kan skapas 

genom digitalisering och innovation.  

 

En utmaning under studien var att få tag på rätt personer att intervjua för att skapa ett 

rättvist företagsperspektiv som skulle avspeglas i empirin. Detta beror mestadels på att 

det är en bransch där det finns ett litet utbud av stora svenska förlag som fokuserar på 

kurslitteratur och dessa var svårkontaktade. Det bokades in ett möte som ställdes in av 
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intervjuobjekten på grund av sjukdom, något som försvårade insamlingen av primärdata 

för studien och även gjorde att det drog ut på tiden. Ett annat förlag svarade inte på två 

veckor trots försök till kontakt via mail, vilket gjorde att intervjun drog ut på tiden. Trots 

krånglet med att få tag i bokförlagen så löste sig allting i slutändan, forskarna fick kontakt 

med förlagen och kunde boka in intervjuer. Företagsintervjuerna samt 11 av 

studentintervjuerna genomfördes via telefon då respondenterna befann sig på andra 

platser i landet och möjligheten till att ha en personlig intervju fanns inte. Problem som 

uppstod på grund av detta var ett fåtal stunder då det var problem med täckningen samt 

att kvaliteten på inspelningen generellt blev sämre. Det här kunde bidra till svårigheter 

vid transkribering men som inte påverkade resultatet i slutändan. Efter transkriberingen 

av intervjuerna uppnåddes dock god kommunikationsvaliditet då alla respondenter fick 

chansen att se över transkriberingen av deras egen intervju och ändra om något inte var 

bekräftat. Något som även hjälper forskarna för studien att tolka de inspelningar som 

gjordes under intervjutillfällena och se till så att svaren uppfattats på de sätt 

respondenterna ämnat. Frågorna som ställdes under intervjuerna går att se i bilaga 2 och 

3.  

 

Under intervjutillfällena har forskarna försökt vara så neutrala som möjligt för att undvika 

att påverka respondenternas svar på något sätt, men även medvetna om att studien kan ha 

påverkats av personliga intressen. Då det är forskarna till studien som har valt ut det som 

anses vara relevant och dominerande i den insamlade empirin för att sedan analyseras.  

 

För att få en djupare uppfattning av branschen hade det även varit en möjlighet att 

intervjua återförsäljare av kurslitteratur såsom Bokus och Adlibris, det hade kunnat bidra 

till en större förståelse för köpprocessen och täcka större delar av företagssidan. Forskarna 

nådde ut till båda företagen men fick tyvärr ingen positiv återkoppling om att de ville vara 

med på intervju. En annan möjlighet som uteslöts från studien var att kontakt de mindre 

svenska förlagen för fler intervjuer och en starkare empiri. Detta exkluderades dock då 

Liber och Studentlitteratur tillsammans täcker majoriteten av marknaden.  
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3  Värdeskapande 

3.1 Empiri  

3.1.1 Kundperspektiv  

Under intervjuerna med studenter från olika universitet i Sverige fick forskarna fram 

mestadels lika, men även en hel del skilda åsikter om vad de har för förväntningar på 

kurslitteratur. Respondenterna diskuterade under intervjuerna vad som fungerar bra samt 

mindre bra och vad som hade kunnat höja värdet för dem när det kommer till 

kurslitteratur. En sak som nämndes av samtliga studenter var priset på ny studentlitteratur. 

Om och om igen fick forskarna höra att priset var orimligt och att de inte passar deras 

budget som studenter. En student beskriver priset på kurslitteratur för forskarna såhär - 

“1000 spänn för en bok är orimligt om man får in 10 000 kr i månaden. Så därför söker 

man sig istället för forum för begagnade böcker med det är sällan det bli klockrent där 

heller”. 

 

Det var även många som påpekade att köpa ny kurslitteratur var deras sistahandsval, de 

såg andrahandsmarknaden som en självklarhet och förstahandsmarknaden som en 

krislösning. En student förklarar att kurslitteratur har skapat värde för hen - “Jag har 

klarat mina kurser så uppenbarligen har kurslitteratur gett mig något. Det är ju tack vare 

böckerna det finns sammanfattningar vilket jag använder mig mycket av under mina 

studietid”. Utöver problemen med budgeten var även en annan stor anledning till att de 

valde att undvika köp på förstahandsmarknaden oron över att betala ett högt pris för en 

bok som de sedan inte vet om de kommer få användning för. En respondent uttryckte 

följande - “Problemet är ju att kurslitteratur inte alltid är relevant eller att det är 

överflödigt, ibland är det två böcker som täcker exakt samma saker eller så ska du köpa 

fyra böcker till en kurs och EN utav dem täcker 90% av kursen.” Det var ett flertal av 

intervjuobjekten som uttryckte liknande bekymmer och tog därför beslutet att försöka 

undvika de höga priserna. De känner sig osäkra på om värdet från litteraturen är värt priset 

och om de kommer få användning utav det. Någonting som respondenterna även uttryckte 

var att böckerna som ligger på den obligatoriska kurslistan. Där det står vilka böcker som 

är obligatoriska under kursen som de uppfattar inte alltid behövs, vilket respondenterna 

anser är lärarnas ansvar att åtgärda. 
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Ett flertal uttrycker att som nya på universitetet följde de kurslistan och köpte allt i rätt 

upplaga, men med tiden så “lärde” de sig att det faktiskt inte behövdes och att man istället 

hörde sig om med andra studenter om vad som egentligen är väsentligt för att klara 

kursen. Därmed minskar inhandlingen av kurslitteratur för många under åren, ett fåtal av 

intervjuobjekten var nyexaminerade och berättade att under sitt sista år köpte de ingen 

kurslitteratur överhuvudtaget då de inte såg något behov utav det.  

 

Respondenterna diskuterar mycket om efterfrågan på kampanjer eller ökade rabatter vid 

inhandlande av kurslitteratur. De benämner hur de kanske hade kunnat ha “2 för 1”, en 

högre procentsats på studentrabatt eller ha paketpris där de kan få ett pris på alla böcker 

som tillhör en kurs till ett bättre pris. Vid diskussion om rabatter beskrev en student det 

såhär - “Om man köper en bok kanske man kan få någon sorts poäng som man kan samla 

för att bli en trogen kund. Tillslut får du kanske en bok gratis”. De anser att de kampanjer 

eller rabatter som finns i dagsläget inte är i närheten av att tillfredställa deras behov och 

den procentsats de får på adlibris på fem procent benämns som lite snålt. Intervjuobjekten 

diskuterar om hur de fem procenten täcker frakten, vilket de påstår att de får gratis när de 

handlar varor på andra webshoppar utan rabattkod och uppfattar de därför inte som något 

attraktivt erbjudande.  

  

Respondenterna berättar att tillgängligheten av kurslitteratur är bra på både 

andrahandsmarknaden och förstahandsmarknaden. De benämner att de i princip alltid 

finns den kurslitteraturen de vill ha att köpa hos de stora återförsäljarna, men de nämner 

enstaka problem som uppstår som bidrar till att de inte har möjlighet att köpa kurslitteratur 

hos återförsäljarna då leveranstiden blir lång. De berättar att i en del fall har de beställt 

böckerna en vecka innan kursstart men inte fått kurslitteraturen förens det bara är en vecka 

kvar på kursen. Andra respondenter berättar också hur de beställt kurslitteraturen efter 

kursstart och även då också fått leveransen “för sent”, vilket de tror härstammar från att 

efterfrågan blir alldeles för hög vid kursstart för återförsäljarna att hantera, vilket drar ut 

på leveranstiden. Det blir för många studenter när kurserna startar som ska handla 

kurslitteraturen på ett och samma ställe samtidigt, detta genererar i långa köer, vilket de 

anser blir ett problem. Överlag är respondenterna nöjda med tillgängligheten då de 

berättar att det enbart är ett fåtal fall där böckerna kommer försent och fungerar annars 

bra. Respondenterna berättar även om är hur välfungerande andrahandsmarknaden är, hur 

de lätt beställer böcker från återförsäljare som säljer begagnad kurslitteratur eller så har 
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de en tidigare student som de alltid köper av, vilket gör leveranstiden snabb.  Det är 

studenterna som studerar i större studentstäder såsom Uppsala, Lund eller Linköping har 

Campusbokhandeln, Studentapan eller andra fysiska butiker som säljer begagnad 

kurslitteratur i bredare utsträckning. Detta gör att de har en större tillgänglighet än andra 

med olika aktörer och inte bara gamla studenter. Det de studenterna upplever är att de är 

lätt att få tag på kurslitteratur och de har många olika alternativ att välja mellan. En student 

som studerar i en av de tidigare nämnda studentstäderna beskriver det såhär - “Ja, alla 

böcker vi har finns det gott om. Vi har olika kanaler att vända oss till så har aldrig haft 

problem att hitta”. 

 

Något som respondenterna diskuterar om är hur de i början köpte all kurslitteratur som 

var obligatorisk, vilket de menade berodde på okunskap, de berättar att ju längre tiden går 

desto mindre kurslitteratur köper de för att de inte tycker att det är värt pengarna. 

Respondenten beskrev det såhär - “Ju längre tiden gick desto mindre böcker köpte jag. 

Pratade även med de som gick över mig om vad som faktiskt behövdes och inte”. 

Studenter anser att de lägger alldeles för mycket pengar på kurslitteratur än vad de får 

tillbaka i värde. Över hälften av de respondenter som är i slutet av sin studenttid berättar 

att de knappt köper någon kurslitteratur längre utan istället lånar böcker. De anser att de 

lär sig vad som är viktigt kurs innehåll och vilka böcker som behövs för att klara kurserna 

eller om de köper äldre upplagor som de använder sig av för en billigare peng. Det finns 

också de som berättar hur de köpte ny kurslitteratur genom hela sin studietid för att de 

alltid ville vara uppdaterade med det nya och försäkra sig att de lär sig rätt fakta.  

 

En annan student ville se mer variation av kön på författarna som ska finnas i kurslistan 

och beskriver det på detta viset - “Det är mycket män som skriver kurslitteratur som vi 

använder på vårt program och jag hade velat få båda sidorna av myntet genom att se mer 

kvinnliga forskares kurslitteratur”. De ansåg också att böcker var tunga att bära runt på 

varje dag fram och tillbaka mellan universitetet och deras bostad, detta var också en 

bidragande orsak till att de ansåg de lättare att bara låna böcker på biblioteket. 

 

3.1.2 Företagsperspektiv  

Enligt Liber har de svårt att få den kontakten de eftersträvar med studenterna då studenter 

vill köpa allt på samma ställe, köpkedjan ser ut på så sätt att studenter köper via 

återförsäljare och inte förlaget, vilket försvårar värdeskapandet. De beskriver vad som är 



  
 

30 

viktigt enligt dem när de vill skapa värde såhär - “Den viktigaste faktorn för att man köper 

kurslitteratur överhuvudtaget är att lärarna säger att den är obligatorisk för kursen”. 

Studentlitteratur förklarar om vad de gör för att skapa värde för studenterna genom att 

först utföra kvalitativa studier, åka ut på universiteten i Sverige eller skicka ut enkäter till 

studenterna för att se vad de egentligen efterfrågar från marknaden. När de har gjort dessa 

studier berättar respondenten om hur de tar deras tankar samt idéer och jämför med vad 

de själva vill skapa. Därefter skapar de något de själva vill utveckla som samtidigt ger 

värde för kunderna. Liber berättar för oss i sin intervju att de skapar värde till studenterna 

genom att erbjuda kurslitteratur som ska göra skillnad för deras studier. De jobbar med 

att ta fram forskningstexter som ska hjälpa studenterna att koppla det teoretiska till en 

praktisk aspekt och framtida yrken. Studentlitteratur har i sina undersökningar fått veta 

att studenter efterfrågar e-böcker, men de svåra är att det är 25 % moms, medan fysiska 

böcker endast har 6 % moms, vilket gör det komplicerat att skapa det värdet studenterna 

efterfrågar, berättar förlaget. De kostar enligt Studentlitteratur för mycket att skapa e-

böcker då författarna också tar en stor procent av summan. Studentlitteratur vet att 

studenterna förväntar sig ett lägre pris på e-böcker än på de fysiska böckerna. De hade 

blivit lättare för förlagen om procentsatsen hade gått ner så att de kan skapa mervärde för 

studenterna.  

 

Förlagen instämmer med varann när de båda berättar hur värde skapas i klassrummen och 

i föreläsningssalarna där lärarna själva är förmedlaren, men det svåra är att de inte är lätt 

att komma i kontakt med studenterna även fast det är deras slutkonsument. Studenter 

köper inte något som inte gör att de klarar tentan, det måste komma från läraren vad som 

behövs för att genomföra kursen. Studenter får inte själva för sig att bara gå ut och köpa 

kurslitteratur. Därför menar förlagen att de är viktigt att samarbeta med lärarna för att nå 

deras målgrupp, de benämner hur viktigt det är att vara med på kurslistan och 

Studentlitteratur benämner det såhär -“Finns man inte där finns man inte, studenten går 

inte ut själv och köper något som de tror ska hjälpa dem att klara tentan”. Det är den 

relationen de måste jobba med och kan förbättra ännu mer genom digitalisering berättar 

förlaget. De berättar även hur de försöker skapa värde till sina kunder genom att erbjuda 

något mer än bara en digitalt lösning, något som Liber instämmer med. Studentlitteratur 

vill kunna individanpassa lösningar för att studenter ska få mer, de vill kunna lyssna, 

kommentera och få sammanfattningar från böckerna där de får lära sig de viktigaste. De 

fortsätter att berätta hur de vill skapa ett mer pedagogiskt och visuellt sätt för studenter 
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att jobba med inlärning, där de ska kunna bli lättare att läsa texterna eller göra uppgifter 

i böckerna med större kvalité för ett lättare lärande. Detta är något även Liber tar upp då 

de är marknadsledande inom digitala läromedel, men berättar att universitet och 

högskolor ligger efter i utvecklingen genom att förklara följande -”Vi jobbar också i nära 

dialog med universiteten och har diskussioner om hur undervisningen förändras. Är det 

så att undervisningen kommer förändras för att det kommer studenter som är vana vid ett 

annat typ av upplägg i undervisningen eller kommer den fortsätta vara någorlunda 

traditionell som den har varit fram till nu?”. De anser att de förmedlar värde genom att 

försöka digitalisera så mycket som möjligt, men att universiteten inte förändras digitalt 

just nu då undervisningen och examinationen fortfarande ser traditionell ut.  

 

Båda förlagen medger att de vet att många studenter köper kurslitteratur på 

andrahandsmarknaden vilket de såklart ser en skillnad på, för de själva vill ju få in 

intäkterna som den marknaden genererar. Liber tror att andrahandsmarknaden är svår att 

stoppa och beskriver den såhär - “Men sen tror jag att de som verkligen vill köpa 

litteraturen hittar andra smarta lösningar, det finns ju ett alternativ så som biblioteket 

och andrahandsmarknaden och gör sedan ett smart ekonomiskt övervägande”.  

 

Studentlitteratur fortsätter att berätta om hur de mäter värde genom att använda sig av 

genom olika mätningsprogram, där företagen analyserar eller mäter användarstatistik för 

att se om de uppfyllt målet de satt upp i början av året när det gäller kundvärde. Med detta 

kan de också se vad användarna köper, hur många studenter som aktiverar koder och antal 

som är inne i deras forum och gör dessa tester som de skapat. Liber berättar att de mäter 

värde genom att när studenter använder sig av deras digitala tjänster så måste de registrera 

sig med en e-postadress. Detta gör att de kan skicka ut enkäter samt utvärderingar till de 

studenter som använder sig av deras program för på det sättet mäta värde. Studentlitteratur 

börjar prata om hur en liknande tjänst som Spotify hade kunnat skapa värde för 

studenterna. De har gjort så att själva nedladdningen eller fildelningen minskat och 

betalningen för streamingtjänster blivit större samt att hushåll betalar mer för streaming 

idag och är beredda att göra det. De fortsätter att berätta vad de anser har skapat en så stor 

marknad för streaming med citatet - “Man vill ha det man vill ha när man vill ha det”. 

Människor betalar mycket för streamingtjänster och för att de vill vara uppkopplade samt 

se det de är intresserade av, vilket gör att de är villiga att lägga mer pengar på det. 
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3.2 Teori 

Grönroos (2015) beskriver att värde är ett ord som inte alltid är lätt att få en korrekt 

uppfattning av och kan tolkas olika från olika perspektiv. Däremot utifrån ett 

kundperspektiv beskrivs ordet som någonting som kunden har upplevt som resulterade i 

antingen en värdeökning eller värdeminskning. Detta kan baseras på enbart själva 

upplevelsen, men även påverkas av tidigare erfarenheter från tjänsteleverantören. Detta 

menar också Wilson et al. (2016) handlar om samspelet alltså interaktionerna mellan 

kunder och företag, hur kunder applicerar eller använder produkten i sitt sociala liv. 

Grönroos (2015) beskriver att vad som innebär ökning eller minskning av värdet under 

upplevelsen är unikt för varje kund och kan aldrig generaliseras för samtliga konsumenter. 

Värdet för kunden skapas under användandet av produkten/tjänsten och inte under 

bytestillfället mellan leverantör och konsument. Wilson et al. (2016) beskriver att företag 

producerar ett potentiellt värde för kunden, antingen genom att de skapar 

produktutveckling, bättre leveranser eller gör en ny design. Men det är när kunderna får 

komma i kontakt med detta som värdeskapsprocessen sätts igång.  

 

Det finns presenterade mätverktyg som kan användas för att få lämpliga resultat för hur 

kundvärdet har påverkats beskriver Grönroos (2015). Detta menar författaren 

sammanfattar värdeskapande genom att förklara att konsumenter inte köper varor och 

tjänster för produkten i sig utan på grund av den service produkten ger dem. Det är även 

det som möjliggör något slags värdeskapande i processerna. Wilson et al. (2016) menar 

på att ett utav de bästa sätten för företag att sätta priser på varor och tjänster är genom att 

basera det på kundens förstådda värde och sätta rimliga priser. Det är också svårt för 

företag att uppfatta meningen av värde då det kan vara olika för kunder samt hur det kan 

påverkas av utomstående faktorer. Grönroos (2015) förklarar hur kunden sedan skapar en 

relation med resursen för en specifik service som underlättar enbart processen för ökat 

värdeskapande. Skapar tjänsteleverantören en relation till kunden och får direkt kontakt 

bidrar detta till en ökad involvering från kundens sida och kan därmed vara med och 

påverka processer mer än tidigare. Wilson et al. (2016) menar att det inte är en simpel 

uppgift att få fram vad värdeskapande faktiskt betyder för kunden. Från kundens 

perspektiv handlar värde ofta om attityder och element, vilket är svårt att kontrollera. 

Enligt Vargo och Lusch (2012) är det viktigt att inte bara tänka på produkten utan vad 

servicen kan göra för värdeskapandet. 
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3.2.1 S-D logic  

Vargo och Lusch (2012) beskriver att S-D logic uppkom när de gick ifrån G-D logic som 

handlade mer om att produkten var i fokus. De menar att inom S-D logic istället fokuserar 

på att skapa en så bra tjänst som möjligt till sina kunder. Vargo och Lusch menar inte att 

det ska ersätta produkter utan agera som ett komplement till att skapa mer värde för 

produkter. Enligt Gummesson (2008) är S-D logic en form av logic som kan tillämpas 

inom värdeskapande samt service management och presenteras utifrån sex kategorier som 

beskriver karaktärsdragen för ämnet: 

 

•   Varor och service ersätts av enbart service och värdeerbjudande - 

Värdeerbjudande används inom S-D logic för att understryka att det är 

leverantören av tjänsten som har ett erbjudande som säljs, men servicen är den 

tjänsten som köpet bidrar till, vare sig detta är en vara eller tjänst.  

•   Kunskap - Inom S-D logic påstår Gummesson att kunskap inom handlingar, 

processer och prestationer är en viktig del av det utbyte av resurser som sker 

mellan kund och företag och definierar därför servicen. Kunskap ses även som en 

stark konkurrensfördel mot andra företag.  

•   Operand och operant resurser - Skillnaden mellan operand och operanta resurser 

är att operand resurs är de som du gör någonting med och operant är de resurserna 

som faktiskt utför det. Tidigare stod operand resurser i fokus men inom S-D logic 

står operanta resurser i centrum. Alltså färdigheterna och kunskapen bakom de 

som utför någonting är resursen som värderas högst. Tidigare ansågs företagen att 

utgöra detta och kunden var det man utförde resurserna mot. Detta har dock 

ändrats under tiden och kunden ses numera som den viktigaste aktiva resursen. 

•   Medskapande av värde - Gummessons fjärde karaktärsdrag för S-D logic är 

medskapande av värde. Han menar på att varje kund skapar en unik upplevelse av 

servicen vare sig de köper, lånar eller hyr en produkt. Därmed skapar kunden sitt 

eget värde tillsammans med hjälp från leverantören.   

•   Nätverksutvidgande - Utvecklingen inom S-D logic är ett öppet fält, vem som 

helst kan påverka och delta i förbättringar. Som tidigare nämnt är kunden en aktiv 

medskapare av värdet som uppstår, men S-D logic kan även ses som användbart 

utanför en B2C relation. Det kan anpassas till olika nätverk och situationer utifrån 

exempelvis C2C eller konkurrenter emellan.  
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•   Marknadsföringsdefinition - Gummesson (2008) summerar upp karaktärsdragen 

för S-D logic genom att förklara att när konceptet slås samman med 

marknadsföring är det en process som i samhället och inom organisationer bidrar 

till frivilligt utbyte genom samarbetsvilliga relationer. Detta skapar ett gemensamt 

värde med hjälp av relevanta resurser. 

 

Wilson et al. (2016) beskriver S-D logic på ett annat sätt genom att se betydelsen av 

service, som innebär att produkter och fysiska ting är värderade utifrån vilken service de 

genererar. Det är de företag och kunder får ut utav produkten och inte produkten själv 

som bidrar till värdeskapande. Tanken bakom S-D logic är inte att värde är någonting 

som är komplicerat att skapa och leverera till kunden utan är något som skapas i en 

process där båda parter, alltså leverantör och konsument (även möjligt med övriga 

aktörer) är aktiva deltagare. Värdet skapas alltså inte vid utbytet av en produkt utan när 

kunden interagerar och använder resurser av en särskild producent. Schmitt (2003) 

förklarar hur viktigt det är att företag behöver sina kunder för att få bra information om 

hur de ska ta nästa steg för att utvecklas, det här diskuteras också i inledningskapitlet med 

Starbucks som Wilson et al. (2016) tar upp som ett tydligt exempel på hur man gör en 

interaktion med sina kunder. Författarna fortsätter att påpeka att de är kunderna och 

företag som måste skapa en relation tillsammans för att de i slutändan ska generera värde, 

vilket även Schmitt (2003) bekräftar genom att presentera hans modell som i första hand 

handlar om att identifiera sin kundgrupp. Nästa steg menar författaren att de är vad 

kunderna erbjuds av företagen och till sist när kunderna använder produkten eller tjänsten 

som skapar värde för kunden. Wilson et al. (2016) menar att företag ska försöka få kunden 

att bli långsiktiga kunder och skapa ett livslångt värdeskapande däremot stärker Heinonen 

et al. (2010) att fokuset borde flyttas från S-D logic till C-D logic där kunden ska vara i 

fokus i första hand. 

 

3.2.2 C-D logic 

Heinonen et al. (2010) menar på att ett nytt perspektiv har skapats som en utveckling utav 

S-D logics kallat Customer-dominant Logic. Det här för att S-D logic endast tar hänsyn 

till marknaden utifrån ett företagsperspektiv och påstår därför att det ultimata skulle vara 

att se värdeskapande utifrån kundens perspektiv. Företag har tidigare fokuserat mycket 

på tjänsten och medskapande däremot inte på vad resultaten faktiskt ger kunden i 

slutändan. Författarna tycker även att tidigare forskning saknar inblick i vilken roll 
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företaget spelar i kundens liv. Därför ses C-D logic som ett tydligt steg i nästa riktning 

för att förstå kundupplevelsen. Detta diskuterar även Wilson et al. (2016) och trycker på 

hur företag borde fortsätta att ha fokuset på kunden i första hand. Allt företagen gör ska 

vara att kunden ska stå i centrum, vilket också Heinonen och Strandvik (2015) menar på. 

De förklarar att allt som företagen gör som har med servicen att göra ska göras med 

kunden i fokus och helst tillsammans med kunden.  

 

Heinonen et al. (2010) påpekar även att C-D logic kan har ett större antal aktörer som är 

med och skapa mervärde, inte bara konsument och leverantör. Eftersom att värde skapas 

efter erfarenhet blir det för smalt att enbart fokusera värdeskapande mellan konsument 

och serviceleverantör. Alla upplevelser kommer alltså inte ifrån ett medskapande med 

tjänsteleverantören, vilket innebär att från tjänsteleverantörens perspektiv skapar kunden 

även värde utöver deras roll som deltagare i skapandet. Michel (2002) berättar också hur 

företag kan skapa värde för varandra, men som även i slutändan i en del fall levereras till 

privatkunder. Heinonen et al. (2010) styrker att värde som skapas på det sättet kan ses 

som en affärschans och kan öppna dörrar för nytänkande eller innovation för företaget. 

Resonemanget innebär att företagen som står för tjänsterna behöver ändra sin inställning 

och ha större fokus på att bilda en bredare förståelse utav kunden utifrån kundens egna 

erfarenheter och livsstil. Något som Wilson et al. (2016) också är inne på är vad kunden 

egentligen vill ha som skapar värde, de menar att alla kunder är olika och företag ska hitta 

de kunder som önskas skapa långsiktiga relationer med för att få en bättre lönsamhet. 

Heinonen et al. (2010) påpekar en ökad medvetenhet för C-D logic kommer ge företag en 

bättre förståelse och nya perspektiv på vilken roll företaget spelar i kundens liv. I 

jämförelse med de traditionella synsätten innebär detta att tjänsteleverantörer har chansen 

att expandera kunskapen om kundperspektivet för att lära känna kunder på en djupare 

nivå än tidigare. Steget går utanför endast medskapande och istället involveras i kundens 

liv med andra individer, företag och servicesystem.  

 

Mahajan (2017) förklarar hur alla olika aktörer drivs av att skapa värde för dem själva, 

men också för att skapa värde för andra, ofta för att värdeskapande gör att båda parter 

tillsammans upplever ännu mer värde. Schmitt (2003) beskriver om begreppet värde som 

får medarbetare att bli mer kreativa, vilket Wilson et al. (2016) instämmer med och 

beskriver att produktiviteten, kreativiteten och utveckling hör ihop om företag förstår hur 

viktigt det är med värde. Mahajan (2017) beskriver att värde inger ett driv för företag och 
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kunder till att utveckla, förbättra eller skapa ännu bättre produkter för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden. Författaren menar att kunder aldrig bara köper en 

produkt eller tjänst utan köper efter att behov blivit tillfredsställda, de är viktigt att inte 

bara ha servicen som prio ett utan även använda sig av kunders insikter. 

 

Barnett, Foos, Gruber, Keeling, Keeling och Nasr (2014) myntade begreppet Value-

dominant logic (V-D logic) som de anser är ett verktyg som företag kan använda sig av 

genom att de ser det som det bästa alternativet för att skapa värde. Mahajan (2017) 

fortsätter att beskriva begreppet som en mix av S-D logic och C-D logic och hur det ska 

vara basen för aktörer när de ska skapa värde. Författaren fortsätter förklara att värdet inte 

måste skapas bland nätverkande utan ska skapas för sig själv, då de finns mängder av 

aktörer som är själva i sin arbetsmiljö. Mahajan ger ett exempel med studenter som 

studerar själva och hur de skapar värde när de får in ny kunskap, men också hur tilläggen 

som lärare eller gästföreläsningar skapar mervärde om de tillfredsställer studentens 

behov. Alltså bidrar tilläggen till en ännu större värdeökning och är viktiga i 

värdeskapandeprocessen. Detta styrker även Wilson et al. (2016) och förklarar att när 

produkten är i brukningsfasen som det uppstår värdeskapande och även att produkter har 

ett limiterade värde där författarna tar upp exemplet med en bil. Bilen i sig har ett 

begränsat värde, men när den kör människor till sina jobb, resor eller skolan får de ett 

ökat värde för individer som använder bilen. Det är detta Mahajan (2017) också beskriver 

med studenten som skapar värde för sig själv, vilket är ett begränsat värde som däremot 

ger mervärde med gästföreläsningar etcetera. Barnett et al. (2014) förklarar hur V-D logic 

kan agera som stödpelare för alla aktörer för att förstå hur värdeskapande ska hanteras i 

praktiken mot kunder. Mahajan (2017) förklarar hur V-D logic gör att företag kan få en 

djupare förståelse för att skapa värde för kunder som är i gränslandet och väntar på att bli 

tillfredsställda samtidigt som de motverkar den okunskap som existerar inom värde hos 

företagen. Författaren beskriver att om företag satsar på V-D logic ihop med 

digitaliseringen kommer företag få en mer väletablerad organisation som blir allt 

kraftfullare än sina konkurrenter. 

 

3.3 Analys värdeskapande 

Vid en närmare granskning av den insamlade empirin finns det en del saker som sticker 

ut för forskarna när det gäller värdeskapande. Förlagen nämner hur de främst fokuserar 

på att sälja till lärarna på universiteten för att få med deras böcker på kurslistan på grund 
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av om de inte finns där finns de inte alls samtidigt som att de är medvetna om att kunden 

är slutkonsumenten. Detta jämförs med att många studenter berättar att det i början köpte 

all kurslitteratur, men med åren minskar konsumtionen, något som även Studentlitteratur 

påpekar att de är medvetna om. Det intressanta är hur studenterna inte ser värdet i att 

fortsätta köpa litteraturen som kurslistan tydligt visar är obligatorisk trots att förlagen har 

gjort kurslitteratur lättillgängligt för kunderna. Ett problem som nämns mycket utav 

studenterna är kring varför det inte vill köpa böcker beror på priset som är en 

återkommande faktor i intervjuerna. Detta är dock något som förlagen inte verkar se som 

en möjlighet för att konsumtionsökning ska ske. Däremot påpekar studenterna hur 

kampanjer och rabatter skulle kunna skapa mervärde för dem, vilket Wilson et al. (2016) 

och Grönroos (2015) antyder är viktigt att göra genom att att lyssna på sina konsumenter. 

Detta nämns även av Mahajan (2017) som beskriver att värdeskapande ska ske 

tillsammans med kunder. 

 

Efter den empiriska analysen har det skapats en tolkning om hur marknaden fungerar 

inom kurslitteratur och därefter gjorts en teoretisk jämförelse med hur förlagen skapar 

värde för sina kunder. Det som var markant tydligt är hur marknaden ligger kvar i ett 

föråldrat G-D logic synsätt som Vargo och Lusch (2012) berättar om i sin artikel. För 

Studentlitteratur och Liber är kurslitteratur grunden och själva kärnprodukten som styr 

allt. Förlagens största drivkraft är egentligen bara att de vill ha in produkterna på 

kurslistan som studenterna därefter ska köpa och fokuserar därför på att sälja in sig till 

universiteten. I själva intervjun med studentrespondenterna är de inte alls det de vill se av 

förlagen utan de efterfrågar som tidigare nämnt billigare kurslitteratur. På marknaden 

märkte forskarna efter intervjuerna med företagsrespondenterna att lärarna är deras 

förmedlare av värde där de har en mer S-D logic anpassad synsätt som både Gummesson 

(2008) och Vargo och Lusch (2012) berättar om. Studentlitteratur och Liber förlitar sig 

alltså på en S-D logic process ska ske genom att använda lärarna som en mellanhand. Det 

är lärarna som styr servicen genom att de försöker göra tjänsten så bra som möjligt. 

Lärarna är de som lär ut innehållet och kunskapen som kurslitteraturen innehåller och 

säger vilken kurslitteratur studenterna ska köpa. De är utbytet mellan resurserna till 

kunden och de som tillsammans skapar värde för studenterna om man jämför med 

Gummessons (2008) teori om medskapande av värde. Tillsammans i klassrummen eller 

föreläsningssalarna skapar lärarna och studenterna enligt teorin från Gummesson nätverk 

och deltagande, skapar förbättringar, frågar och dylikt som ska ge tjänsten mer värde. 
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Studenter med stöd av teorin från Gummesson är de som är själva operanta resurser där 

de använder resurserna och det är i slutändan hur de väljer att använda resurserna som 

genererar till skapande av kunskap. S-D logic enligt Wilson et al. (2016) handlar om att 

skapa värde tillsammans, vilket studenterna inte anser att de gör med förlagen då de 

beskriver att de inte har någon relation med förlagen de köper kurslitteratur från. 

Majoriteten av studenterna menar att de inte känner något slags värde av att köpa 

kurslitteratur, de går endast in på webbsidan och köper den kurslitteraturen de behöver 

och inget mer. De får sin kurslitteratur som de förväntar sig, men det skapar inget värde 

överlag för studenterna. De förväntar sig att få en bok och de får en bok men inget mer. 

Detta kan kopplas till Schmitt (2003) som berättar hur de behöver interagera mer med 

sina kunder för att utveckla sin verksamhet.  

 

Det som är intressant i dagsläget är att det är ett ganska stort gap för att förlagen inom 

kurslitteratur ska nå fram till ett C-D logic perspektiv som Heinonen et al. (2010) 

diskuterar eftersom deras placering på marknaden är långt ifrån kunden. Det studien visar 

är att Studentlitteratur och Liber är medvetna om att studenterna är deras slutkonsument. 

Hos förlagen finns ett visst fokus på studenterna, men majoriteten av sälj och 

marknadsföringsresurser läggs på universitet och lärare, vilket det finns en logisk 

förklaring till som tidigare nämnt. Det här innebär också att studenten som slutkund 

hamnar i skuggan och de missar att se det från den faktiska kundens perspektiv, vilket 

Heinonen et al. (2010) påstår är viktigt. Studentlitteratur och Liber förklarar att de skapar 

produkter som de är medvetna i slutändan måste ge studenterna ett värde, vilket i detta 

fallet ofta är ett resultat eller kunskap. Dock skiljer sig deras agerande en hel del från detta 

när teorin och empirin sammankopplas. Även om det utvecklas en hel del funktioner för 

studenternas skull är det lärare och universitet de fokuserar försäljningen gentemot. Där 

anser forskarna att de missar en stor del av kundupplevelsen då själva medskapandet inte 

står i grunden för C-D logic utan de är viktigaste är att involveras i studenternas liv och 

förstå sig på sina kunder.  

 

De aktörer som befinner sig där enligt teorin som Heinonen et al. beskriver för att de ska 

skapa värde till studenterna. V-D logic som Barnett et al. (2014) och Mahajan (2017) 

berättar om är som nämnt hela blandningen mellan S-D logic och C-D logic där studenter 

skapar värde själva, vilket de gör genom att när de studerar utan att ta i beaktning vad 

lärarna eller dylikt gör. När studenterna skapar värde kallas det ett begränsat värde enligt 
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teorin och studenter vill få mer värde av förlagen berättar de i sina intervjuer. Detta vill 

de få genom e-böcker, forum, sammanfattningar eller videoföreläsningar för att ta upp 

några exempel som startar maskineriet och värdeskapandeprocessen. Enligt studien kan 

man nu se hur studenter i princip väntar inom vissa områden på att förlagen ska 

tillfredsställa deras behov.  

 

Några av de mest diskuterade ämnena från kundernas perspektiv och deras syn på vad 

som personligen kunde skapa en värdeökning för dem var pris, tillgänglighet och e-

böcker. Detta berättar förlagen med då de tar upp att de vet att studenter efterfrågar e-

böcker, men de vill samtidigt inte betala samma pris för en e-bok som en fysisk bok. Där 

är det en tvist inom värdeskapandet då förlagen berättar att de är mycket dyrare att skapa 

e-böcker på grund av momsen, vilket inte studenter känner till och frustrationen blir allt 

mer påtaglig. Studenterna tycker överlag att tillgängligheten är väldigt bra, men då 

reflekterar de ofta kring andrahandsmarknaden. Däremot när de berättar om att köpa ny 

kurslitteratur tycker de att den är fullt fungerande. De finner snabbt sin kurslitteratur, men 

det som de blir besvikna på är priset när de väl ska beställa, vilket genererar i att värdet 

sjunker. I mycket av de ämnen som diskuteras når förlagen upp till genom de 

förväntningar studenterna har men det märks att de får inget mervärde som Mahajan 

(2017) anser är viktigt, vilket gör att det inte upplevs som en värdeökning en utav 

studenterna uttrycker sig på följande sätt - “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt”.  

  

Som tidigare nämnt köper studenterna som mest böcker tidigt under studietiden något 

som sedan blir mindre och mindre ju längre de studerar. Majoriteten berättade att sista 

året köpte ytterst lite kurslitteratur eller de ingenting alls, som sagt delar även förlagen 

denna uppfattning. Sätts detta mot den teori som bearbetats om värdeskapande tyder detta 

på att det sker en värdeminskning som Grönroos (2015) beskriver hos kunderna. 

Kurslitteraturen som de ombads köpa i början levde inte upp till de förväntningar som 

fanns och därför minskar konsumtionen. Den insamlade uppfattningen var att förlagen 

inte heller har en problemlösning på detta även om det finns stor potential till förbättringar 

och ökat värde. 
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4  Digitalisering 

4.1 Empiri  

4.1.1 Kundperspektiv 

Under intervjuerna ställdes ett fåtal frågor om digitalisering. Detta var dock frågor som 

avslutade intervjun med varje separat student och de flesta kom in på ämnet på egen hand 

genom indirekta frågor. Ett fåtal studenter berättade att deras första val när det gällde att 

få tag på kurslitteratur var att leta efter böckerna som PDF-filer online genom att använda 

sig av Googles sökmotor. Detta då det är gratis och ett smidigt sätt att navigera sig igenom 

boken då de kunde söka efter det som var relevant för dem. Det var dock bara som sagt 

ett fåtal som tog den här vägen som en självklarhet. De respondenter som använde sig av 

PDF-filer berättade även att de tyckte om att använda sig av e-böcker, men att det var för 

dyrt att köpa. En respondent beskrev det såhär - “Digitalisera böcker mer så att 

tillgängligheten är snabb och oavsett om du är först eller inte med att låna en bok kan 

alla få tillgång till en e-bok.” Detta påbackades av en hel del andra intervjuobjekt när det 

gällde priset som förklarade att skillnaden på priset mellan e-bok och fysisk bok på 

kanaler som till exempel Adlibris, var inte tillräckligt stort för att de skulle tycka att det 

var värt det då uppfattningen var att en e-bok bör vara betydligt billigare. Därför var det 

“lika bra” att köpa den fysiska boken då de inte kan sälja vidare en e-bok på samma sätt 

som de kan med en fysisk bok. Cirka hälften av respondenterna pratade om att de ville se 

poängsystem eller dylikt som en digitaliseringsåtgärd. Där de menade att de som kunder 

skulle samla poäng vid köp och tog upp som exempel där efter ett tag skulle kunder få en 

procentsats eller en bok på köpet när de hade handlat ett flertal gånger online.  

 

Respondenterna pratade om hur de har hängt med i den digitaliserade utvecklingen då de 

inte längre behöver gå till en bokaffär och köpa böcker på det viset längre. De menar 

också på att utvecklingen borde ha kommit längre och nya digitala lösningar borde finnas 

vid det här laget. En student diskuterar det faktum att digitaliseringen bidragit till att han 

köper i princip all kurslitteratur på internet men antyder att det ändå inte att det är 

tillräckligt modernt - “Det blir ju som att musikbranschen hade sålt sina CD-skivor på 

en webshop”. De förklarar hur de kan beställa begagnade böcker via webbsidor som 

Campusbokhandeln eller Studentlitteratur och även en del genom Adlibris eller Bokus 

med mlf. Det är smidigt berättar de, enkelt att gå in och söka på titeln för att därefter 

kunna beställa boken snabbt och enkelt. Ett fåtal studenter berättar att de vet att det finns 
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massa e-böcker, men eftersom det är för samma pris som nämnt ovan föredrar de att läsa 

fysiska böcker där de kan kommentera eller sätta lappar för att snabbare kunna studera 

och lära sig nya saker. När de gäller e-böcker svarar studenter att de tycker att det är svårt 

att hitta e-böcker däremot berättar de vidare att de inte egentligen har försökt att hitta 

utöver de som finns på bokåterförsäljarna. En student berättar följande när e-böcker 

kommer på tal - “Jag skulle vilja ha mera digitala böcker så som e-böcker från de större 

förlagen på en gemensam plattform. Vill verkligen ha en uppdatering av utbudet 

elektroniskt”. Det är ett fåtal som berättar hur de lånar e-böcker från biblioteken, men 

berättar då att de bara kan vara inne tre stycken samtidigt på samma bok.  

 

Respondenterna ville se ett större utbud av e-böcker eller en större tillgänglighet av 

böckerna på nätet då de ansåg det var svårt att hitta. De tyckte också att de kunde 

digitalisera föreläsningar från böcker där de skulle förklara modeller med mera för att de 

lättare skulle kunna hänga med och får en bredare kunskap. En student diskuterade 

digitalisering såhär - “Modernisera det lite och skapa möjligheten att kunna köpa tillbaka 

böcker, även ljudböcker är jag inte främmande för”. Respondenterna ansåg också att e-

böckerna som finns även hade kunnat finnas tillgängligt i form av ljudböcker, då enstaka 

ansåg att de var svårt att lära sig av att läsa e-böcker eller fysiska böcker. De nämnde att 

förlagen eller återförsäljarna skulle kunna erbjuda en onlinekod när de köper kurslitteratur 

där de kan få ett “prov” och kunna testa sina kunskaper. Respondenterna som hade fått 

det till en del böcker de köpt berättade att de var uppskattat och att det då blev ett annat 

sätt att lära sig på. 

 

4.1.2 Företagsperspektiv 

Förlagen förklarar att när det kommer till digitalisering av marknaden är den nära kopplat 

till den undervisning som erbjuds på universiteten och förändringar som där bedrivs. De 

beskriver att där skriver studenterna fortfarande tentamen för hand, går på sina 

föreläsningar och gör sina arbeten medan allt annat digitaliseras. Studentlitteratur berättar 

även att framtiden inom kurslitteratur måste bli mer digitaliserat och mer tillgängligt på 

en individanpassad nivå. Undervisningen som presenteras lever fortfarande kvar i det 

gamla sättet och har inte implementerats fullt ut enligt både Studentlitteratur och Liber. 

Förlagen anser fortfarande att boken inte kommer försvinna då det fortfarande finns kvar 

något i det fysiska, det är ett lärosätt som är svårt att ersätta tror de men att det kommer 

digitaliseras stödtjänster runt om den fysiska boken. Det faktum att det inte finns så 
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mycket e-böcker som erbjuds handlar inte om att de är rädda för att det ska kopieras eller 

liknande berättar Studentlitteratur utan det beror mycket på att momsprocenten är så 

mycket större så att det är svårare att få vinning. Det är heller inte billigare att skapa det 

digitala alternativet berättar förlaget, utan får studenter innehållet i digital form så har 

studenterna även större förväntningar på funktionerna på materialet, vilket påverkar 

priset. Studentlitteratur säger att de vill inte bara göra ”bok på burk” utan ska det vara 

digitalt ska det ge något mer och skapa nya möjligheter för studenten så som 

individanpassad litteratur och göra det pedagogiska bättre. De menar på att då ska själva 

produkten erbjuda en bättre kvalité till deras användare genom digitala lösningar för 

bättre lärande. Liber tror att framtiden ligger i att de kommer finnas flera olika former för 

studenter att ta till sig innehåll, det kommer finnas mer digitala delar av kurslitteratur 

samt mer kompletteringar till kurslitteratur som blir digitala. Liber berättar att -“Det 

handlar mycket om kompletteringar till textboken så som övningar, casebaserat, testa 

sina kunskaper och träna för att se att man kan”.  

 

Studentlitteratur beskriver att den digitala marknaden som erbjuds står varje förlag för 

själva, det finns ingen gemensam plattform. Det här beror på att de inte riktigt vågar lägga 

över ansvaret på en annan aktör då risken finns att de misslyckas, men det finns potential 

i att använda sig av en utomstående aktör. Studentlitteratur gav Adlibris som exempel, 

hade de byggt en samlingsplattform för studenter hade kunden kunnat betalat och loggat 

in där för att sedan befinna sig i deras miljö. De går även in på potentialen digitalisering 

kan utveckla inom kurslitteratur, det kan ge möjligheten att studera “smartare” och 

anpassa marknaden mer efter kundens liv och behov. Studentlitteratur uttrycker - “Cyklar 

man kan man inte läsa en bok, men man kan lyssna. Det är det det digitala kan göra, 

anpassa det mer”. Liber anser att inom universitet har digitaliseringen inte gått i den takt 

som de förutspått, studenter skriver fortfarande tentor på papper, vilket de trodde skulle 

förändras snabbare. Om studenterna hade skrivit tentan på datorer eller hade gjorts mer 

digitaliserat så hade även litteraturen kunnat bli modernare, men det sker inte än på grund 

av utvecklingen hos universiteten. Men de beskriver också att mycket ligger  hos 

kunderna, de beskriver det med citatet - “Det råder liksom ingen brist på idéer på vad 

man skulle kunna göra men betalningsviljan och förmågan är ju en annan sak”. 
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4.2 Teori 

NE (2018 a) beskriver begreppet digitalisering som att det är när material av alla dess slag 

omformas för att kunna hanteras i en dator. Det är en process enligt IDG (2018) som sker 

när ny teknik stöper om samhället och gör att människor får leva på ett annat sätt. 

Digitalisering har förändrat många marknader och företag har fått förändra sina 

affärsmodell där de erbjuder sina tjänster, exempel på detta kan vara att många affärer har 

slutat ta kontanter som betalning berättar IDG.  

 

Bildt (2017) beskriver att internet och digitaliseringen börjar ta fart och är fortfarande i 

sitt utvecklingsstadie. Det beskrivs hur Kina har skapat något som de själva kallar 

internet-plus och hur Indien skapar extrema kommunikationsåtgärder för sina 

medborgare samt Tyskland som diskuterar hur digitaliseringen skapar en 4.0 industri. 

Bildt (2017) fortsätter att berätta om hur utvecklingen av kommunikation via mobila 

enheter har ökat, vilket stöds av Mediebarometern (2017) som menar att användningen 

av mobiler och medier har ökat från 340 minuter år 2016 till 359 minuter år 2017. Med 

digitaliseringen menar Bildt (2017) att ett flertal företag kommer att digitaliseras och 

göras bättre, priser kommer att förändras till de lägre då produktionskostnaderna kommer 

att minska. Att priserna minskar menar också Lessig (2004) är en faktor som inträffar 

med digitaliseringen, då kunder förväntar sig lägre priser. Förr betalade människor 

mycket pengar för musik berättar Lessig (2004), men i dagsläget förväntar sig kunder att 

endast betala en fast månadskostnad för att få tillgång till ett stort bibliotek.  

 

Chattel (1998) beskriver att de skett ett skifte där analoga produkter började bli digitala. 

Dessa intelligenta digitaliserade produkter menar Chattel skapar en helt annan upplevelse 

för människor inom en själva, men även hur det arbetas med olika produkter. Lessig 

(2004) berättar om hur digitalisering genom internet skapar en betydligt mer 

konkurrerande marknad, de blir lättare att skapa företag, vilket genererar mer kreativitet 

inom marknaden. Författaren fortsätter förklara hur företag ska ändra sig för 

digitaliseringen istället för att stoppa den, att ta tillfället i akt att skapa samma affärsidé 

som andra redan utvecklat eller håller på att utveckla med hjälp av digitaliseringen. 

Maritz, De Waal, Buse, Herstatt, Lassen och Maclachlan (2014) bekräftar hur de anser 

att företag borde ha interna utbildningsprogram för sitt företag och sina medarbetare för 

att skapa en mer multidimensionell relation mellan sina medarbetare, företaget och dess 

kunder. Lessig (2004) fortsätter resonemanget om att företag inte bör tysta företag genom 
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stämningar, då detta innebär att individer har använt sig av digitaliseringen för att skapa 

en ny produkt men genom kväva företags nya affärsideér bidrar till att kreativiteten 

minskar och ingen innovation skapas. Barn och ungdomar idag växer upp i en digital 

värld där de använder internet i en mycket större utsträckning, allting förändras och 

företag måste anpassa sig poängterar Lessig (2004). Lenka, Parida och Wincent (2017) 

beskriver att digitaliseringen har gjort att företag integrerar med sina kunder på ett sätt 

som gör att de skapar värde tillsammans. Författarna menar att utan digitalisering hade 

inte företag kunnat integrera eller kommunicera i den mängd med sina kunder som företag 

gör idag. De beskriver att båda parterna måste vara med i värdeskapandeprocessen och 

förstå vad den innebär för bådas lönsamhet.  

 

Bildt (2017) berättar i sin artikel om riskerna med digitalisering och den rädslan som finns 

hos människorna. Den digitala revolutionen gör att en del säkerhetsrisker inträffar med 

integritet, data-hackare, virus eller cyberattacker mot samhällen och människor. Det 

pågår en global debatt om att kunna lösa dessa problem när det digitala samhället växer 

med en sådan kraft menar Bildt (2017) och hur världen ska säkerställa och försvara 

integriteten med data. Detta skriver också Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) 

som beskriver integritet som något människor inte längre bryr sig om så länge de litar på 

företagen. De tar upp exempel som Google och Facebook där konsumenter gärna delar 

sin platsinformation för att de litar på de företagen. Författarna menar att de inte bryr sig 

om den frågan förens något världsomvälvande händer, så länge konsumenterna har en 

vinning eller får nytta av att dela saker med företag som hotar deras integritet gör 

konsumenterna det gärna på grund av det som nämns ovan. Detta fortsätter Jonsson, 

Stoopendahl och Sundström att beskriva genom att förklara hur det här hade varit svårt 

att göra idag om den tekniska utvecklingen eller innovationen inte hade gått i den 

hastigheten. De menar att folk hade inte varit lika benägna att vara på internet om inte 

innovationerna hade gett ett värde till kunderna. Något som även Wilson et al. (2016) 

påpekar är att genom digitaliseringen har mänskligheten fått ett större verktyg till 

innovation och företagen har rätt redskap för att skapa ännu mera värde för kunden, vilket 

också Lessig (2004) bekräftar att innovation uppstår lättare med digitalisering. 

 

4.3 Analys  

Digitalisering är en stor del i dagens värld och de flesta studentrespondenter som 

intervjuades beskriver kurslitteratur som en marknad som inte har hängt med i den 
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tekniska utvecklingen. Det ska bli ett allt större skifte när det gäller analoga produkter 

som utvecklas till att bli mer digitaliserade. Kurslitteratur i sig digitaliseras inte i 

dagsläget särskilt mycket, men det runt omkring blir i allt större utsträckning mer digitalt. 

Som teorin beskriver av både Bildt (2017) och Jonsson, Stoopendahl och Sundström 

(2015) finns det alltid en större säkerhetsrisk när digitalisering kopplas på, då integriteten 

kan komma till skada, men samtidigt beskrivs det att det inte finns en speciellt stor oro 

hos kunder så länge det är ett företag de litar på. På Studentlitteratur beskriver de att det 

alltid har varit ett problem med kopiering och fildelning när de digitaliserar sina böcker, 

vilket även har varit ett problem tidigare då studenter även kopierade fysiska böcker. 

Säkerheten innebär alltså i denna branschen en större oro för företagen än för kunderna. 

Även en hel del studenter intygar att de laddar ner gratis PDF-filer genom 

googlesökningar då de inte vill lägga pengar på kurslitteratur och tycker att det är smidigt 

att navigera sig i så de kan söka i PDF-filen. Det här kan även ses som positivt, eleverna 

vill ha det digitalt och uppskattar digitala kopior såklart för att det då är gratis och för 

funktionerna. På grund av otillgänglighet och höga priser tar de saken i egna händer och 

delar med varandra för att få en lättare åtkomst och tillgänglighet. Precis som teorin 

beskrivs av båda Lessig (2004) och Maritz et al. (2014) finns det här potential till att 

integrera med digitaliseringen istället för att stoppa den. Hittar förlagen ett smidigare sätt 

att få tag på e-böcker och utvecklar bättre funktioner för att navigera sig i dokument, 

vilket studenterna förklarar att de vill kunna göra, finns det en möjlighet att omfamna 

efterfrågan. 

 

Digitalisering har dock nått studentmarknaden på andra sätt, vilket inte är något nytt. En 

student köper ny kurslitteratur på nätet, ett fåtal elever gör sina tentor på en dator, de 

köper begagnat från webbshoppar eller laddar ner gratisversioner på böcker som PDF-fil 

som nämnts ovan. Förlagen och andra aktörer har skapat en marknad runt om 

kurslitteratur som till exempel med onlinekoder som har funktioner eller tester till kapitel, 

vilket studenter efterfrågar som är mer digitala och också tillfredsställer deras behov. 

Många studentrespondenterna påpekar fortfarande hur de skriker efter mer e-böcker. 

Däremot som nämnt i analysen om värdeskapande är det momsen som sätter stopp för e-

böckerna enligt Studentlitteratur. Det finns inte ett svar på om försäljningen hade ökat 

innan förlagen testar, men kanske hade intäkterna blivit större i längden om priserna 

sjunkit på e-böcker då många studentrespondenter är benägna att köpa mer ny 

kurslitteratur i de fallen. Som teorin benämner av Lessig (2004) är det inte ett strategiskt 
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bra val av företag att kväva digitalisering då det innebär att kreativiteten minskar och även 

innovationen minskar potentialen att skapa något nytt.  

 

Förlagen har en stor möjlighet att göra som Lenka, Parida och Wincent (2017) diskuterar 

om att skapa ett program för studenter där de kan integrera med varandra och skapa 

digitalisering av böcker eller dylikt. Är det på grund av den höga momssatsen det inte 

görs fler e-böcker bör förlaget sätta detta emot den höga efterfrågan som finns hos 

studenter för att kunna ta beslutet om det verkligen inte blir lönsamt på lång sikt. Även 

förlagen tryckte mycket på att studenterna efterfrågar tillgänglighet och åtkomst, vilket 

det finns mycket digitala lösningar i och förlagen visste att studenter vill ha ännu mer e-

böcker. Vilket då innebär att digitalisera kurslitteratur i form av e-böcker gör att båda 

parterna går in i en värdeskapandeprocess som Lenka, Parida och Wincent (2017) 

förklarar, där de kan förstå att de kommer gynna deras lönsamhet. 
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5  Innovation 

5.1 Empiri 

5.1.1 Kundperspektiv 

När det kommer till innovation formulerades frågorna med syfte att uppmuntra 

intervjuobjekten till att tänka ett steg längre och vara kreativa kring vilka förbättringar 

eller innovationer det fanns för kurslitteratur i framtiden. Något som många respondenter 

också bidrog till. Förslag som uppkom kontinuerligt under våra intervjuer var bättre 

forum för andrahandsmarknaden, många berättade att det skulle underlätta om det fanns 

ett forum där begagnad kurslitteratur fanns samlad och ökar möjligheten till säkrare köp 

online ökar. De tyckte alltså att andrahandsmarknaden var alldeles för utspridd och att det 

fanns mycket potential för förbättring och lättare tillgänglighet.  

 

Ett annat förslag som kom på tal från ett flertal respondenter var att utveckla funktioner 

där studenter får chansen att hyra böcker under vissa perioder eller att köpa en bok, men 

att förlagen därefter köper tillbaka kurslitteratur för att på så sätt gå vidare i näringskedjan. 

Studentrespondernterna diskuterade också möjligheten att skapa ett forum med 

videogenomgångar från föreläsningar, tester, sammanfattningar från kapitel etcetera där 

de ska kunna välja ut vad som är viktigt menar studenterna och testa sina kunskaper. En 

student benämner det såhär - “Det viktigaste är att få det digitalt, det måste ju till. Det 

här med ägandet i sig är väl ganska ointressant nu för tiden kollar man på filmer eller 

CD-skivor äger man ingenting längre utan hyr eller liknande”.  

 

Enstaka studenter pratade om hur de tyckte att de ska anordnas fler tävlingar där det går 

att vinna kurslitteratur eller bara en ges rabatt som en procentsats på köp. Studenten 

beskriver att tävlingar hade gjort att de hade skapat en relation till förlagen eller 

återförsäljaren då de ansåg att det inte fanns någon i dagsläget. Vilket också andra 

studenter berättar för oss om angående att relationen till förlagen är i princip obefintlig 

då ingen innovation skett. De ansåg att ett bättre samarbete mellan universitet eller lärare 

och förlagen skulle skapas. De ville se att om förlagen gör innovationer ska de 

implementera det snabbt så att studenter får veta på det också och inte bara lärare. Många 

studenter diskuterar hur de inte vet att innovationer sker inom kurslitteratur, en student 

berättar om hur digitaliseringen och innovationen inom ämnet är dålig - “Att de inte finns 

mer innovationer eller digitalisering inom kurslitteratur är som att vi fortfarande skulle 
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köpa CD-skivor fast bara på nätet istället för fysiska butiker, de anser jag hade varit 

ungefär samma sak”.  

 

En annan student berättar om hur hen verkligen uppskattade att när hen köpte en bok att 

en kod skickas med där man som student kunde läsa korta sammanfattningar från kapitel 

i boken, men även kunde testa sina kunskaper genom frågor för varje kapitel. Detta är 

något som kommer på tal från respondenter då de anser att kurslitteratur borde 

digitaliseras mer och att förlagen borde skapa en funktion där det finns möjlighet att ladda 

ner böcker, låna e-bok eller om du behöver bara något kapitel kan få möjlighet att skriva 

ut just specifika kapitel. Här är det också enstaka studenter som diskutera värdet av 

ljudböcker hur de hade tyckt de hade varit bra om det hade varit ett större utbud av den 

sortens bok då de tycker det är svårt att lära sig när vid endast läsning. Många exempel 

som respondenterna tar upp påpekar också miljöaspekten då de anser att böcker tar 

mycket skog. Ungefär hälften av studenterna nämner i en intervjun hur en slags 

streamingtjänst hade kunnat vara ett bra alternativ för att kunna sprida ut kostnaderna 

varje månad, där de skulle kunna finnas ett brett utbud av kurslitteratur som de behöver. 

Vid tal om en streamingtjänst diskuterar även en student andra möjligheter - “Hade en 

podcast i skolan som uppskattades mycket med inlästa föreläsningar”.  

 

5.1.2 Företagsperspektiv 

När frågorna ställdes om framtiden och potentiella innovationer finns det möjlighet att 

skapa mycket inom branschen kurslitteratur. Diskussionen med Studentlitteratur hamnar 

snabbt på tillgänglighet och individanpassning med inriktning på hur digitalisering kan 

lösa detta och förklarar - “Framtiden inom kurslitteratur måste bli mer digitaliserat, mer 

tillgängligt och mer individanpassat för att det är där värdet uppstår”. De tycker att det 

ska finnas tillgång till just den litteratur som studenten som individ behöver och inte en 

massa andra titlar och kapitel som ligger utanför deras utbildning. Liber berättar hur 

efterfrågan på e-böcker blir större, från universitetsbibliotek beställs det inte alls lika 

mycket fysiska böcker utan istället ökar inköpen av digitala tidskrifter. Studenten ska lätt 

få tillgång till det de behöver just där och då och att detta även ska leda till goda resultat. 

Förlagen ser att i framtiden ska studenterna kunna plugga smartare och under bättre 

förutsättningar. Studentlitteratur jämförde sin bransch med musikbranschen och trycker 

på hur Spotify har blivit en lösning för tillgänglighet och individanpassning samt stoppat 

en stor del olaglig kopiering. Studentlitteratur tycker även att Spotify har skapat en 
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marknad för streamingtjänster och gjort att varje hushåll är villiga att lägga totalt sett flera 

hundra kronor i månaden på streamingstjänster. Studentlitteratur beskriver att kunder är 

villiga att betala detta på grund av åtkomsten och tillgängligheten, de har varit lättare att 

ta till sig streaming som ett komplement till traditionell media. En fråga kring just det här 

ämnet togs även upp, alltså om Studentlitteratur anser att det finns potential för att 

kurslitteratur kan bli en streamingtjänst i framtiden. Det här är något som även Liber anser 

då de tror att det kommer finnas som en kompletterande kanal samt att det bara är en 

tidsfråga innan en streamingtjänst kommer ut på marknaden. När det framtiden diskuteras 

med Liber beskriver det följande - “Vi tror att det kommer finnas fler former av sätt att 

ta till sig innehåll”. Studentlitteratur diskuterar framtiden inom streaming inriktat där de 

trodde absolut att möjligheten fanns och berättade att det redan har diskuterats i flera år, 

redan innan Spotify uppfanns. Däremot finns det svårigheter i hur det skulle kopplas ihop 

och rättigheterna skulle komma på plats. Det jämför kurslitteratur igen med musiken och 

hur det skulle vara lika svårt att få ihop som om alla musikalbum skulle vara 

samlingsalbum och varje låt skulle vara gjord av två personer samt alla ska få betalt från 

albumets försäljning. Då blir det svårt att sätta ett pris på att ha tillgång till kurslitteratur. 

De berättar att det är en stor skillnad på vad kunder säger att det ska köpa och vad de 

faktiskt köper. En annan oro var kundlivscykeln, om kurslitteratur ställs gentemot musik 

är det en betydligt kortare cykel, det gäller alltså att det hela tiden rullar in nya kunder 

eftersom de inte blir kvar under en längre tid. 

 

De berättar även att de på Studentlitteratur tittar mycket på vad som görs hos konkurrenter 

samt i andra länder vad det gäller framtid och utveckling. De jämför trender med bland 

annat USA där det just nu sker en förändring i undervisningsformerna. De går tillbaka till 

att bli mer likt grundskola på så sätt att det blir personligare med mindre klassrum och 

mer integration och på det kopplar man upp ett digitalt klassrum. Detta gör att studenterna 

får ett mer aktivt lärande genom att göra uppgifter och uppdrag längs kursens gång och 

under lektionstid istället för att bara lyssna på föreläsningar för att sedan skriva en 

tentamen. Liber berättar hur de även väntar på att Amazon ska inträda den svenska 

marknaden och att det antagligen kommer sätta press på att fler aktörer måste bli 

innovativa för att ha en chans mot en sådan gigant på marknaden. 
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5.2 Teori  

Innovation förklaras enligt NE (2018 b) som ett område där det handlar om att 

åstadkomma något nytt eller ett förlopp där nya idéer, tillvägagångssätt och beteende som 

tar barriärer i samhället och därefter sprids vidare. Exempel på innovationer finns det 

mängder av och NE beskriver att ångmaskinen och dieselmotorn är exempel på det.  

 

Trott (2012) beskriver att innovation är motorn till tillväxt och i historien har det setts 

mängder av innovationer när det gäller industrier eller dylikt. Förr var innovationen 

materialbaserad och det handlade antingen om att förbättra en produkt eller förbättra nya 

maskiner för att tillverka produkter. Författaren berättar hur innovation har skapat en 

enorm tillväxt i världen genom tiden, men även skapat mer jobb för individer och gjort 

så att företag kan erbjuda mervärde till sina kunder. När Trott (2012) beskriver om hur 

nya tjänster kan skapas genom innovation beskriver han att de finns stora möjligheter att 

göra det genom internet eller appar. Det är mycket enklare för företag att skapa värde för 

sina konsumenter då företag alltid kan göra service bättre genom innovation samt 

nytänkande. I en artikel från SVD skriven av Linnea Bolter (2018) beskrivs det hur de 

har skapat ett innovationsprogram som kallas Cheetah där arbetet går ut på att företag ska 

lära sig om innovation och varför det är viktigt för att överleva. Helena Fogelmarck som 

blir intervjuad i artikeln beskriver att det är viktigt att företagen gör analyser om mikro- 

och makroaspekter för att hinna med förändringar på marknaden. Trott (2012) beskriver 

att det nya sättet av innovation av service implementerade en mer psykologisk aspekt av 

det hela, de handlar mycket om att människor interagerar med varandra istället för 

servicen som tjänsten skapar.  

 

Det har skett ett skifte bland företag på grund av internets framfart där servicen blir 

viktigare att hantera och företag vinner marknadsandelar över sina konkurrenter på grund 

av att de erbjuder en bättre eller mer intressant servicelösning åt sina kunder (Trott 2012). 

Schmitt (2003) beskrev hur människor ser att innovation är en helt nyskapad produkt, 

men författaren vill istället påpeka att de små innovationerna är minst lika bra. Att företag 

kommer kunna göra produktutvecklingar med antingen designskillnader eller skillnader 

i smak med mera, men de har också bra chans att innovera deras service (Schmitt 2003). 

Innovationen med internet har däremot inte förändrat allt för mycket hur företagen agerar 

berättar Trott (2012), däremot hur de erbjuder service som har förändrats med 

innovationer. Företag kan integrera med fler personer i världen på olika kanaler, samt att 
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de går att göra snabbare på grund av innovationerna som kommer fram med 

digitaliseringen. Wilson et al. (2016, 168, 8.1) har skapat en figur kallad “Service 

innovation and development process” där de förklarar hur företag ska tänka när en ny 

innovation uppstår. De handlar i början om att företag måste inse hur visionerna samt 

missionerna i organisationen ser ut för att skapa en plan för att implementera en ny service 

idé. Detta beskriver Skålén, Gummerus, Koskull och Magnusson (2015) också genom att 

förstå vikten av att skapa en innovation när det gäller service och hur viktigt de är att det 

går under företagets riktlinjer. Författarna fortsätter att skriva om hur innovation, när det 

gäller service, är bäst när företagen antingen skapar en ny service eller utvecklar en 

befintlig service som i slutändan genererar mervärde till konsumenterna.  

 

Öppen innovation är myntat av Chesbrough (2003) där han beskriver att företag ska 

använda sina interna kunskaper och dela med sig till externa aktörer för att skapa 

innovation samt lönsamhet åt varandra. Vid innovationsprocesser som är öppna ska de 

processerna kombineras med fri tillgänglig kunskap. Lakemond och Tell (2016) berättar 

om en modell som finns i tre faser och där första är en förstudie, vilket företag först ska 

fokusera på att utforska möjligheter och idéer. Inom alla faser finns det så kallade 

“grindare” som är en grupp av högre uppsatta människor på företagen som utvärderar 

innovationsprocessen och ser så att de har en tillräckligt hög kvalité, de utvärderar efter 

varje fas om processen får fortsätta till nästa fas. Andra fasen utveckling och tredje fasen 

är kommersialisering där det fokuseras mycket på funktionalitet, testning av produkten 

och kommersialisering. Vid den sista fasen har “grindarna” antingen godkänt eller 

underkänt innovationen och där ska en genomförandeplan finnas till hands enligt 

Lakemond och Tell (2016). 

 

5.3 Analys  

Empirin inom innovation är en samling av vad respondenterna tycker och hoppas ska 

skapas i framtiden, vilket gör analysen lite annorlunda i och med att det är baserat på 

deras önskningar och behov men är ingenting som har upplevts ännu. Innovation handlar 

enligt teorier om att skapa det som krävs för att vara konkurrenskraftiga och uppdaterade. 

Idag görs det ofta genom digitalisering. Detta märktes i studien genom att respondenterna 

både från kund och företagsperspektiv ofta fokuserade på just digitalisering i sina svar.  
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Som nämnts i teorin är innovation enligt Trott (2012) själva kärnan till tillväxt, vilket 

förlagen jobbar med genom att de vill hitta sätt att göra det lättare för studenter att studera. 

Det förklaras i teorin fortsatt av Trott att innovation har varit materialbaserat, men gått 

över till servicebaserat en förändring som förlagen haft svårt att hänga med på då ingen 

stor innovation har skett på just kurslitteratur. Den är fortfarande i sin fysiska version och 

förlagen berättar i empirin att de borde göra mer innovation när det gäller kurslitteratur. 

Schmitt (2003) berättar i teorin hur innovation inte behöver vara något revolutionerande 

utan kan vara något enkelt som gör att kunder känner värde. Det kan också majoriteten 

av studentrespondenterna bekräfta då det de efterfrågar är att de hade velat se innovation 

vad gäller kampanjer och en bättre andrahandsmarknad. Det Studentlitteratur förklarar är 

att försöka individanpassa kurslitteratur till slutkunden, vilket ska vara innovationen 

genom att använda sig av digitaliseringsåtgärder. Detta bekräftar studenterna att de 

efterfrågar då de inte vill betala för något som de inte använder sig av. Efter 

studentintervjuerna kändes det som en passande innovation. Förlagen vill skapa forum 

där de ska kunna integrera med varandra, vilket även Trott (2012) tar upp i sin teorin och 

att det är då innovation uppstår. Wilson et al. (2016) berättar att service innovation har 

blivit allt mer viktigt för företag och om förlagen inte gör detta anser forskarna att 

slutkunden blir besviken och inget värdeskapande sker. Detta bekräftar studenterna då de 

inte tycker att det finns någon relation så service innovation kan inte uppstå inte i 

dagsläget då det inte finns något nyskapande när det gäller servicen. Studenter vill träffa 

förlagen oftare och se att de visar upp sig, vilket enligt Skålén et al. (2015) ska generera 

mervärde till studenterna.  

 

Studentlitteratur berättar att en streamingtjänst som innovation har varit på tal i flera år, 

men inte gått att skapa. Det har gjorts förstudier och processer för att se om det skulle 

lyckas, men de har kommit fram till att de inte kommer fungera. Vilket är en bra strategi 

enligt teorin om öppen innovation som Chesbrough (2003) tar upp. Studentlitteratur 

berättar att de inte tycker att studenter är villiga att använda sig av en streamingtjänst på 

grund av att de anser att priset inte kommer vara i balans. Studentlitteratur tror att 

studenter är benägna att betala ungefär 39 till 49 kronor i månaden för en streamingtjänst 

medan Liber gissande på cirka 200 kronor i månaden. Studien kan bekräfta genom 

studentintervjuer att det ungefärliga priset vad studenter är villiga att betala ligger mellan 

100 och 200 kronor i månaden. 
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6  Slutdiskussion 

6.1 Diskussion 

När värdeskapande tas upp från studentrespondenterna så upplevs det en frustration från 

deras sida där de har svårt att hitta värde i att köpa kurslitteratur. De köper litteraturen för 

att klara sina universitetsstudier men efteråt anser de inte att de har skapat något mervärde, 

produkten i det här fallet alltså boken kan skapa värde för studenterna men de anser inte 

att förlagen gett dem en serviceupplevelse utöver de vanliga. Det blir lätt att förstå att 

fokus inte ligger på att skapa värde för universitetsstudenter då de inte är prio ett för 

förlagen utan de satsar istället mer på att sälja in sig på lärarnas kurslista och till 

universiteten. Det är därför de ibland glömmer bort slutkunden som är studenten. 

Förlagen som är med i studien hade bra funktioner som de nämnde skulle ses som 

förbättringar och värdeökningar för kunden. Det var det dock inte många studenter som 

tog upp dessa funktioner, endast någon enstaka student nämnde området och det här beror 

enligt forskarna på att studenterna inte är medvetna om det förlagen erbjuder. Läraren blir 

alltså istället en mellanhand och det är deras ansvar att presentera kurslitteraturen till 

studenterna som kommer från förlagen. Det här gör att studenterna inte upplever någon 

relation med Studentlitteratur eller Liber och har därför heller inga större förväntningar 

på värdeskapande. 

 

När det kommer till just värdeskapande märktes det snabbt att det är en marknad där 

kunderna inte upplevt att det skett någon förändring på många år, det är som det alltid har 

varit. Vilket är synd då de verkligen hade kunnat få fram det värde de försöker skapa till 

studenterna på ett bättre sätt. Problemet ligger i att lärarna inte förmedlar det som förlagen 

vill att de ska berätta till studenterna, det är pågrund av det här som det inte finns någon 

relation och en värdeökning sker inte i dagsläget. Något som forskarna även upplever 

genom jämförelsen av värdeskapande mellan företag och kunder är att det också är ett 

svårt område att skapa värde på då kunderna har svårt att föreställa sig förbättring. 

Problemet i detta ligger enligt forskarna i försäljningsprocessen som förlagen använder 

sig av. Kunderna vet vad de vill ha, men känner ingen potential till förändring och 

accepterar istället bara nuläget. Därför ses också köpen av kurslitteratur som ett tråkigt 

“måste-köp”.  
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Kurslitteratur har blivit en bransch med en stor andrahandsmarknad något som förlagen 

har tappat greppet om vilket märks i intervjuerna och har inte längre kontroll över 

försäljningen, vilket har genererat till att universitetsstudenter som målgrupp inte är 

viktigast. Något som var märkbart i intervjuerna med förlagen var att de inte riktigt hade 

greppat hur stor andrahandsmarknaden är och hur de förstår inte hur mycket pengar som 

cirkulerar där och som istället hade kunnat hamna i deras ficka. Från studenternas sida 

märktes det att de efterfrågade en bättre lösning än dagens andrahandsmarknad. De 

handlar där på grund av att priset är bra och det finns stor tillgänglighet av böcker. Från 

förlagens sida var känslan att andrahandsmarknaden var något de hade gett upp och inte 

tog hänsyn till då de tyckte att det var omöjligt att kontrollera. Här finns alltså en hel del 

potential för förbättring, men ingen som gör något åt det. Företagen borde erbjuda 

studenterna något som är betydligt smidigare och bättre än andrahandsmarknaden för ett 

liknande pris som andrahandsmarknaden. Det finns en hel del kunder att hämta då det 

hade skapat ett värde som studenter inte hade kunnat motstå.  

 

De tre nyckelorden som studenterna nämner mest och som hade skapat mervärde var som 

tidigare nämnt pris, tillgänglighet och e-böcker. Av de tre orden så var det bara ett där 

förlagen levde upp till förväntningarna, vilket var tillgänglighet. Överlag tyckte de flesta 

studenter att de var lätt att hitta kurslitteratur. De andra förväntningarna som studenterna 

hade på kurslitteratur verkade inte vara aktuellt att förbättras från den andra parten. 

Studenter vill ha billigare pris på kurslitteratur då de anser att det är orimligt att lägga den 

summan pengar varje år. Det här bidrar också till att nästa punkt kommer upp på tal, vilket 

var e-böcker, då över hälften av respondenterna tog upp att de ville ha denna form av bok. 

Problemet enligt förlagen var momsen som satte stopp för att kunna erbjuda det billigare 

samt kunna erbjuda ett större sortiment av e-böcker i hög utsträckning. Här finns de stor 

möjlighet för utveckling och de borde erbjuda e-böcker till ett lägre pris ändå. Det här 

hade ökat värde i större utsträckning till studenterna och det är de studenterna förväntar 

sig att böcker ska digitalisera sig i större utsträckning. Förmodligen hade det även ökat 

lönsamheten då fler köpt böcker på förstahandsmarknaden istället för på 

andrahandsmarknaden. Den uppfattning som skapats är att förlagen levererar 

kurslitteratur som täcker grundbehoven hos studenterna, men när det kommer till 

förväntningarna på modernisering så ligger förlagen en bra bit bakom studenternas 

önskningar som ska uppfyllas för att generera mervärde. 
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Enligt forskarna hade detta kunnat vara billiga e-böcker, hyra av e-bok, återköp av 

kurslitteratur med mera, som hade gjort att andrahandsmarknaden minskade och pengarna 

istället hamnade i förlagens fickor. Forskarna har haft en diskussion om hur de anser 

förlagen hade kunnat tillfredsställa dessa behov. Det som hade kunnat tillfredsställa 

behoven hos studenterna hade kunnat vara om förlagen skapar en tjänst där de kan hyra 

e-böcker eller ett större utbud av e-böcker på biblioteken. Till exempel kan det göra 

mycket för studenters värdeskapande, då de är något som verkligen efterfrågas. 

Alternativt kan förlagen tillsammans skapa en streamingtjänst där studenter har åtkomst 

till all sin litteratur under tre år och betalar en fast månadskostnad. Detta exemplet är 

intressant då de förmodligen kommer få in mindre pengar under enstaka månader, men 

utslaget på ett år kommer det göra att deras omsättning ökas då de får in pengar oftare. 

Studenter diskuterar tillgänglighet och kommer fram till att de är beredda att betala för 

att slippa omständigheterna med andrahandsmarknaden eller beställningarna från 

återförsäljarna.  

 

När respondenterna i empirin pratade om hur kurslitteratur hängt med i den digitaliserade 

utvecklingen var studenterna enade om att de finns potential till mycket förbättringar. De 

uppskattar att kunna använda sig av PDF-filer eller e-böcker, vilket många även påpekar 

är på grund av tillgängligheten. Detta är även banor förlagen tänker i, de är medvetna om 

att framtiden bör vara mer tillgängligt samt individanpassat. Digitalisering och innovation 

är framtidsreceptet för kurslitteratur och förlagen för att de ska kunna överleva på 

marknaden. De kan skapa en streamingtjänst likt Spotify som är en tjänst som har 

förändrat hela musikbranschen på samma sätt som Storytel och Bookbeat har förändrat 

bokbranschen. Även en liknande tjänst skulle kunna vara räddningen för kurslitteratur 

som känns föråldrat och behöver en innovativ lösning. Många studenter håller med och 

vill ha allt samlat på ett och samma ställe, vilket också förlagen ser en trend i. Detta kan 

vara ett potentiellt svar på tidigare nämnda problem och faktiskt generera en värdeökning 

för både förlagen samt kunderna. Det är ett stort problem då både studenter och förlag 

berättade att de flesta studenter köper alla obligatoriska böcker i början av studierna, men 

slutar sen längst med studietiden, vilket resulterar i en värdeminskning. De köper 

successivt mindre och mindre ju mer tiden går. Vilket verkar vara accepterat från förlagen 

sida istället för att hitta en lösning på problemet. Detta sker då studenterna inte ser värdet 

i att betala det uppsatta priset i utbyte mot informationen böckerna innehåller. Detta 

handlar om att kurslitteratur ses som något jobbigt, det ger inte studenterna tillräckligt 
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mycket värde och åtkomsten är inte tillräckligt smidig så istället väljer de att undvika 

problemen genom att undvika köpen. Något förlagen måste hitta en lösning på och genom 

denna studie är innovativa lösningar med hjälp av digitalisering räddningen till att 

förändra detta. De kan skapa en värdeökning samt merförsäljning för kurslitteratur, men 

även med hjälp av digitalisering har de möjlighet att framförallt påverka tillgänglighet, 

pris och individanpassning.  

 

Det finns många diskussioner på vad som hade förbättrat värdet till studenterna, men efter 

intervjuerna, kan forskarna sammanställa att jämförelsen mellan studenter och förlagen 

inte är i balans. Förlagen måste göra mer studier där studenter är inblandade eller göra 

dem till medskapare i innovationsprocesser eller digitaliseringsprocesser då studenter i 

dagsläget är exkluderande ur sammanhanget. Allt för att få höra vad förlagens riktiga 

slutkonsument verkligen vill ha, vilket gör att de kommer skapa mervärde för kunden. 

Det förlagen kan göra för att skapa mervärde handlar om det som diskuteras i förra stycket 

med tillgänglighet, pris och individanpassning och här finns det inte ett sätt som är det 

rätta utan det går att uppnå på olika sätt. Enligt studien kan de skapa simpla innovationer 

när det gäller pris med kampanjer som “2 för 1”, mängdrabatt eller dylikt, vilket ska ge 

mervärde till studenterna samt att digitaliseringen skapar bättre priser för e-böcker. Det 

efterfrågas även kursanpassade kampanjpaket där studenterna vill kunna köpa all 

kurslitteratur för en kurs i ett paket och därmed få ett bättre pris.  

 

Sammanfattningsvis har det märkts att problemet som återkommer kring lösningar för 

värdeskapande inom kurslitteratur är att förlagen är rädda för förändring, de är medvetna 

om det saknas digitalisering och att det är en omodern marknad. De är även medvetna om 

att det finns en stor andrahandsmarknad när de förlorar massvis med pengar och kunder. 

De vågar inte ta några risker för att få tillgång till de kunder som väljer att gå en annan 

väg för att klara sina kurser då de är rädda att detta påverkar deras befintliga kunder. 

Kunderna är relativt medvetna om vad de vill ha för att skapa ett ökat värde och förlagen 

är relativt medvetna om kundernas behov, men vågar inte röra om i grytan för mycket 

utan väljer istället att ta vägen genom lärarna och universitet. Därför undviker de även att 

ta några större risker då det inte finns några garantier på vad som kan fungera i framtiden. 
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6.2 Slutsats 

Frågeställningen löd - Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört 

med företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer 

som en möjlighet att påverka kundvärdet? 

 

Svaret på forskningsfrågan är att för kunden är värdeskapande någonting som enligt 

respondenterna var svårt att hitta i kurslitteratur, boken skapar värde för dem men de anser 

sällan att förlagen ger dem en serviceupplevelse utöver förväntningarna. Förlagen har en 

annan insikt i ämnet, de menar att de jobbar mycket med att ta fram funktioner och 

förbättringar i sin kurslitteratur som skapar värde i kurslitteraturen. Detta var det dock 

endast någon enstaka student som tog upp under intervjuerna vilket kan ses som ett gap i 

marknaden. Förlagen fokuserar även mer på att skapa värde för lärare och universitet, 

vilket gör att de ibland glömmer vem som är deras slutkonsument.  

 

Förlagen vill försöka individanpassa kurslitteratur för varje student genom digitalisering 

och innovation. Studentrespondenterna anser att förlagen inte hängt med i den 

digitaliserade utvecklingen och inte skapar tillräckligt med innovationer för att de ska 

skapa värd. Däremot anser förlagen att de digitaliserar produkter eller deras produkt ofta 

samt kommer på nya innovationer för sina kunder som ske ge mervärde. Enligt oss hade 

lösningen för båda parterna varit att skapa en streamingtjänst likt den vi tar upp i 

diskussionen. Det här på grund av det hade gjort att studenters förväntade värde och det 

värde förlagen hade kunnat ge genom streaming har blivit i balans. 

 

6.3 Rekommendationer till teoretiker 

Det finns mycket potential för framtida forskare att gå djupare in hur ämnena 

kurslitteratur och värdeskapande går ihop samt fortsätta jämförelsen mellan de företag 

och kunder. Forskning som rekommenderas vidare till teoretiker är att genomföra en 

kvantitativ studie genom att göra enkäter och dela ut till en större skala studenter som 

besvarar potentiella hypoteser. Ett exempel på en hypotes skulle kunnat vara - “Det finns 

ett positivt samband mellan att kurslitteratur digitaliseras genom innovationer och värde 

för studenter”. Detta hade gett en större spridning med respondenter och bidragit till 

tydliga svar genom enkäterna.  
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En annan rekommendation till teoretiker är att forska mer kring relationsmarknadsföring 

och hur förlagen eller företagen som säljer kurslitteratur jobbar med relationer till 

studenter. Detta är också kopplat till värde men kommer handla mycket om hur de tar 

hand om sina kunder och i det här fallet studenter, behåller kontakten och skapar 

långsiktiga relationer. Det här för att se hur stor möjlighet det finns att 

relationsmarknadsföring kan utföra detta med hjälp av digitalisering och innovationer. 
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8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till studenter 

Beskriva ordet värde: För validitet.  

Beskriv ordet förlag: För validitet 

Namn: 

Skola: 

Program:  

Får vi använda ditt namn? 

 

•   Hur får du tag på din kurslitteratur under högskoletiden? 

•   Brukar du köpa all kurslitteratur som är obligatorisk/enligt kursplan?  

•   Hur mycket av din kurslitteratur uppfattar du är obligatorisk? 

•   Hur tycker du kurslitteraturmarknaden fungerar? 

•   Hur mycket pengar lägger du kurslitteratur per termin? 

•   Är det lätt att få tag i kurslitteratur?  

•   Har du fått mycket hjälp med att få tag på kurslitteratur från andra - kursansvarig, 

vänner osv? 

•   Vad är dina personliga erfarenheter vid inhandling av kurslitteratur?  

•   Under din studietid har du stött på några eventuella problem med kurslitteratur?  

•   Vad kan förlagen göra för att du skulle känna att de skapar mer värde? 

•   Uppfyller den marknad inom kurslitteratur som finns idag dina behov som 

student? 

•   Tycker du att marknaden/förlagen har hängt med i den digitaliserade 

utvecklingen?  

•   Vart finns potentiella förbättringar/innovation enligt dig som student när det 

gäller kurslitteratur? 

•   Tycker du det är lätt med att hitta e-böcker (kurslitteratur)?  

•   Om streaming hade varit lösningen hur hade du förhållit dig till det? 

•   Vad tycker du är ett rimligt pris för en streamingtjänst, då du har all litteratur till 

hela din studietid? 
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8.3 bilaga 3 intervjufrågor till företag 

Namn: 

Företag & Titel:  

Förklara värde för validitet: 

Fråga om vi får spela in 

Se till att fokusera på kurslitteratur, och inte ta upp det juridiska allt för mycket.  

Marknad 

•   Beskriv hur marknaden fungerar idag?   

•   Hur tror du framtiden inom kurslitteratur kommer se ut? Ser du några trender 

och vilka? 

•   Hur ser ni på andrahandsmarknaden inom kurslitteratur, när studenter säljer 

vidare till andra studenter? 

•   Hur tror ni studenternas inställning/attityd är gentemot dagens kurslitteratur och 

marknaden? (Vad är den vanligaste responsen ni får från era kunder 

(universitet/universitetsstudenter?) 

•   Funderar ni någonsin på att ha ett samarbete med skolor? 

 

 

Värdeskapande och Kundvärde:  

•   Vad gör ni för att öka värdet för kunder? 

•   Vad gör ni för att leva upp till kundernas förväntningar?  

•   Vart på marknaden finns den största potentialen för att öka värde för kunder? 

•   Hur fokuserar ni på digitala lösningar för kurslitteratur? 

•   Hur kan ni använda er av digitalisering för att förmedla värde?  

•   Hur kommer ni på digital innovationer? (Vad baserar ni en ny produktutveckling 

på?). 

•   Hur mäter ni kundvärde och nya innovationer? 

•   (Finns det en potential att kurslitteratur skulle bli en streamingtjänst?) 

•   Vad tror studenter är villiga att betala för en sådan tjänst?  

 


