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1. Inledning 

Inledande avsnitt presenterar först en bakgrund om den problematik som föreligger 
gällande förändringar som Informations- och kommunikationsteknologin medför i 
samhället samt i flera branscher. Därefter diskuteras problematiseringen gällande de 
krav som informations- och kommunikationsteknologin ställer på nya affärsmodeller hos 
företag. Till sist presenteras frågeställningen samt syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Enligt den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) genomgår 
förlagsbranschen en moderniseringsprocess som resulterar i nya digitala möjligheter (Nilsson 
2012). Informations- och kommunikationsteknologin (ICT) har utvecklats tack vare internets 
spridning, vilket har inneburit att mycket av det vi tidigare gjort fysiskt, idag sker genom att 
information och kommunikation sker via elektronisk hantering. Därmed har det genom en 
naturlig process gjort att flera branscher påverkats av ICT på så sätt att de nästintill varit 
tvungna att övergå från fysisk till digital hantering av sina produkter, för att hänga med i 
utvecklingen och således på marknaden. Förlagsbranschen har sett likadan ut de senaste 100 
åren (Pettersson 2014), det vill säga författaren ingår avtal med ett förlag som i sin tur ger ut 
verket. För den svenska förlagsbranschen bidrar ICT till att deras nuvarande affärsmodeller är 
något ovissa, e-boken förväntas få mer plats på marknaden och förlagen behöver ta ställning 
till hur deras verksamheter ska utvecklas (Nilsson 2012). 
 
Mediabranscher har tidigare under 2000-talet fått utveckla nya affärsmodeller för att överleva 
branschens förändringar, då fysiska produkter i allt större utsträckning har bytts ut mot andra 
digitala substitut. Musik- och tv-spelsbranschen är exempel på branscher som har genomgått 
en radikal förändring de senaste tio åren på grund av digitalisering och ICT-utvecklingen. 
Skivbranschen stod inför en stor förändringsprocess när konsumenternas efterfrågan flyttades 
från den fysiska produkten i form av CD-skivan, till digital musik som konsumerades online. 
Den traditionella skivbranschen stod inför problemet hur denna innovation av värdekedja 
skulle få en fungerande affärsmodell för hela branschen i allmänhet, och för det enskilda 
skivbolaget i synnerhet (Bourreau et. al. 2012). Jan Gradvall skrev i en debattartikel i Dagens 
Industri den 17 december 2010, att:   
  
 ”Bokbranschen 2010 står inför exakt samma förändring som skivbranschen 2005. 
 Från att ha varit en bransch med fokus på tillverkning och distribution – långtradare 
 som kör fram och tillbaka med fysiska exemplar – så kommer det att bli en bransch 
 som, för att citera The Word, handlar om ´works of imagination´.” 
 
Ett förlags rådande affärsmodell ser ut som skivbolagens gjorde innan digitaliseringen 
tvingade musikindustrin till nya innovativa lösningar på förändrade affärsmodeller, för att gå 
en lönsam framtid till mötes. Affärsmodellen för ett bokförlag idag är således en traditionell 
gung- och karusellmodell. Det innebär att förlagen ger ut en bredd av böcker för att hitta den 
storsäljande boken, som i sin tur blir den lönsamma intäktskällan för förlaget och som får 
finansiera samtliga utgivningar (Bohlund 2012).  
 
Någon som redan vågat satsa på ett nytt tillvägagångssätt och en ny affärsmodell i och med 
ICT-utvecklingen, är amerikanen Marc Coker. Efter flera försök att få sin bok publicerad i 
USA gav Coker upp och startade istället internetförlaget Smashwords. Under ett föredrag på 



Stockholms Universitet berättar Coker att en författare inom loppet av fem minuter kan 
publicera sin bok, och själv bestämma försäljningspriset hos Smashwords. Anledningen till 
Smashwords succé menar Coker beror på författarnas bristande tilltro till bokförlagen. 
Bokförlag som enbart försöker hitta vad de tror kommer bli en bästsäljare på marknaden. 
Coker vill varna de svenska bokförlagen att begå samma misstag som de amerikanska, det vill 
säga att inte se potentialen för bokindustrin i e-boken, utan istället ignorera den. Att som 
bokförlag utnyttja ICT kan därmed skapa möjligheter till nya affärsmodeller. 
 
Enligt Andersson (2014) är företaget Amazon på väg till Sverige med sina internettjänster, 
vilket kommer få konsekvenser för hela bokbranschen. Amazon konkurrerar med aggressiv 
prispress på utbudet, vilket med största sannolikhet kommer sätta det rådande 
maktförhållandet av bokförsäljning ur balans. Goldberg (2014) menar att Amazon, med sina 
65 % av e-bokförsäljningen i USA, satt hård press på samtliga förlag runt om i världen där 
deras utbud är tillgängligt. Med en lansering av tjänsten i Sverige kommer det bli än viktigare 
för förlagen att hitta bästsäljande författare, om den rådande affärsmodellen fortsätter att 
prägla branschen. Goldberg (2014) anser att det är hög tid att ta kontroll över situationen, 
innan Amazon kliver in på den svenska marknaden. 
 
Erik Titusson från lilla Piratförlaget säger i en intervju till UR under bokmässan i Göteborg 
2013, att problemet beror på att många förlag byggde upp sina organisationer för 100 år sedan 
och försöker överleva på samma sätt som varit gångbart fram tills idag. Med ICT-
utvecklingen blir det således svårt för förlagen att arbeta med de affärsmodeller som 
fungerade innan internets spridning. I samma intervju menar Annika Seward Jensen från 
Telegram förlag att krisen inom bokbranschen snarare är värre än vad många anser, beroende 
på vart i branschen man befinner sig. Hon menar att det mycket väl kan löna sig för stora 
förlag även i framtiden att fortsätta hitta bästsäljande p-böcker. För merparten av branschen 
anser hon dock att det kommer krävas nya affärsmodeller för att utreda hur ett modernt förlag 
i framtiden ska se ut. Vilket format boken kommer att ha och hur man kommer att kunna sälja 
den blir således avgörande faktorer. (UR Samtiden-Bok och Bibliotek 2013). Att därför 
undersöka vilken betydelsen ICT har hos svenska bokförlag i utvecklandet av nya 
affärsmodeller blir därmed intressant att undersöka eftersom vetskapen kan hjälpa förlagen.

 

1.2 Problematisering                                                                                        

Power & Jansson (2004) menar att skivbolag i stor utsträckning tvingades till nya 
affärsmodeller på grund av att deras konsumenter började konsumera illegalt i och med ICT-
utvecklingen. Detta innebar att konsumtionen av skivbolagens produkter steg, medan 
bolagens försäljning minskade och således intäkterna. Det samma drabbade även filmbolag 
och distributörer för Tv-spel (Smith & Telang 2009). Bokförlag, som även de lätt kan 
konvertera sina produkter till digitala filer, har inte i lika stor utsträckning drabbats av 
exempelvis illegal nedladdning som tvingar förlagen till nya affärsmodeller (Zimerman 
2011). Det föreligger därmed inte samma problematik i bokbranschen som det gjorde i 
exempelvis musikindustrin. Det är således inte konsumenterna som tvingar förlagen till nya 
affärsmodeller, istället kan ICT komma att bli en konkurrensfördel för bokförlagen om det 
används på ett innovativt sätt.  
 
Enligt Antón, Camarero & Rodríguez (2013) är det en utmaning för såväl bokförlag som för 
andra företag, att hitta affärsmodeller som utnyttjar ICT på bästa sätt. Antón et. al. (2013) 
menar att rätt utnyttjande av ICT-utvecklingen hjälper företag att vinna konkurrensfördelar 



bland annat med hänsyn till dagens korta produktlivscykler. Problemet är dock hur ICT kan 
utnyttjas för att skapa en konkurrenskraftig affärsmodell för bokförlag på en förändrad 
marknad. Panagiotopoulos, Al-Debei, Fitzgerald & Elliman (2012) menar att tekniken i sig 
inte automatiskt bidrar till en framgångsrik affärsmodell, utan hur tekniken används blir 
avgörande huruvida affärsmodellen blir lyckad eller ej. I musik- och filmindustrin visade 
konsumenterna i större utsträckning vägen för företagen, genom att visa hur de ville 
konsumera deras produkter. Det sker således inte i bokbranschen. Där behöver förlagen 
istället ligga steget före, med vetskapen om hur ICT kan användas för att förbättra rådande 
affärsmodeller.  
 
Bourreau, Gensollen & Moreau (2012) menar att ICT-utvecklingen leder till en uppsjö av 
innovativa idéer till nya affärsmodeller. Mångfalden av affärsmodellerna samt de korta 
processerna i och med den snabba tekniska utvecklingen, leder dock ofta till osäkra 
affärsmodeller. Företagen får på ett kostsamt sätt pröva sig fram tills de eventuellt hittar något 
som fungerar. Bourreau et. al. (2012) studerade musikbranschen, där det visade sig att i 
utbudet av affärsmodeller, var det ingen specifik modell som ansågs mest lämpad utan 
fördelningen var jämn. Musikbranschen kan i mångt och mycket liknas med bokbranschen i 
det avseende att båda branscherna tillhör innehållsindustrin, vilket innebär att största delen av 
deras utbud består av produkter som lätt kan konverteras till digitala filer. Detta har ställt och 
ställer således båda branscherna inför förändringar i och med ICT-utvecklingen (Oestreicher-
Singer & Zalmanson 2013). 
 
Bourreau et. al. (2012) förespråkar att företag inom innehållsindustrin ska investera i att testa 
sig fram för att slutligen hitta en affärsmodell som passar den aktuella marknaden. Även 
Chesbrough & Rosenbloom (2002), Mc Grath (2010) och Demil & Lecocq (2010) menar att 
experimenterande av affärsmodeller är ett alternativ som slutligen lyckas som strategi hos 
företag som verkar i branscher där ICT möjliggör till förändrade affärsmodeller. Att investera 
i ett flertal osäkra affärsmodeller skulle dock för många företag kunna innebära stora 
kapitalförluster vid införandet av fel modell, eftersom det är oerhört svårt att hitta rätt på en 
gång. Bourreau et. al. (2012) hävdar att det är kostsamt att testa sig fram. Experimenterande 
skulle därför kunna fungera för större företag med mer kapital, men svårare för företag med 
mindre kapital. Att testa sig fram skulle för ett litet bokförlag därmed kunna bli riskfyllt. 
Samtidigt kan det även bli riskfyllt att inte utnyttja ICT i sin affärsmodell, eftersom det finns 
en överhängande risk att förlagen tappar konkurrensfördelar om inte ICT utnyttjas.  
 
Antón et. al. (2013) har i sin publicerade forskning visat att förlagen bör undersöka hur ICT 
kan utnyttjas som en tillgång för dem, trots att förlagen inte tvingas till förändrade 
affärsmodeller. Det handlar snarare om att förlagen kan se möjligheterna till nya innovativa 
lösningar. Förlagen skulle därmed kunna utveckla affärsmodeller som är bättre anpassade till 
ICT-utvecklingen, vilket kan bidra till att förlagen kan vara konkurrenskraftiga på sin 
marknad. Detta utan att på ett kostsamt sätt testa sig fram till en fungerande affärsmodell. 
 

1.3 Frågeställning 

Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknologin vid utvecklandet av nya 
affärsmodeller hos mindre svenska bokförlag? 

 
 



1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att bidra med en bredare förståelse för komplexiteten som 
ICT kan ge upphov till i framtagandet av nya affärsmodeller. Genom en bredare förståelse vill 
vi bidra till att förbättra de förutsättningar som ICT kan möjliggöra till för mindre svenska 
bokförlag på en digitaliserad marknad.  

1.5 Ordlista   

P-bok: Begreppet p-bok kommer från engelskans p-book, och står för printed book. Ordet p-
bok används i uppsatsen för att referera till en tryckt bok. Uttrycket är inte lika utbrett i 
Sverige som exempelvis i USA eller Storbritannien. Dess korta kärnfullhet gör dock att ordet 
passar bra i det här sammanhanget. En svensk översättning av ordet blir “tryckt bok”. P-
boken har blivit ett begrepp även i Sverige i och med uppkomsten av andra bokformat, till 
exempel e-boken. 

E-bok: Begreppet e-bok har blivit allt vanligare ju mer den ökat på marknaden I Sverige. E-
bok är en förkortning på elektronisk bok. Det är en bok som har överförts till ett elektronisk 
format, det vill säga en datafil som kräver att användaren har elektronisk utrustning för att ha 
möjlighet att läsa boken. Elektronisk utrustning kan vara, surfplatta, smartphone, dator eller 
en speciell läsplatta för e-böcker. 
 
ICT: Förkortning på det engelska begreppet Information and Communication Technology. I 
svensk översättning blir det informations- och kommunikationsteknologi. Begreppet syftar till 
informations- och kommunikationssamhällets utveckling i och med utvecklingen av internet, 
som inneburit att mycket av det vi tidigare har gjort fysiskt, idag sker genom hanteringen av 
information och kommunikation via elektroniska alternativ. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Metod 

Metodavsnittet presenterar hur vi gått tillväga för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 
motiverar vald metod för att läsaren själv ska ha möjlighet att bedöma arbetets 
trovärdighet. Vi diskuterar även vårt val av primärdata samt sekundärdata.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Målet med vår undersökning har varit att undersöka vilken betydelse ICT får för mindre 
svenska förlag vid utvecklandet av nya affärsmodeller. Efter att ha läst in oss på tidigare 
teorier och forskning kring utveckling av innovativa affärsmodeller, har vår ansats varit att 
skaffa en bredare förståelse för ICT-utvecklingens betydelse för utvecklingen av 
affärsmodeller. Social konstruktivism är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) det 
vetenskapliga perspektiv som antar att verkligheten är subjektiv och behöver tolkas. 
Tolkningen sker efter samspelet mellan människor, där den insamlade data således är 
kvalitativ och ansatsen induktiv. Genom intervjuer kan vi därmed tolka och förstå 
bokförlagens verklighet utan att ha några förväntningar på hur deras verklighet ser ut. På så 
sätt har vi kunnat genomföra undersökningen utan att på förhand anta vilken betydelse ICT 
har vid utvecklandet av nya affärsmodeller.  

2.2 Val av metod 

För att komma fram till vilken betydelse ICT har vid utvecklandet av nya affärsmodeller hos 
mindre svenska förlag, har vi med hjälp av kvalitativa metoder utrett vår problemställning 
med hjälp av tre mindre svenska bokförlag. Utgångspunkten i den kvalitativa undersökningen 
är enligt Trost (2010) att verkligheten observeras och analyseras för att på så sätt komma fram 
till en slutsats, vilket vi valt att göra genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är 
därmed en relevant metod för att skapa förståelse för vår studie. Vi insåg att vårt val av ämne 
krävde en dialog med en respondent för att erhålla en förståelse av respondentens verklighet i 
form av dennes åsikter och uppfattningar kring ämnet vi studerat.                                              

Genom en intervju skapas en dialog som ger respondenten möjlighet att utveckla svaren 
samtidigt som vi som intervjuare erhåller möjligheten att ställa följdfrågor för att vara säkra 
på att vi förstått svaret på frågan (Trost 2010). Skapandet av en förståelse för hur bokförlagen 
arbetar idag och kan komma att arbeta i framtiden, blir således en viktig del i vårt arbete.  

Distansen till de valda förlagen har gjort att besöksintervjuer inte varit möjliga att genomföra. 
Därför har det av praktiska skäl varit telefonintervjuer som genomförts. Detta kan enligt 
Eriksson & Wiederheim-Paul (2011) ses som en nackdel för studien, då en intervju där både 
den intervjuade och intervjuaren befinner sig i samma rum kan ge information om exempelvis 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vid våra telefonintervjuer har vi således missat detta. Våra 
telefonintervjuer har däremot genomförts relativt snabbt och smidigt, vilket medför att 
inställningen hos respondenten i större utsträckning troligtvis varit bättre. Detta eftersom 
intervjuobjektet inte behövt ägna så mycket tid till medverkan i intervjun. Telefonintervjuer 
gör det i högre grad även möjligt för respondenten att känna sig bekväm och mer anonym, 
vilket kan ha bidragit till mer sanningsenliga svar i vår studie.  

 



2.3 Empiriinsamling 

Vi har valt att använda oss av både primär- och sekundärdata för att öka trovärdigheten i vår 
studie genom att kunna sätta den information vi fått från intervjuerna, i relation till aktuell 
statistik från e-boks konsumenter och rapporter från statliga kommissioner. Att grunda 
frågeställningen, om vilken betydelse ICT har vid framtagandet av nya affärsmodeller, enbart 
på primär- eller sekundärdata anser vi skulle dra ned undersökningens trovärdighet. Detta 
eftersom affärsmodellen ska verka på en marknad som består både av företag och konsument, 
varför vi väljer att använda oss både av både primär- och sekundärdata. 

2.3.1 Primärdata 
Vår presenterade primärdata vi använt oss av i undersökningen består av kvalitativa intervjuer 
som gjorts med tre personer på tre olika bokförlag. De tre intervjuade innehar god 
branschkunskap då de har en mångårig erfarenhet inom förlagsbranschen. I den utsträckning 
det funnits e-boksansvariga har vi valt dessa som respondenter, vilket skett hos två av 
förlagen. Hos det tredje förlaget var det marknadsansvarig som även var mest insatt i e-
bokmarknaden, varför vi valde denne som respondent. Anledningen att vi ville intervjua de 
mest insatta inom e-bokmarknaden var att vi ansåg att deras kompetens inom området i större 
utsträckning kan skapa en förståelse för betydelsen av ICT.  
 
Respondenterna är verksamma inom förlag som har cirka 10 stycken anställda, vilket vi anser 
vara en rimlig avgränsning för ett mindre bokförlag. Antalet anställda anser vi spegla 
storleken på förlagen bäst. Från början tänkte vi avgränsa oss efter antalet utgivningar per år, 
men insåg att antalet utgivningar ofta beror på andra faktorer än storleken. Orsaken till vår 
avgränsning av mindre förlag, är att de stora förlagen i Sverige för närvarande innehar de 
största marknadsandelarna, vilket ger dem viss fördel vid en förändrad marknad och således 
vid utvecklandet av affärsmodell.  
 
Förlagen som ingår i undersökningen är främst inriktade på skönlitteratur för diverse 
målgrupper. Förlagen är dessutom valda efter deras aktiva arbete med e-boken. Anledningen 
till att val av förlag skett efter dessa förutsättningar är e-bokens etablering som främst pågår 
inom den skönlitterära genren idag. Att förlagen aktivt arbetar mot en digitaliserad marknad, 
ser vi som en fördel då vi lättare kan få en inblick i hur digitaliseringen kan påverka förlagen 
och dess affärsmodeller. Hade vi istället valt förlag som ännu inte verkar på en digitaliserad 
marknad, hade det således varit svårt att uppnå vårt syfte med undersökningen.  
 
Vi har valt att låta såväl förlagen som de intervjuade vara anonyma eftersom det inte påverkar 
syftet med uppsatsen. Intervjuerna har slutligen tolkats i den mening Trost (2010) menar att 
skapa en djupare förståelse för verkligheten, för att därmed kunna uppfylla studiens syfte.  

2.3.2 Hur primärdata samlats in 
När vi har utformat våra frågor har vårt syfte snarare varit att få fram en beskrivning, än att ta 
reda på hur eller varför. Detta eftersom det enligt Trost (2010) bidrar till det grundläggande i 
symbolisk interaktionism, vilket ger oss möjligheten till en förståelse för hur förlagens 
verklighet ser ut. Frågorna vi ställt är öppna i den mening att de inte har fasta svarsalternativ, 
och strukturerade i den mening att vi endast ställt frågor som är relevanta för att uppnå syftet 
med studien. Intervjufrågorna har dock inte berört begreppet affärsmodeller, utan vi har 
snarare valt att ställa frågor som ger oss en förståelse för hur förlagen arbetar. Detta eftersom 
vi ansåg att det gav oss en bättre möjlighet att tolka och analysera förlagens situation. 
 



Vi har genomfört intervjuerna med låg grad av standardisering, vilket enligt Trost (2010) 
innebär att variationsmöjligheterna blir stora. Vi har således tagit frågorna i den ordning som 
lämpat sig bäst i intervjusituationen och följdfrågorna har anpassats efter det som tidigare 
sagts. Intervjuerna har genomförts utav en av författarna åt gången, det vill säga Strand har på 
egen hand genomfört intervjun med Förlag 1, Winolf har genomfört intervjuerna med Förlag 
2 & 3. Trost (2010) menar att det i vissa fall kan vara en fördel att genomföra en intervju 
tillsammans med en kollega, eftersom de intervjuande blir tryggare i sin roll. Å andra sidan 
kan respondenten känna sig utsatt och anse sig i underläge, vilket kan påverka intervjun 
negativt.  
 
Vi är medvetna om att det har varit omöjligt att ställa samma följdfrågor i de olika 
intervjusammanhangen och dessutom med olika intervjuare, då vi som intervjuare uppfattar 
andra aspekter i svaren från respondenten (Trost 2010). Vi ser det däremot inte som någon 
större nackdel då våra intervjuer har grundats på ett utkast av frågor, som sedan följts upp 
med så relevanta följdfrågor som möjligt, beroende på svar. Vi har utgått från enkla och raka 
frågor som i större utsträckning tagit reda på hur, och inte varför något är som det är. Vi har 
på samma sätt bortsett från ledande frågor vilket enligt Trost (2010) annars kan leda till att 
ansatsen inte längre blir induktiv.  
 
Intervjuerna har skett över telefon, där vi spelat in hela intervjun. Vi valde att spela in 
intervjuerna eftersom det då gav oss möjlighet till en bättre närvaro i själva intervjuandet, då 
vi inte behövde anteckna och memorera det som sades. På så sätt upplevde vi att vi hade 
större kontroll över intervjun och kunde ställa de rätta följdfrågorna.  

2.3.3 Sekundärdata 
För att uppnå syftet med studien att skapa en bredare förståelse för hur ICT kan möjliggöra 
för införandet av nya innovativa affärsmodeller hos bokförlag, har vi valt att presentera 
sekundärdata. Sekundärdata består av en hämtad rapport från Statens Offentliga Utredningar 
(SOU). Rapporten är framtagen av den statliga Digitaliseringskommissionen som redovisar 
digitaliseringens påverkan i Sverige. Att vi valt att använda oss av denna rapport beror på den 
Svenska Statens trovärdighet som källa, samt digitaliseringsrapportens storlek och innehåll. 
Det beror även på att rapporten påvisar att det finns stora möjligheter i Sverige när det 
kommer till ICT-utvecklingen och eventualiteterna som utvecklingen medför. Detta blir 
viktigt för studiens syfte, eftersom rapporten tydligt presenterar att ICT-utvecklingen sker i 
Sverige och därmed påverkar bokförlagens marknad i den utsträckningen att exempelvis p-
boken digitaliseras.  
 
Ytterligare en undersökning vi presenterar i empirin kommer från det danska förlaget 
Bookboon. Det är en undersökning som är gjord med respondenter från 13 länder och cirka 
40 000 medverkande. Undersökningens resultat visar hur respondenter ställer sig till 
konsumtion av e-boken och priset på produkten. Undersökningen är relevant för vår studie i 
och med att den tar hänsyn till kundernas köpkraft i bokbranschen. Utan vetskapen om 
kundernas köpkraft anser vi att det blir svårt att skapa en bredare förståelse för 
konsumenternas inverkan på en framtida affärsmodell, varför vi ansett det nödvändigt att 
använda oss av det i vår sekundärdata. 
 
Vi har presenterat Bookboons resultat från svenska, brittiska och amerikanska respondenter. 
Anledningen till att vi även har valt att presentera Storbritanniens och USAs resultat är för att 
e-bokens etablering på marknaden i dessa länder haft en betydande roll för bokmarknaden. Vi 
anser därmed att vår analys blir starkare när vi kunnat dra jämförelser till andra länder.  



2.4 Val av teoretisk referensram 

Vår teori består av inhämtat material från vetenskapliga artiklar. Teoriavsnittet är fokuserat på 
affärsmodeller och viktiga aspekter vid förändringen samt utvecklingen av dessa. Vi har valt 
att lyfta fram dessa teorier med avsikt att på bästa sätt kunna analysera den insamlade empirin 
och således bidra med en relevant slutsats. Vi har sökt de vetenskapliga källorna från Google 
Scholar samt Karlstads Universitets och Blekinge Tekniska Högskolas databaser, med sökord 
som bland annat affärsmodell, innovation, ICT, och IT-utveckling. 

 
2.5 Bearbetning av empiriskt material 

Då vi valde att spela in alla våra genomförda intervjuer, har vi haft möjlighet att analyserat 
materialet succesivt. Under hela vårt arbete har vi därför haft möjligheten att återhöra 
materialet, vilket har ökat vår förståelse för förlagens verklighet. Vi har presenterat empirin 
på ett sätt som har för avsikt att även läsaren ska få en förståelse för den samma.  
För att göra detta har vi val ut och tolkat den information som vi ansåg relevant för studiens 
syfte. Detta har skett kontinuerligt under arbetets gång, där vi noggrant gått igenom studien på 
detaljnivå för att ständigt försöka ha frågeställningen i fokus, och således uppnå syftet med 
vår studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Teoretisk referensram 

Vi har i följande avsnitt valt att lyfta fram teorier som behandlar affärsmodeller när 
företag ställs inför en förändrad marknad. Teorierna behandlar främst förändring 
gällande digitalisering av dagens fysiska produkter och digitalisering i den utsträckning 
det skapar andra förutsättningar på marknaden.  

3.1 Betydelsen av Affärsmodeller 

Teece (2010) menar att ett etablerat företag medvetet eller omedvetet använder sig av en mer 
eller mindre uttalad affärsmodell, som beskriver dess tillvägagångssätt för att fånga de 
mekanismer som används för att skapa ett värde hos kunderna. Värdet är således vad kunden 
är beredd att betala för det som företaget erbjuder, för att senare generera i en vinst åt själva 
företaget. Affärsmodellen beskriver således det som företaget tror att kunderna vill ha, hur de 
vill ha det och hur företaget ska agera på bästa sätt för att bemöta det samma. Teece (2010) 
forskning visar att med den nya tekniken som ICT medför, blir det än viktigare för företagen 
att omvärdera sina befintliga affärsmodeller för att inte tappa kunder till alla de alternativ som 
idag finns tillgängliga, bland annat i och med internet. Företagen måste i större utsträckning 
därför hitta nya affärsmodeller för att fortsätta kunna vara lönsamma med sina affärsidéer. 
Även Kaplan (2012) hävdar i presenterad forskning att det är hög tid att se över sin rådande 
affärsmodell. 1900-talets affärsmodeller som kunde göra ett företag lönsamt i flera 
generationer är inte lika självklart idag, istället gäller det att vara innovativ i sitt utvecklande 
av affärsmodell. 

3.2 Innovation och Affärsmodell 

Innovativa affärsmodeller innebär enligt Casadesus-Masanell & Feng (2012) sökandet efter 
nya försörjningskällor, exploatering av nya marknader samt nya sätt att organisera 
verksamheten. Företagen måste således söka efter nya logiker samt nya sätt att hitta värdet för 
sina intressenter. Kastalli, Van Looy & Neely (2013) hävdar att såväl produktionsinriktade 
företag som tjänsteföretag måste ta till sig av svårigheterna som ökad konkurrens och kortare 
livscykler på produkter medför till rådande affärsmodeller. Kastalli et. al. (2013) 
undersökning visar att de produktionsinriktade företagen ofta kan skapa innovativa 
affärsmodeller genom att förutom de produkter som företaget redan erbjuder, även erbjuda 
tjänster till sina kunder. Detta stärker kundrelationerna, och bidrar dessutom till förbättrade 
förutsättningar för företagen gällande att öka kunskapen om sina kunder. Detta sker redan hos 
en tredjedel av stora produktionsbolag på den amerikanska marknaden. (Neely 2008). 
 
Det finns dock vissa svårigheter att som företag kombinera produkter och tjänster. Gebauer, 
Fleisch & Friedlis (2005) forskning pekar på att det är svårt för produktinriktade företag att 
skapa en lönsamhet kring utvecklade tjänster, och framförallt kombinationen av produkter 
och tjänster. Ofta slutar det med att ett till majoriteten produktionsinriktat företag ägnar sig till 
största delen åt tjänster. Kastalli et. al. (2013) visar i sin forskning att det är svårt för ett 
företag som försöker finna en lönsam väg genom erbjudandet av tjänster, att veta vilket 
riktning tjänsterna ska riktas för att inte tappa fokus. Det leder snarare till att tjänster erbjuds 
gratis tillsammans med produkterna, alternativt misslyckade försök att nå ut till kunderna, 
vilket resulterar i ett än mer olönsamt företag. 
 



Därmed blir innovation avgörande för affärsmodellen. Då finns förutsättningar att genom 
kundtillfredsställande åtgärder, som täcker såväl produkt som tjänst, erbjuda en specifik 
produkt eller tjänst som illustrerar vad det enskilda företaget står för. Det bör alltså finnas 
något hos företaget som kunden direkt uppfattar som en återspegling av hela företagets 
verksamhet. Genom tillhandahållandet av tjänster kan således vetskapen om vad kunderna 
söker enklare studeras. Med öppen innovation finns därefter större möjligheter att även skapa 
produkter som kunderna är beredda att betala för. (Kastalli et. al. 2013). 

3.2.1 Innovation eller Tradition 
Trots att innovativa affärsmodeller ofta genererar i lyckad position på en konkurrens tät 
marknad ställer innovativa affärsmodeller aktörerna inför ett dilemma. Precis som det är svårt 
att skydda produkt- och process innovationer är det lika svårt att skydda innovativa 
affärsmodeller. Casadesus-Masanell & Feng (2012) hävdar exempelvis att Ryan Airs 
affärsmodell med lågpris-flyg imiterades snabbt på marknaden, bland annat med British 
Airways Go, en identisk affärsmodell för att kunna erbjuda kunderna flygstolar till ett 
betydligt lägre pris än vad resenärerna var vana vid. 
 
Det har visat sig att det för företag under vissa förutsättningar lämpar sig mer eller mindre att 
vara öppen med sin innovativa affärsmodell. I situationer där ett företag har en bättre lösning 
än sina konkurrenter lämpar det sig att vara öppen med sin innovation. När istället 
konkurrenterna ligger längre fram i innovationen är det bättre för ett företag att inte avslöja 
innovationen eftersom företaget då kommer förlora på att de dominerande företagen följer de 
traditionella affärsmodellerna, och således merparten av kunderna. Innovativa affärsmodeller 
är dock till största delen en fördel för merparten av företagen, eftersom konkurrenter 
kompletterar varandra genom innovativa affärsmodeller. Vertikalt differentierade produkter, 
som konkurrerar om samma kunder, drar då mer nytta av öppenhet gällande innovation, vilket 
i sin tur hela marknaden tjänar på, och framförallt de företag som inte innehar de ledande 
positionerna. (Casadesus-Masanell & Feng 2012). 

3.2.2 Nya försörjningskällor i innovativa affärsmodeller 
Goel, Miesing & Chandra (2010) visar i sin forskning att internets numera enorma källa till 
innehålls-industrin, främst musik och film men även böcker och andra digitala filer, har 
tvingat ett flertal branscher att hitta nya inkomstkällor. Musikbranschens omsättning steg 
kraftigt under 1990-talet, för att sedan möta en enorm motgång sett till de traditionella 
affärsmodellerna för skivbolagen. Musiken i sig slutade inte konsumeras, utan ändrade 
konsumtionsform på grund av internet. Istället ökade konsumtionen av just musik tack vare 
internets möjligheter att konsumera musik på ett nytt sätt (Peitz & Waelbroeck 2006, Hu, Liu, 
Bose & Shen 2009). 
 
Goel et. al. (2010) resultat påvisar även att musikbranschens försök till diverse upphovsrätter 
och förbud, inte kunde stå emot kraften av kundernas vilja att konsumera över internet. 
Istället ansågs hela musikbranschen som bakåtsträvare, vilken hämmade kreativiteten såväl 
för musiken som produkt, som för tekniken i sig. Uppenbarelsen av en ohållbar affärsmodell 
blev tillslut ett faktum och musikbranschen fick ompröva deras existerande modell bland 
annat genom nya sätt att ta betalt. Det nya sättet att konsumera innehålls-industrin har även 
potential att öka kundernas efterfrågan, i och med möjligheten att var som helst konsumera 
exempelvis musik. Det finns idag flera olika enheter att konsumera musiken i, fler produkter 
att välja bland på en och samma portal samt möjlighet till ett mer kreativt användande som en 
del i en social upplevelse. 
 



Detta kräver givetvis högre krav på innovation. Casadesus-Masanell & Feng (2012) forskning 
visar att när utbudet ökar, exempelvis från internets möjlighet till fler aktörer vars kunder är 
de samma, krävs ständigt nya innovationer för att stå konkurrenskraftiga på marknaden. Ett 
sätt är att hitta nya tjänster eller produkter att ta betalt för. Hotmails lansering av att erbjuda 
en mejl, som inte kostade användarna något, gjorde att Hotmail konkurrerade ut merparten av 
de företag som erbjöd mejlkonton tidigare. Detta eftersom övriga företag tog betalt av sina 
kunder för användandet av själva tjänsten. Hotmail tjänade istället sina pengar på 
reklamintäkter, vilket deras användare fick ta del av vid användandet av mejlen. Det samma 
gäller även musiktjänsten Spotify, som erbjuder sina kunder ett stort utbud av musik gratis, 
och istället drar in pengar på reklam och abonnenter (Campaign UK 2009). 

3.3 ICT:s påverkan på affärsmodellen 

I och med utvecklingen av ICT möjliggörs förbättrad kommunikation och samarbete mellan 
både olika företag och samarbetet mellan företag och konsument. Detta möjliggörs av att 
kostnaderna för att skapa ett nätverk med andra har blivit lägre. Genom samarbete utbyts 
idéer och erfarenheter vilket kan leda till större förståelse för både marknaden och företaget, 
samt medvetenheten om vilka risker som finns. Således finns en ökad möjlighet att finna en 
fungerande affärsmodell. (Paolo 2012). 
 
Dock gäller det att anpassa ett eventuellt nätverk till efterfrågan på marknaden. Är efterfrågan 
hög visar Paolos (2012) forskningsresultat att nätverk lönar sig för företagen, likaså om 
företagen tror att en produkt eller tjänst kommer få en hög efterfrågan. Ytterligare en 
förutsättning för maximal nytta av att samarbeta med andra är att parterna ska fungera som 
komplement till varandra på en volatil marknad. Samtidigt har Chen, Ming-Huang Chiang & 
Guo (2012) publicerat forskning som visar att det vanligtvis är mycket svårt att veta med vem 
samarbetet ska ske, samt hur det ska se ut. Ett icke fungerande samarbete löper stor risk att 
drabbas av höga kostnader och i slutändan finns ändå inte en produkt eller tjänst som är nog 
konkurrenskraftig. 

3.3.1 Samarbete mellan företag och konsument 
ICT-utvecklingen medför att det blir allt viktigare för företag att fånga konsumenternas 
kollektiva intelligens, genom att tillhandahålla brainstormingsplatser online (On-line Co 
Creation Brainstorming, COCB). På dessa platser blir det således kunderna som kommer med 
nya innovativa idéer som kan leda till utvecklandet av affärsmodeller hos företagen. COCB 
bidrar även till en förstärkt relation mellan kunderna och företaget. På så vis utökas 
möjligheterna för företaget att stå konkurrenskraftiga med förbättrade produkter och tjänster. 
Det är upp till företagen att strukturera upp COCB samt att se till att motivationen att delta 
bland de deltagande kunderna är hög. (Chen, Marsden & Zhang 2012). 
 
Zwass (2010) hävdar att själva motivationen till deltagande på COCB är oerhört viktig för att 
kunna dra maximal nytta av kundernas innovativa idéer. Det som motiverar kunderna är enligt 
publicerad forskning av Chen et. al. (2012) bland annat det sociala som interaktionen mellan 
kunderna medför. Även kommersiella faktorer påverkar kundernas deltagande. Det kan 
exempelvis handla om gratis-tillgången av produkter eller tjänster, som kunderna kan nyttja 
vid delaktighet på COCB. Det är även viktigt att företaget som står bakom en COCB 
responderar till det som händer på webbplatsen, så kunderna känner att deras eventuella 
innovationer spelar roll. På så vis uppstår en tillfredsställelse bland deltagarna som motiverar 
till ett fortsatt deltagande samt viljan att komma med ännu bättre innovationer. 
 



 
Zwass (2010) sammanfattar motivationen hos kunderna att bidra till nya innovationer med 
fem punkter: 

• Viljan till altruism 
• Längtan efter en social bekräftelse, socialt erkännande samt socialt anseende 
• Utbyte av andras bidrag 
• Inbördes erkännande 
• Monetära och icke-monetära belöningar 

 
Samtidigt konstaterar Chen et. al. (2012) i sin forskning att monetära belöningar ofta är svåra 
för företag att genomföra, såvida inte personer anställs, eftersom lagar och regler komplicerar 
direkt monetära belöningar. Anställs de delaktiga i COCB förlorar webbplatsen något utav sitt 
ursprungliga syfte, nämligen att kunderna bidrar med idéer som kan utveckla företaget framåt. 
Å andra sidan kan företaget istället fokusera på kundernas vilja till social interaktion och 
viljan till altruism, och på så vis kunna dra nytta av COCB. 

3.3.2 Konsumentens medverkan i affärsmodellen 
Samarbete kan också vara ett alternativ bland ett företags kunder. Oestreicher-Singer & 
Zalmansons (2013) forskning visar att sociala nätverk specifikt utformade för ett företags 
kunder kan användas mer som ett komplement till en strategi, snarare än den specifika 
strategin för hela företaget. Däremot blir gemenskapen det centrala för företagets digitala 
strategi, där gemenskapen tillsammans med innehåll möjliggör ett starkare kundvärde samt 
möjligheten att som företag kunna framkalla en betalningsvilja hos kunderna. Desto mer 
delaktiga kunderna känner sig i ett community, desto större blir betalningsviljan. 
 
Oestreicher-Singer & Zalmanson (2013) studie grundar sig på vad de kallar innehålls-
industrin, där det på grund av ICT satt många branscher inför såväl utmaningar som 
möjligheter. Innehålls-industrin är således branscher som musik-, film- och bokbranschen, där 
merparten av företagens huvudinnehåll lätt kan konverteras till digitala filer eller dokument. 
Möjligheterna blir många och därmed även svårigheterna. Företagen måste ständigt vårda sitt 
varumärke och se till att deras produkter eller tjänster inte sprids och delas gratis hos någon 
annan distributör. Att därför utnyttja situationen och se till att målgruppen hamnar rätt, hos 
just sitt företag, blir givetvis en förutsättning för att kunna skapa lönsamhet. Studien visar 
även att företag vars digitala affärsmodell tar aktiva och strategiska initiativ till att använda 
sociala medier eller communities, som komplement till affärsmodellen, kommer i större 
utsträckning lyckas. Eftersom samverkan mellan konsumenterna ökar möjligheten för 
företaget att behålla befintlig kundkrets, och i vissa fall även utöka den. 

3.4 Prissättning av produkter 

I beslut om prissättning är det av stor vikt för företag att känna till marknaden. Det innebär 
således att företaget har undersökt samt införskaffat sig vetskap om sina konkurrenter, kunder 
och kostnader. Detta blir avgörande när prissättning skall ske på företagets produkt eller 
tjänst. Kundernas vilja att köpa en produkt när priset förändras är produktens priselasticitet. 
(Andersson, Ekström, & Gabrielsson 2011). När nya produkter introduceras på marknaden är 
kunskapen om produktens priselasticitet således viktig. Lundmark (2010) hävdar att det är 
efterfrågans priskänslighet som blir avgörande för hur stor förändringen blir när en förändring 
sker på marknaden. 
 



Monroe (1973) menar att det ofta är ett kritiskt skede att skapa en produkt- och prisstrategi. 
Danes & Lindsey-Mullikin (2012) forskning visar dessutom att det är många variabler att ta 
hänsyn till vid produkt- och prisstrategi, variabler som påverkar priskänsligheten och således 
återspeglar värdet av produkten för kunden. Finns exempelvis substitut till en produkt bidrar 
priskänsligheten ofta till ett lägre pris, medan en god upplevd kvalité kan leda till ett högre 
pris. Danes & Lindsey-Mullikin (2012) har studerat hur kundernas uppfattning om rättvis 
prissättning, förväntad kvalité samt kundernas uppfattning av ett unikt värde hos en produkt, 
och hur det påverkar priskänsligheten. Resultaten visar att kundernas uppfattning av en 
produkts unika värde och dess upplevda kvalité är en del i en större, flerdimensionell 
uppfattning av produkten. Det kan således finnas yttre faktorer som påverkar kundens 
uppfattning så som trender etc.  
 
När det finns substitut till en produkt är konsumenterna mer priskänsliga, vilket får 
konsekvensen att ju mer substitut som finns tillgängliga på marknaden, desto lägre blir priset 
på dessa produkter. Ett lågt pris på en produkt får även effekten att konsumenterna förknippar 
produkten med ett skäligt pris, och således en variabel som kan förstärka viljan att köpa 
produkten som genererar en större efterfrågan på marknaden. (Danes & Lindsey-Mullikin 
2012). 

3.5 Agera aktivt 

Kagermann, Österle & Jordan (2010) skriver i sin bok IT-driven Business Models: Global 
Case Studies in Transformation att företagsvärdet utgår från såväl marknadsrelationer och 
interna processer, som materiella och immateriella faktorer. Företags affärsmodeller visar 
också på betydelsen av att kundvärdet bestämmer företagsvärdet. Därmed är företag i behov 
av att ha så mycket kunskap som möjligt om vilka kunder de har, och hur kunderna 
konsumerar. Detta innebär således att kunderna till viss del har makten över företagsvärdet. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Corporate Value Model (Kagermann, Österle & Jodan 2010) 
 
Corporate Value Model sammanfattar att företag bör satsa på att stärka sitt samarbete med 
sina kunder genom att bygga upp kompetens inom kundernas specifika område, för att sedan 
använda IT-tillämpningar för att stödja samarbetet och på så sätt öka kundlojaliteten till 
företaget. Företagen måste nå sin målgrupp vart de än befinner sig i världen, det vill säga 
utöver sin traditionella region och bransch. Företagen måste även förstå kunderna, känna till 
deras behov samt förstå kundernas beslutsfattande. Detta för att på bästa möjliga sätt nå ut 



med sitt sortiment till rätt målgrupp. På så sätt kan företaget med hjälp av de tjänster och 
produkter som de erbjuder, ge konsumenter bästa tänkbara service och produkter som 
konsumenten efterfrågar.  
 
Kunderna konsumerar ofta i ett ekosystem av utbud, det innebär att en produkt ofta är en del 
av en bredare lösning för kunden. Detta medför att kvalitén på ett företags utbud i många fall 
beror på vilka aktörer som tillhandahåller de resterande delarna i kundens bredare lösning, 
och således bildar ett ekosystem. Målsättningen för företagen bör vara att hålla nere 
kostnaderna för sina produkter i så stor utsträckning som möjligt. Ett sätt för företag att hålla 
nere kostnaderna är massproduktion av sina produkter. På grund av ICT kan företag i dessa 
sammanhang näst intill minimera kostnaderna till noll, då digitalisering av produkter inte 
kräver fysisk produktion på samma sätt. Ett företag måste även ha vetskapen om värdet på 
sina produkter eller tjänster, samt vad dess konkurrenter erbjuder till konsumenterna. 
(Kagermann et. al. 2010). 

3.5.1 Fokus på snabbhet 
Ovanstående delar ur Corporate Value Model lyfts även fram av forskningen vi tidigare har 
belyst i teoriavsnittet. Bland annat Zwass (2010), Chen, Ming-Huang Chiang & Guo (2012) 
och Casadesus-Masanell & Feng (2012). Till skillnad från tidigare belyst teori lägger 
Kagermann et. al. (2010) fokus på snabbheten i aktivt agerande. Det är således av största vikt 
för företag att snabbheten på den tekniska utvecklingen påverkar hur länge ett företag kan 
hålla kvar vid samma affärsmodell och strategi utan att förlora marknadsandelar. Avgörande 
för företagen är huruvida de uppfattar förändringar på marknaden och responderar med nya 
innovativa lösningar. Det gäller således att vara aktivt som företag och inte stå passiv mot de 
förändringar som pågår på den aktuella marknaden. Risken blir då överhängande att 
konkurrenterna hamnar före i utvecklingen och därmed även blir mer konkurrenskraftiga 
eftersom de hittat lösningar som kunderna uppskattar bättre och således hellre betalar för.  
 
Kagermann (2010) betonar att snabbheten hos en marknads tekniska utveckling får en 
avgörande roll i hur de övriga delarna i modellen Corporate Value Model, ger för effekt på 
företagets lönsamhet. Fokuserar företaget på enbart affärsmodellens innovativa lösningar, 
förlorar ofta företaget själva innovationen, eftersom förändringar på marknaden och i 
samhället samtidigt måste beaktas. Därmed får snabbheten på marknadens förändring en stor 
och avgörande roll i arbetet med företags affärsmodeller och således dess framtida plats på 
marknaden.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



4. Empiri 

Empiriavsnittet presenterar först de tre intervjuerna ämnesvis, eftersom vi ansåg att 
studien då fick en bättre struktur. Därefter presenteras den sekundärdata vi samlat in 
och valt att belysa.  

4.1 Primärdata - Telefonintervjuer 

Vår primärdata består av tre telefonintervjuer som har genomförts i april 2014 med nyckelpersoner på 
tre olika bokförlag. Samtliga tre förlag verkar på den svenska marknaden och ger ut skönlitteratur till 
diverse målgrupper.  

4.1.1 Förlag 1, Förlag 2 & Förlag 3 
Antal anställda: 7-13  
Antal utgivningar per år: 15-35 
Genre: Främst skönlitteratur, men även facklitteratur, poesi, historia samt populärvetenskap 
Intervjuperson: Försäljnings-, marknads- samt e-boksansvarig  
Nedan nämnda som “Johansson”, ”Hildingsson” och ”Andersson” 

4.1.2 En första anpassning till ICT-utvecklingen 
Förlag 1 har idag 13 stycken anställda och startades för cirka 15 år sedan. Redan då gav 
förlaget ut sin första e-bok. Förlaget ger årligen ut cirka 15-25 böcker, varav samtliga ges ut 
både som p-bok och e-bok, vilket förlaget är relativt unika med att göra. Det förekommer 
även att e-böcker ges ut enbart som just e-bok och inte som p-bok. Litteraturen som ges ut är 
skönlitteratur, med deckare som främsta inriktning. Förlaget ger till största delen ut redan 
publicerade författare. Dagligen kommer det in 1-10 manus där de flesta refuseras. Ytterst få 
som skickar in sina manus för första gången kan titulera sig författare. 
 
Förlag 2 började först år 2010 ge ut e-böcker som en anpassning efter marknaden, eftersom 
förlaget enligt Hildingsson välkomnar samtliga nya format i bokbranschen. Förlaget ger i stort 
sett ut alla nyutgivningar även som e-böcker, med undantag från större diktsamlingar. 
Däremot sker det mer sällan att en bok enbart ges ut som e-bok och inte p-bok. Ett sådant 
scenario inträffar oftast när det gäller en bok som redan finns utgiven hos förlaget sedan 
tidigare, det vill säga på förlagets backlist. En backlist är en lista med böcker som förläggare 
sparat sedan tidigare, men som ännu inte är utgivna. Hildingsson menar att det skulle vara en 
av dessa böcker som hon skulle kunna tänka sig att förlaget kan se vara intressant att ge ut 
som e-bok, då den enklare finansierar sig själv i ett e-bokformat. Hon påpekar att det är en av 
fördelarna med att digitalisera böcker. 
 
Förlag 3 började likt Förlag 1 ge ut e-böcker så snart det blev möjligt att ge ut e-böcker, det 
vill säga för cirka 15 år sedan. Under den tiden var utgivningen av e-böcker enligt Andersson, 
inte ens en krusning på vattenytan. Digitaliseringen är enligt Andersson en nödvändig del för 
att Förlag 3 överhuvudtaget ska kunna bedriva sin verksamhet i framtiden. Förlaget vill ha 
höga ambitioner när det gäller att publicera e-böcker, näst intill allt som publiceras som p-bok 
ska även finnas tillgänglig som e-bok. 
 

4.1.3 Samarbete med andra 
Trots svårigheten att bli publicerad menar Johansson att Förlag 1 inte har någon specifik 
målgrupp, men ändå följer med i omvärlden och därefter gör bedömningen av vad som passar 



att ge ut. Att samarbeta med andra har förlaget gjort länge och Johansson menar att de flesta 
inom förlagsbranschen inte är bittra konkurrenter, utan samarbetar med vad han kallar 
kollegor, både i små och stora sammanhang. Det är främst när det kommer till själva 
försäljningen som samarbeten med andra förlag utnyttjas. Det sker inte i lika stor utsträckning 
vid distribution och det arbete som utförs innan boken finns färdig i handeln.  
 
Ett konkret samarbete är ett 14 år gammalt projekt som inleddes med några av jättarna i 
förlagsbranschen. Projektet ledde till ett B2B-företag som än dock har läsaren i fokus. 
Företaget vill fungera som ett laboratorium för den nya tekniken som finns inom 
bokbranschen. Detta genom att tillhandahålla bland annat e-böcker och ljudböcker, där båda 
formaten finns tillgängliga som digitala filer. Trots läsarna i fokus så är det 
internetbokhandlare, bibliotek och bokförlag som är företagets uppdragsgivare. B2B-företaget 
hjälper Förlag 1, att per automatik se till att varje p-bok även publiceras som e-bok. I vissa 
fall publiceras enbart en bok som e-bok, och aldrig i formatet p-bok.  
 
Samarbete med läsarna till Förlag 1 sker däremot inte i någon större utsträckning. Förlaget 
finns tillgängligt på sociala medier eftersom de vill hitta en närhet till såväl författarna som 
till återförsäljarna samt läsarna. De vill fortsätta vara ett litet förlag som arbetar nära dessa tre, 
vilket de upplever att sociala medier hjälper dem med. Det hjälper dem stärka deras egna 
företags värde hos kunderna och därmed kundvärdet.  
 
Bokbranschens förändrade klimat är något Förlag 2 gärna diskuterar på ett generellt plan med 
övriga aktörer i branschen. Till skillnad från Förlag 1 håller de sina tankar och strategier om 
hur de själva kommer att gå till väga för sig själva. Deras läsare är inte delaktiga i någon 
större utsträckning, mer än att förlaget finns på sociala medier i form av en 
kommunikationskanal till sina läsare. Där kan förlaget föra en dialog gällande kommande 
events eller vilka böcker som kommer ges ut. Fokus på dessa plattformar ligger dock långt 
ifrån att vara en säljkanal.  
 
Andersson på Förlag 3 menar att på grund av den ökade digitaliseringen, minskad läsning 
bland hela den svenska befolkningen samt hårdare konkurrens förlagen emellan så är 
samarbete oerhört viktigt. Även återförsäljarna bör involveras i samarbetet. Förlag 3 träffar 
kontinuerligt andra förlag där branschen generellt diskuteras, deras utmaningar på marknaden 
och vilka problem de står inför. Andersson tror att marknaden i framtiden kommer bestå av 
några få stora aktörer som i sin tur samarbetar med de mindre förlagen. Därmed blir det 
oerhört viktigt med samarbete om de mindre förlagen ska kunna behålla sin nuvarande 
position eller överhuvudtaget överleva på marknaden.  

4.1.4 E-bokens möjligheter och hinder 
Johansson på Förlag 1 menar att fördelen med e-boken är att den aldrig tar slut. E-boken är 
således alltid tillgänglig och det finns aldrig risk för att den ska ta slut i lager, eller att det av 
andra orsaker inte går att sälja boken. Läsaren är ständigt ett knapptryck från att ha boken i sin 
hand, genom sin läsplatta eller smarta telefon. Att e-boken beskattas med 25 % till skillnad 
från p-bokens 6 % har enligt Johansson hämmat försäljningen av e-boken i Sverige. Han 
menar att en p-bok har ett väldigt fiktivt pris, det vill säga priset på en p-bok är satt efter de 
kostnader som boken måste täcka. Kostnaderna är bland annat distribution, ge författaren ett 
skäligt arvode samt att driva själva förlagsverksamheten. Själva tryckkostnaden för en p-bok 
är för förlaget i fråga cirka 15 SEK per bok, och den säljs till bokhandeln för cirka 140 SEK. 
Detta innebär att distribution, arvode samt förlagskostnader utgör en större kostnad än själva 
tryckprocessen. E-boken slipper således tryckkostnaderna, men måste likväl täcka de övriga 



kostnaderna. Med den höga momsen på e-böcker märker därför läsarna idag ingen större 
prisskillnad på p-böcker och e-böcker. Skulle däremot momsen sänkas till samma skattesats 
som en p-bok idag beskattas med, skulle förutsättningarna förändras.  
 
Hildingsson på Förlag 2 ser gärna att momsen på e-böcker sänks, eller helt försvinner. Det 
skulle resultera i en mer jämlik marknad, och p-boken skulle då på riktigt få en konkurrent i 
form av e-boken. Hildingsson tror att det kommer finnas fler aktörer på marknaden inom 
några år, och definitivt Amazon som kommer förändra prisbilden på böcker i samtliga format. 
Med fler aktörer tror hon att böckerna kommer läsas digitalt i större utsträckning, vilket 
kommer vara en fördel för mindre förlag. Detta eftersom det blir enklare, billigare samt mer 
tillgängligt såväl för läsarna som för förlagen.  
 
Andersson tror att anledningen till e-bokens stora marknadsandel i USA enbart beror på 
Kindle (Amazons egna läsplatta som lanserades 2007) och Amazon. Kindle lanserades före 
den första iPhonen släpptes på marknaden, och dessutom menar han att Amazon under en 
längre tid har sålt e-böcker med förlust. Andersson tror däremot inte att den högre 
momssatsen på e-böcker, jämfört med p-böcker, har någon väsentlig betydelse. Istället är det 
den lilla prisdifferensen som skiljer en e-bok och en p-bok vid nyutgivning som gör att 
läsarna hellre väljer p-boken. Andersson menar att det idag finns e-böcker till ett mycket lågt 
pris, exempelvis går 8 av 10 böcker på Ditos, (återförsäljare av digitala böcker https://dito.se), 
topplista att köpa för under 100 SEK.  

4.1.5 Förlagens framtid 
Johansson på Förlag 1 vill gärna tro att digitaliseringen kommer revolutionera bokbranschen. 
Det har dock pratats om att så kommer att ske i flera år, men än har inget hänt. Han menar att 
diskussionerna kring den fysiska bokens död inte kommer bli verklighet än på ett tag eftersom 
bokbranschen visat sig vara oerhört trög. Han tror givetvis att antalet digitala böcker kommer 
att få större spridning om några år, men i övrigt en ganska liten skillnad mot hur det ser ut 
idag. Något han tror kommer öka och bli mer tillgängligt för läsare, är abonnemangstjänster. 
Där får läsaren tillgång till en stor databas av böcker till en fast månadskostnad. Således likt 
vad som skett både i musik- och filmbranschen. 
 
Hildingsson på Förlag 2 tror dock inte att bokhyllan kommer bli lika omodern, som till 
exempel skivstället har blivit när skivbranschen i större utsträckning gått över till digitala 
filer. Andra aktörer i mediabranschen har således påverkats mer av digitaliseringen än vad 
bokbranschen har och kommer att göra. Hildingsson menar att skivor och filmer har en större 
efterfrågan att endast laddas ner online. En bok med ett grafiskt uttryck kommer fortsätta att 
vara en fysisk produkt som konsumenten i större utsträckning efterfrågar. Samtidigt säger 
Hildingsson att det är omöjligt att svara på hur bokbranschen kommer att se ut om 5 år. 
Däremot kommer troligtvis fler e-böcker konsumeras, jämfört med vad som efterfrågas på 
den svenska marknaden idag.  
 
Andersson på Förlag 3 tror att det i förändringsprocesser är bättre att agera aktivt på 
marknaden, snarare än att stå passiv. Han menar att det är bättre att göra misstag på en liten 
marknad som ännu är under utveckling, än att göra misstagen på en växande marknad som 
redan börjat ta fart och få fäste. Andersson tror inte att förlagen ska använda sociala medier 
som en säljkanal trots ökad digitalisering inom branschen. Däremot är det en stor utmaning 
för förlagen att än dock kunna konvertera användandet av sociala medier till köplust hos 
kunden. Detta bör enligt Andersson således ske genom att de sociala medierna enbart fungerar 
som en kanal där förlagen möter sina tilltänkta läsare genom konversation och diskussion. Det 



primära syftet blir då istället att bygga relationer till läsarna, medan det sekundära syftet blir 
att sälja mera böcker.  

4.2 Sekundärdata - Rapport från Digitaliseringskommissionen  

Svenska staten tillsatte år 2011 en Digitaliseringskommission, vars främsta uppdrag är att 
utreda och verka för att regeringens ambitioner och mål inom svenska IT-strategin fullföljs. 
Digitaliseringskommissionen ska skapa förståelse för den samhällsekonomiska nyttan som IT 
skapar för företag och privatpersoner. Kommissionen ska sammanställa och sprida goda 
exempel där digitaliseringen bidragit till utvecklingen och förenklat vardagen för företag, 
offentlig sektor och medborgare i Sverige eller i andra länder. 

I Digitaliseringskommissionens rapport ”It i människans tjänst – en digital agenda för 
Sverige”, beskriver de att Sverige idag är en ledande nation inom IT, där 6,3 miljoner av 
befolkningen eller 91 %, har tillgång till internet i sitt hem år 2010. Siffror från den statliga 
Digitaliseringskommissionen visar också att 9 av 10 svenskar använder internet dagligen. 
Siffrorna indikerar på vilken möjlighet internet är idag för svenska företag, och deras 
utveckling inom ICT. 

IT:s potential bör enligt Digitaliseringskommissionens rapport tas tillvara för att på så sätt öka 
företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. Kommissionen hävdar även att 
digitaliseringen utvecklas snabbt, vilket medför att personer och företag påverkas oavsett om 
de så önskar eller inte. Detta innebär att samtliga delar av samhället förändras i och med ICT. 
Utmaningen för företag blir att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, samtidigt som det i 
Digitaliseringskommissionens rapport framkommer att det i stort sätt är omöjligt att svara på 
hur detta bör ske. De IT-tjänsterna som idag växer fram påverkas i stor utsträckning genom att 
vår användning av internet ökar vilket skapar en positiv trend för utvecklingen. Fler IT-
lösningar genererar således i positiva trender, vilket kommer att sätta en prägel på de 
traditionella kanalerna som har använts tidigare. Det vill säga digitala kanaler kommer i större 
utsträckning att ersätta de traditionella, vilket kommer bidra till att etablerade branscher 
omvandlas och blir mer effektiva samtidigt som nya idéer och affärsmodeller växer fram. 

4.3 Sekundärdata - E-boks undersökning Bookboon 

För att ha ett underlag gällande hur konsumenter ställer sig till etableringen av e-boken 
presenterar vi här en undersökning som det danska företaget Bookboon har genomfört. 
Undersökningen gjordes mellan december 2012 och februari 2013. Antalet respondenter är 40 
337 stycken och respondenterna representerar totalt 13 olika länder. Resultaten presenteras 
här nedan i diagram, för Sverige, USA och Storbritanniens respondenter.  



 
 
 
 
 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet från undersökningen att de svenska respondenterna till 
lika konsumenterna, ställer sig positiva till att börja läsa böcker elektroniskt. Dessutom visar 
resultatet att e-bokens etablering med stor sannolikhet underlättats genom att allt fler 
konsumenter använder sig av pekskärmar eller annan elektronisk utrustning som möjliggör 
konsumtionen av e-boken. Till skillnad från respondenterna i USA och Storbritannien visar de 
svenska respondenterna på en högre procent av missnöjdhet gällande priset på e-boken. 
Samtidigt svarar 67 % av de svenska respondenterna att de ställer sig neutrala till priset på e-
boken.  

 

 

 

 

 



5. Analys 

I följande avsnitt använder vi oss av våra tidigare presenterade teorier för att analysera 
vår empiri. Analysens utgångpunkt är vår frågeställning: Vilken betydelse har 
informations- och kommunikationsteknologin vid utvecklandet av nya affärsmodeller hos 
mindre svenska förlag? 

5.1 Inledning 

Att bokbranschen nu genomgår en förändring på grund av den digitalisering som även hade 
en verkan på skivbranschen, är en självklarhet för de förlag vi har intervjuat. Genom våra 
intervjuer framgår det dock att förlagen inte har gjort mycket mer än att de börjat ge ut e-
böcker, vilket merparten av de intervjuade började göra redan tidigt 2000-tal. Av förlagen vi 
intervjuat får vi uppfattningen att e-bokens etablering uppmärksammat förlagen att tillta 
åtgärder, eftersom e-boken förändrar bokmarknaden, och troligen kommer att förändra den än 
mer i framtiden. Samtidigt finns det inte i nuläget några konkret uttalade åtgärder som 
förlagen kommer att vidta för att anpassa sig till en sådan förändring. Betydelsen av ICT har 
därmed inte fått några större effekter på förlagens nuvarande affärsmodeller, däremot ser vi 
att det finns en möjlighet att förlagen i större utsträckning nyttjar ICT i framtida 
affärsmodeller.  

5.2 ICT:s möjliggörande till förändrade affärsmodeller 

Trots att ICT-utvecklingen varit ett faktum under en längre tid får vi uppfattningen att det 
främst är innehålls-industrin som påverkats. Rapporten från Digitaliseringskommissionen 
(2011) säger dock att utvecklingen kommer och har påverkat betydligt fler branscher än så. 
Digitaliseringskommissionens rapport visar att Sverige ligger långt fram i IT-utvecklingen, då 
9 av 10 svenskar använder internet dagligen. Det blir då uppenbart att hela samhället både har 
påverkats, och kommer att påverkas än mer av ICT-utvecklingen. ICT kan enligt 
Digitaliseringskommissionen (2011) därmed komma att få en tvingande effekt på såväl 
företag som enskilda individer i den meningen att de blir tvungna att anpassa sig till 
digitaliseringen. Förlagen kan därmed välja att se ICT som en möjlighet, då ICT kan vara en 
stor potentiell utvecklingseventualitet till nya affärsmodeller. ICT ger förlagen ett tillfälle att 
utveckla nuvarande affärsmodeller att bli mer inriktade på de möjligheter som internet skapar 
för en digitaliserad marknad i allmänhet och e-boken i synnerhet. 
Digitaliseringskommissionens rapport (2011) beskriver just en digitaliserad marknad som det 
framtida handelsområdet. Allt fler konsumenter värdesätter internets betydelse, vilket gör att 
företag vars produkter har möjlighet att övergå från fysiska till digitala, kan få en ny potentiell 
säljkanal.   
 
Innovativa förändringar i företags affärsmodeller är enligt Kaplan (2012) ett sätt att överleva 
på förändrade marknader. Det kan därmed vara riskfyllt för förlagen att hålla fast vid 
affärsmodeller som funnits i flera generationer, och på grund av historien förlita sig till att 
förlaget beledsagar aktuella förändringar samtidigt som det ska vara lönsamt. Å andra sidan 
får vi uppfattningen att de bokförlag vi intervjuat agerar just på det sättet, vilket indikerar att 
Kaplans (2012) teorier inte är självklara i alla situationer. Företag kan annars välja att likt 
utvecklingen, förändra sitt arbetssätt genom att finna nya innovativa lösningar till sina 
affärsmodeller. Detta för att utvecklingen inte ska styra företaget mot olönsamhet, vilket kan 
ske om företag istället står passiva i förändringen.  



 
Pettersson (2014) menar att bokbranschen har sett likadan ut de senaste 100 åren, vilket 
fungerat fram tills ICT-utvecklingen tagit fart. Konsumenternas konsumtionsvanor förändras 
med anledning av ICT, då allt fler ser fördelar med att konsumera över internet samt 
flexibiliteten som digitala produkter medför. Detta får enligt Näringsdepartementet (2011) 
således betydelse för förlagens utveckling av nya affärsmodeller. Med detta i åtanke anser vi 
att bokförlagen i större utsträckning borde kunna se betydelsen av ICT och därmed de ökade 
möjligheterna för det egna företaget.  
 
Den traditionella affärsmodellen tar idag inte någon större hänsyn till att ICT får allt starkare 
fäste hos såväl företag som konsument (Näringsdepartementet 2011). Bokbranschen har inte 
förändrat sina traditionella affärsmodeller i någon större utsträckning. Förlagen har genom 
digitalisering ändrat formatet på boken som produkt, vilket inte pekar på någon 
revolutionerande betydelse av ICT. Förlagen blir därmed vad Goel et. al. (2010) beskriver 
som bakåtsträvande aktörer. Intervjuerna med de tre respondenterna påvisar att förlagen 
tycker att bokbranschen är trög när det kommer till förändring, såväl hos förlagen som bland 
konsumenterna. I synnerhet anses den trög vad gäller ICT:s betydelse, vilket vi förmodar är 
en av anledningarna till varför det inte sker några större förändringar i de befintliga 
affärsmodellerna. Aktörerna tycks invänta förändringen, istället för att förlagen själva vill 
skapa förändringen. Det har visat sig enligt Casadesus-Masanell & Feng (2012) att det inte är 
fördelaktigt att avvakta och ge sig till tåls på att andra i branschen ska leda utvecklingen 
framåt. Aktörerna bör istället aktivt styra sitt företagande i den riktning utvecklingen verkar 
vara på väg. Digitaliseringskommissionens rapport (2011) stödjer detta och hävdar att företag 
idag mer eller mindre tvingas till ökad digitalisering, vilket därmed även leder till att 
etablerade affärsmodeller i större utsträckning måste omprövas. Bokförlagen har i dagsläget 
enbart möjliggjort till konsumtion av boken som en digital produkt, däremot inte förändrat 
hur de säljer sina böcker. De har således kvar samma affärsmodell, medan de utökat formaten 
de säljer sina produkter i. För att inte riskera viktiga marknadsandelar vid ett passivt agerande, 
indikerar det till att förlagen i större utsträckning borde ta tillvara på möjligheterna som ICT 
skapar. Förlagen får då vad Casadesus-Masanell & Feng (2012) menar är en 
konkurrenskraftig fördel. 

5.3 Hinder för nya affärsmodeller 

5.3.1 Konsekvensen av olik beskattning för substitut  
Förlagen beskriver inte den högre momssatsen på e-boken betydelsefull i den utsträckningen 
att den har påverkat huruvida förlagen skall ge ut e-böcker eller ej. Förutom vid vissa få 
undantagsfall ger förlagen redan ut samtliga utgivningar även i elektroniskt format, vilket har 
kommit naturligt i och med ICT-utvecklingen. Respondenterna menar dock att e-bokens 
momssats på 25 %, till skillnad från p-bokens 6 %, har en påverkan för förlagens prissättning 
och förmodligen även för konsumentens konsumtion av e-boken. Att konsumtionen verkar 
påverkas får i sin tur en betydande effekt för hur mycket förlagen satsar på digitaliseringen i 
arbetet med andra affärsmodeller.  
 
Johansson från Förlag 1 menar att e-boken slipper tryckkostnader, men ska ändå bära upp 
distributionskostnader, arvode till författaren samt driva själva förlagsverksamheten. Detta 
medför att konsumenten knappt märker någon prismässig skillnad på p-böcker och e-böcker 
ute i butik. Andersson från Förlag 3 menar istället att själva momsen inte i lika stor 
utsträckning har påverkat läsarnas konsumtionsvanor av produkten. Han menar att det faktiskt 
tillhandahålls billiga och aktuella e-böcker på bland annat Ditos. Andersson menar istället att 



momsen bidrar till att prisdifferensen mellan en nyutgiven p-bok och e-bok är såpass liten att 
läsarna fortsatt väljer p-boken. På så vis påverkas konsumtionen av e-boken negativt. 
 
På en marknad där det finns substitut till en produkt visar Danes & Lindsey-Mullikins (2012) 
forskning att produkterna blir mer priskänsliga. Dessutom förväntas elektroniska produkter i 
större utsträckning ha ett lägre pris en dess fysiska substitut. E-bokens substitut i form av p-
boken kan därmed anses vara för högt, vilket den orättvisa beskattningen kan vara en 
bidragande faktor till. Vi får uppfattningen att förlagen är eniga gällande en positiv effekt av 
e-bokens utveckling om den aktuella momssatsen sänktes till samma nivå som p-bokens. Med 
en ökad försäljning av en produkt i ett elektroniskt format kan efterfrågan på den specifika 
produkten med tiden således öka, vilket vi anser kan skapa bättre förutsättningar för ICT:s 
inverkan i befintliga affärsmodeller hos förlagen.  
 

5.3.2 Att ta tillvara på konsumentens inställning 
Bookboons undersökning publicerades i början av 2013 och från rapporten framgår att 
svenska läsare ställer sig positiva till att läsa böcker elektroniskt. Trots en minimal marknad 
jämfört med USA och Storbritannien, svarar 47 % av svenskarna att majoriteten av deras lästa 
böcker redan år 2015 kommer att bestå av e-böcker. Motsvarande siffra i USA och 
Storbritannien är cirka 57 %. Den svenska e-bokmarknaden är idag långt ifrån att utgöra så 
stor del att majoriteten av de lästa böckerna år 2015 kommer bestå av e-böcker. Förlagen visar 
att de inte heller tror att utvecklingen kommer att framskrida i den takten. Resultaten påvisar 
ändå till viljan att konsumera e-boken bland svenska läsare. Resultaten visar även att drygt 
hälften av svenska läsare redan äger en elektronisk surfplatta eller smartphone att konsumera 
sin e-bok genom, vilket möjliggör för en ökad efterfråga. 
 
Att den svenska bokmarknaden är långt ifrån vad resultaten från Bookboons undersökning 
visar, gällande mängden e-böcker som år 2015 väntas konsumeras kan bero på att de svenska 
läsarna anser att priset på e-boken är för högt. 33 % av svenska läsare ansåg år 2013 att priset 
var för högt, jämfört med USAs 12 % och Storbritanniens 19 %. I USA och Storbritannien är 
således skatten på e-boken är lägre än vad den är i Sverige. Enligt förlagen blir det med 
dagens beskattning svårt att erbjuda e-boken till ett lägre pris. Ytterligare en orsak kan vara att 
konsumenterna inte är tillfreds med att konsumera e-boken på samma sätt som p-boken 
konsumeras. De rätta affärsmodellerna utvecklade med hänsyn till ICT och e-boken som 
format, har möjligtvis inte utvecklats för att marknaden ska ta fart. 

5.3.3 Tröghet trots medvetenhet om ICT-utvecklingen 
Samtliga respondenter som vi har intervjuat har uttryckt att det idag sker en förändring i 
bokbranschen i samband med ICT:s utveckling. Det tyder således på att det bland förlagen 
finns en förståelse för den förändring som ICT medför. Att de däremot i dagsläget inte vet 
vilka konkreta åtgärder deras förlag bör ta till för att följa branschens förändring, visar på 
komplexiteten gällande hur ICT kan nyttjas. Argumenten som respondenterna uttrycker är att 
det är svårt att svara på hur branschen i framtiden kommer att utvecklas, varför det idag är 
omöjligt att svara på hur det kommer att se ut på bokmarknaden om några år. Samtidigt har 
samtliga respondenter samma svar på frågan gällande hur de tror att det kommer att se ut i 
framtiden. De är eniga om att e-boken kommer etableras i större utsträckning och därmed 
kommer konsumenterna att förändra sina bokvanor från fysisk till digital produkt. Förlagen 
som redan idag ger ut samtliga böcker även i elektroniskt format, påverkas inte i den 
utsträckningen att utgivningarna kommer förändras. Snarare påverkas de i den bemärkelse 
gällande hur de skall nå konsumenten bäst, det vill säga hur de ska nå ut med sina produkter. 



Förlagen kan således välja att i större utsträckning se ICT-utvecklingen som en möjlighet, 
vilken skulle kunna underlätta förlagens arbete att nå konsumenten.  

Samtidigt som ICT utvecklas och konsumenterna blir allt mer aktiva i den digitala världen, 
består ändå dagens fysiska bokhandlare. Det kan vara ett argument till varför förlagen inte 
aktivt försöker hitta nya säljkanaler. Jämfört med musik- och filmbranschen så finns det 
argument för att bokmarknadens fysiska produkter, trots ICT:s påverkan kommer fortsätta att 
vara av intresse för konsumenten. Filmer och musik har eventuellt inte samma status eller 
affektionsvärde att ha stående framme i sitt hem, som böcker kan ha i en bokhylla. Därmed 
tror Hildingsson på Förlag 2 att intresset för att behålla p-boken, trots att e-boken kommer att 
ha större marknadsandelar i framtiden, är stort hos förlagen. Eventuellt större än för andra 
branscher tillhörande innehållsindustrin. Samtidigt ser vi vissa fördelar med att förlagen är 
försiktiga med att vara för bekväma i sin position. Det medför således höga risker att förlita 
sig till att marknadens utveckling fortsatt kommer gå lika långsamt och att viss grad av 
passivitet ändå inte får någon större betydelse för dess position på marknaden.  

5.4 Innovation 

Företag som genom ICT-utvecklingen går från fysiska till digitala produkter, behöver enligt 
Teece (2010) leta efter andra innovativa lösningar i sina affärsmodeller. 
Digitaliseringskommissionen (2011) skriver i sin rapport att digitala kanaler ersätter de 
traditionella försäljningskanalerna, vilket då kommer att få betydelse för företags nuvarande 
affärsmodeller. Affärsmodeller som idag inte involverar ICT-utvecklingen kommer med stor 
sannolikhet behöva utvecklas och förändras så att digitaliseringen används som den möjlighet 
det är. Eftersom ICT-utvecklingen är en relativt ny företeelse, indikerar det förlagen att 
komma med innovativa lösningar till nya affärsmodeller. 
 
E-boken säljs idag precis som en vanlig p-bok, och behöver eventuellt vad Goel et. al. (2010) 
benämner som nya inkomstkällor för att öka efterfrågan på produkten ifråga. Nya 
inkomstkällor är enligt Goel et. al. (2010) vad företag kan tvingas till när innehållsindustrin, 
bestående av musik, film, böcker etc., påverkas från teknikens utveckling. Att försöka 
efterlikna den traditionella affärsmodellen genom att enbart göra samma sak fast med en ny 
digital produkt lyckas således sällan. Risken blir då överhängande att företag strävar emot 
utvecklingen, istället för att följa den. Ett agerande som även enligt andra forskare (Peitz & 
Waelbroeck 2006, Hu et. al. 2009) istället hämmar en bransch eftersom företagen tvingar 
konsumenterna att hitta andra sätt att konsumera, exempelvis genom illegal nedladdning. För 
bokförlagen innebär det således att de ska försöka finna en väg fram till en ny fungerande 
affärsmodell som involverar e-bokens publicering på ett nytt och mer effektivt sätt. 
Uppfattningen vi får efter intervjuerna med respondenterna på förlagen, är att dagens e-böcker 
publiceras precis som den fysiska boken ges ut, utan ytterligare eftertanke om hur e-boken 
kan möjliggöra till en ny innovation. Det verkar som att konsumenterna ställer högre krav på 
förlagen än så, när de enbart möjliggör utgivningar i ett elektroniskt format. Svenska 
konsumenter är enligt Bookboons undersökning från 2013 redo att börja läsa e-böcker, ändå 
verkar det krävas mer från förlagen för att läsarna ska börja konsumera e-boken i den 
utsträckning de konsumerar p-boken. 
 
Casadesus-Masanell & Feng (2012) förespråkar även de nya sätt att ta betalt och menar att 
innovativa lösningar som gratis-produkter eller gratis-tjänster ofta är lönsamma, genom att 
finansiera dessa med reklamintäkter. Ännu finns ingen likartad, etablerad lösning på den 
svenska bokmarknaden. Något som möjligen skulle kunna få fart på den svenska e-



bokmarknaden. Viktigt blir dock att aktörerna känner marknaden väl, och således e-bokens 
priskänslighet. Monroe (1973) menar att det alltid är ett kritiskt skede att skapa en produkt- 
och prisstrategi. Det är även enligt Danes & Lindsey-Mullikin (2012) oerhört många variabler 
att ta hänsyn till, bland annat trender, vilket förlagen i det här fallet skulle kunna dra nytta av. 
Finns det substitut till en produkt, vilket det starkt gör i p-bokens och e-bokens fall, menar 
även Danes & Lindsey-Mullikin (2012) att konsumenterna är än mer priskänsliga. Det kan 
därmed löna sig för förlagen att leta nya sätt att ta betalt, för att eventuellt kunna erbjuda 
kunderna vad de upplever som ett lägre pris. Samtliga respondenter har uttryckt att e-boken är 
priskänslig, de menar att konsumenterna ofta förväntar sig att en produkt i ett elektroniskt 
format ska ha ett lägre pris än en fysisk produkt.  
 
Vi får uppfattningen att såväl de enskilda förlagen som den totala svenska bokmarknaden, är 
relativt tröga med att agera efter utvecklingen. Därmed är det näst intill ett obefintligt arbete 
som sker i framtagandet av nya, innovativa affärsmodeller. Johansson på Förlag 1 säger att 
han tror att bokbranschen kommer revolutioneras av digitaliseringen, samtidigt som han 
påstår att det pratats om det i många år. Han tror även att utbudet av abonnemangstjänster 
kommer öka. Abonnemangstjänster innebär att erbjuda konsumenten ett visst utbud till en fast 
månadskostnad, vilket kan liknas med musiktjänsten Spotify eller filmtjänsten Netflix. I 
dagsläget är det däremot inget av de intervjuade förlagen som har några planer på att utveckla 
något liknande. Istället är det tankar om vad som kommer att kunna erbjudas på marknaden i 
framtiden. En abonnemangstjänst skulle kunna liknas med vad Kastalli et. al. (2013) menar 
med att förutom produkter, även erbjuda tjänster till sina kunder. Att tillhandahålla tjänster 
som komplement till sina produkter blir därmed en strategi att möta ICT-utvecklingen med 
innovation. 
 
Än har ingen framgångsrik abonnemangstjänst för böcker etablerats i Sverige. Det skulle 
kunna bero på att förlagen ännu håller låg profil för att inte riskera vad Casadesus-Masanell & 
Feng (2012) menar är att avslöja innovativa idéer för att sedan bli utkonkurrerad av andra 
aktörer som efterliknar affärsmodellen. Abonnemangstjänster är dock inte en ny företeelse, 
varför det antagligen inte förhåller sig på det sättet. Istället verkar det bero på att aktörerna 
inte anser marknaden vara redo för nya lösningar till konsumtion av produkten ifråga, det 
finns helt enkelt ingen större efterfråga på e-boken som produkt. Utvecklingen i USA talar 
dock till viss del emot detta, åtminstone sett till att förlagens förmåga att kunna skapa en 
efterfråga. Amazon lyckades skapa en hög efterfrågan på e-boken och därmed även en ny 
marknad. Amazon förde dock en storslagen satsning på den Amerikanska marknaden, vilket 
vi i Sverige ännu inte sett någon aktör göra. 

5.5 Samarbete 

5.5.1 Samarbete mellan förlag 
Paolo (2012) beskriver vikten av samarbete eftersom idéer och erfarenheter utbyts, vilket 
leder till en bättre förståelse för marknaden och således en ökad möjlighet att som företag 
lyckas på en förändrad marknad. ICT-utvecklingen medför att företag står inför osäkra 
framtida lösningar, vilket företag som samarbetar med andra aktörer kan föra en diskussion 
om och på så sätt finna nya innovativa lösningar för fungerande affärsmodeller. Samarbeten 
kan till exempel ske med andra företag inom samma bransch, företag inom andra branscher 
eller samarbeten mellan företag och konsument.  
 
För parter som ingår samarbeten gäller det att anpassa sitt samarbete efter efterfrågan på 
marknaden. Paolo (2012) menar att vid en redan hög, alternativt en framtida hög efterfrågan, 



är ett samarbete något som parterna kan dra nytta av. Bokbranschen omsätter enligt Bohlund 
& Brodin (2012) cirka 7 miljarder SEK, att det finns en efterfrågan på böcker framgår 
således. En hög efterfråga på böcker bör även kunna öka efterfrågan på e-bokmarknaden, om 
konsumenten nås av rätt lösning gällande produkten ifråga. Tittar vi på Bookboons e-boks 
undersökning från år 2013, ser vi att nära hälften av de svenska läsarna tror att majoriteten av 
deras böcker år 2015 kommer bestå av e-böcker. Knappt 80 % av de svenska läsarna tror att 
de inom tre år kommer köpa e-böcker regelbundet. På USAs och Storbritanniens marknad 
utgör e-boken en mycken större andel än på den svenska marknaden. Där svarar cirka 80 % 
att de inom tre år kommer köpa e-böcker regelbundet. Däremot har både USAs och 
Storbritanniens läsare högre tro på att en större andel av deras lästa böcker kommer bestå av 
just e-böcker de närmsta åren. Undersökningen visar således att en efterfråga på e-böcker i 
Sverige åtminstone skulle kunna framkallas. 
 
Samtliga förlag vi intervjuat samarbetar mer eller mindre med andra förlag i den utsträckning 
att de ses och diskuterar hur marknaden ser ut, vad som kommer hända med branschen samt 
vilka problem och möjligheter förlagen står inför. Samarbetet sker främst när det kommer till 
försäljning av själva produkten, och i mindre utsträckning när det gäller distribution och 
arbetet innan boken är färdig. I vissa fall har samarbetet lett till konkreta affärsidéer i form av 
plattformar online för försäljning av både p- och e-böcker. Det påvisar en av de konkreta 
lösningar som samarbete tillsammans med ICT-utvecklingen har möjliggjort för 
bokbranschen.  
 
Andersson på Förlag 3 tror att den framtida marknaden kommer bestå av just samarbeten 
mellan de största förlagen och några av de mindre. Å andra sidan har inget förlag aktivt tagit 
beslutet att försöka inleda ett samarbete med de allra största aktörerna, det vill säga Amazon, 
Google eller Apple. Amazon säljer i dagsläget inte svenska böcker vilket kan vara en sannolik 
förklaring till varför svenska förlag ännu inte inlett något samarbete. Däremot verkar både 
Google Books och Apple redan på den svenska marknaden. Vi ser därför att det skulle kunna 
finnas ett intresse från båda parter att inleda samarbete, innan Amazon etablerar sig i Sverige 
med sin hårda försäljningsstrategi. Vi tror däremot inte att det är de små förlagen som i första 
hand kan ingå samarbete med Google Books eller Apple. Snarare att flera bokförlag skulle 
kunna ingå i ett samarbete som i sin tur kan leda till att någon av de stora aktörerna som 
Google alternativt Apple, ingår avtal med en grupp av förlag för att lösa komplexiteten i att 
utforska nya säljkanaler. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de små bokförlagen klarar av 
en förändrad marknad genom att de aktivt agerar under en rådande förändring.  
 
Paolo (2012) hävdar dock att ett samarbete bör ske mellan parter där de kompletterar varandra 
på en volatil marknad. För bokbranschens del innebär det således att mindre förlag inte bör 
samarbeta med varandra, utan snarare med förlag av annan storlek eller annan inriktning på 
böcker. Även den teorin styrker vårt påstående om att aktivt agera genom att söka nya 
säljkanaler med de stora aktörerna. Förlag 1 beskriver ett lyckat samarbete med några av de 
större aktörerna på den svenska bokmarknaden, vilket resulterat i en plattform på internet för 
försäljning av böcker. Problemet blir dock att samtliga små aktörer på marknaden, inte kan 
samarbeta med större förlag, eftersom det antagligen inte finns intresse från de största 
förlagen att inleda samarbeten med samtliga små. Då gäller det istället för de mindre förlagen 
att leta samarbeten bland förlag som kan ses som komplement till dem själva, och då inte sett 
till storlek utan snarare sett till innehåll, genre, produkt etc. ICT blir därmed en möjlighet till 
utvecklandet av samarbeten, som i sin tur indikerar mot ökade möjligheter till förbättrade 
affärsmodeller.  



5.5.2 Samarbete med konsumenten 
Chen et. al. (2012) förespråkar brainstormingsplatser online för konsumenterna. Dels för att 
företagen ska kunna ta reda på vad deras konsumenter vill ha, men även på vilket sätt 
företaget ska kunna leverera detta till sina kunder. Inget av de förlag vi intervjuat har något 
liknande samarbete med sina läsare, utan istället syns de i sociala medier i syfte att verka som 
en kommunikationskanal nära läsaren. ICT möjliggör således till detta, då sociala medier 
blivit en plattform som merparten av de intervjuade förlagen valt att använda eftersom det 
skapar en fördelaktig kommunikation till konsumenten. Oestreischer-Singer & Zalmanson 
(2013) menar att en online-strategi blir ett komplement till en affärsmodell, vilket drar 
fördelarna av att det ökar värdet på företaget för kunden. Ett ökat värde leder således till en 
förstärkt relation och en högre betalningsvilja hos konsumenterna.  
 
Skulle förlagen utöka sina befintliga kommunikationskanaler till brainstormingsplatser online, 
kommer kunden enligt Chen et. al. (2012) i än högre utsträckning stärka sin relation till 
förlaget. Orsaken till att relationen stärks är enligt Zwass (2010) bland annat kundernas vilja 
till altruism, social bekräftelse och monetära belöningar. Svårigheten blir dock att genom 
monetära betalningar låta sina kunder komma med nya innovationer, vilket även Chen et. al. 
(2012) påpekar, eftersom kunderna då snarare både blir kund och medarbetare. Detta 
indikerar dock mot att förlagen skulle kunna utöka sina kommunikationskanaler, utan att för 
den sakens skull behöva betala sina läsare för att delta. Förlagen skulle däremot kunna 
erbjuda kunderna något för att till en början vilja delta, för att därefter få igång en diskussion. 
Förlagen skulle sedan kunna dra nytta av den sociala bekräftelse som kunderna upplever och 
därmed de innovativa idéer som förhoppningsvis brainstormingsplatsen bidrar med. 

5.6 Nödvändigheten att aktivt agera 

Kagermann et. al. (2010) menar att snabbheten att agera är avgörande huruvida ett företag ska 
kunna stå konkurrenskraftiga på en förändrad marknad. Det gäller således för företagen att i 
tid uppfatta vad som håller på att hända, annars kommer någon konkurrent med stor 
sannolikhet hamna före i utvecklingen och stjäla marknadsandelar från övriga aktörer. 
Snabbheten att se vad som behöver förändras i ett företag på grund av ICT-utvecklingen, kan 
därför få en betydande roll för den framtida överlevnaden. Att hinna först på en förändrad 
marknad och i detta fall se hur ICT kan användas, kan därmed ge det lilla förlaget ett 
försprång från de övriga aktörerna.  
 
Andersson på Förlag 3 tror inte att det lönar sig för förlagen att stå passiva när marknaden 
håller på att förändras i form av ökad digitalisering och ett förändrat användande av böcker. 
Han menar att det är bättre att begå misstagen i ett tidigt skede, eftersom det då blir mindre 
kostsamt för det specifika förlaget. Hildingsson på Förlag 2 tror att det kommer finnas ökade 
möjligheter för mindre förlag i och med ICT-utvecklingen, eftersom det blir billigare, enklare 
samt mer tillgängligt både för förlaget och konsumenten. För att Hildingsson skall ha rätt i 
detta, indikerar det mot att förlagen styr förändringen och inte tvärt om, vilket skulle visa på 
att förlagen i större utsträckning måste agera aktivt. 
 
Andersson från Förlag 3 tror att succén med e-böcker i USA beror på lanseringen av Kindle, 
Amazons egna elektroniska läsplatta. Kindle lanserades före den första iPhonen kom ut på 
marknaden, vilket var en revolution på den digitaliserade marknaden. Han menar även att 
Amazon i flera år sålt sina e-böcker med förlust. Amazon har med denna affärsmodell 
verkligen legat steget före på sin marknad, och således vad Kagermann et. al. (2010) menar 
med att företag bör agera snabbt vid förändring. För Amazons del har det varit ett smart drag, 



då e-bokförsäljningen står för cirka 30 % av den totala bokmarknaden i USA, och där 
Amazon står för över hälften av de 30 %. 
 
För de tre intervjuade förlagen blir det dock svårt att mäta sig med Amazons snabbhet att 
agera. Framförallt eftersom Amazon har råd att sälja en produkt med förlust, enbart för att 
skapa en efterfrågan på marknaden. Förlag i den storlek vi intervjuat skulle inte ha möjlighet 
till samma strategi, utan att ingå något slags samarbete med andra förlag. Å andra sidan blir 
det som Andersson säger, mindre kostsamt att begå misstagen i ett tidigt skede, än att göra 
dem på en etablerad marknad. Ändå är det ingen aktör som börjat arbeta med någon nämnvärt 
förändrad affärsmodell, utan merparten står relativt passiva bortsett från möjliggörandet till 
försäljning av deras produkter i ett annat format. 

5.7 ICT-utvecklingen påverkar olika för olika branscher  

I och med att bokbranschen, till skillnad från musik- och filmbranschen, tvingas möta sina 
kunder från andra hållet gäller det således att förlagen i större utsträckning är aktiva. ICT-
utvecklingen har bidragit till ökad konsumtion av musik och film, vilket inte bokbranschen 
märker av. Det förekommer således inte illegal nedladdning i lika stor utsträckning som det 
gjorde i musik- och filmbranschen. Istället tillhör bokbranschen i Sverige, som så många 
andra branscher, en marknad där ICT-utvecklingen kan utnyttjas i arbetet med nya 
affärsmodeller för att behålla sina nuvarande kunder samt för att vinna nya. Bokbranschen 
håller i princip fast vid sina traditionella affärsmodeller, vilket visar att bokbranschen inte 
tvingas till förändrade affärsmodeller, som Digitaliseringskommissionen (2011) hävdar. Det 
handlar snarare om att de inte ger ICT det utrymme som skulle behövas för att skapa en högre 
efterfråga på e-böcker vilket således skulle förbättra arbetet med nya affärsmodeller som 
bättre tar tillvara på de möjligheter som ges.  
 
Att vinna nya kunder under ICT-utvecklingen kan vara avgörande eftersom utomstående 
aktörer lyckats få upp en efterfrågan på samma marknader i andra länder. Musik- och 
filmindustrin drabbades globalt på ett annat sätt då båda branscherna tillhandahåller produkter 
som konsumeras internationellt, utan bearbetning. Böcker måste till skillnad från musik och 
film i större utsträckning översättas för att efterfrågan ska bli stor på en specifik marknad. 
Detta medför att det både är andra företag och andra konsumenter som tillsammans med ICT-
utvecklingen sätter press på den svenska bokmarknaden. I musik- och filmbranschen var det i 
större utsträckning endast konsumenterna som satte press på företagen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. Slutsats 

Syftet med vår undersökning har varit att bidra med en bredare förståelse för 
komplexiteten ICT kan ge upphov till i framtagandet av nya affärsmodeller. Genom en 
bredare förståelse har vi haft för avsikt att bidra till de förbättrade förutsättningar som 
ICT kan möjliggöra till för mindre svenska förlag på en digitaliserad marknad. Avsnittet 
presenterar en slutdiskussion för att sedan avslutas med förslag till fortsatt forskning på 
området. 

6.1 Slutdiskussion 

Den övergripande slutsatsen i vår undersökning indikerar att ICT således har betydelse i den 
utsträckning att förlagen är medvetna om utvecklingen som sker på bokmarknaden och att de 
tror att ICT kommer ha en påverkan på den samma.  
 
En anpassning av affärsmodell har skett genom att i högre grad möjliggöra redan befintliga 
produkter digitalt. ICT har därmed inte haft betydelse i den utsträckningen att det förändrat 
förlagens affärsmodeller nämnvärt. Undersökningen har däremot visat att ICT kan möjliggöra 
för bland annat ett förbättrat kundvärde och utökade samarbetsmöjligheter till såväl 
konsument som till andra förlag. För att lyckas med detta indikerar undersökningen till ett 
aktivt arbete från förlagen att skapa samarbeten och förändring. Samarbeten kan ske mellan 
förlag, eller förlag och konsument. Samarbetet mellan förlag och konsument, kan vara en 
möjlig väg i en innovativ affärsmodell, då det kan skapa lojalitet och förstärker konsumentens 
relation till förlaget.    
 
ICT verkar enligt vår undersökning även i större utsträckning bidra till mer priskänsliga 
produkter. Vårt empiriska material och analys ger exempel på hur digitala substitut är mer 
priskänsliga än fysiska produkter. Det kan medföra en ovilja hos konsumenten till digital 
konsumtion, vilket kan skapa motstånd till ICT-utvecklingen, som i sin tur inte är bra för 
konkurrenskraften. Ytterligare en orsak till ovilja att konsumera böcker digitalt är enligt 
undersökningen om produkten förmedlas på ett icke tillfredsställande sätt till konsumenten. 
Det kan således vara när boken enbart formateras om från fysisk till digital, utan att förändra 
sättet den digitala produkten förmedlas på. Efter vår analys, drar vi slutsatsen att e-boken kan 
komma att kräva mer än så. När förlagen digitaliserar en produkt, som fortfarande har fysiska 
substitut i form av p-boken på en fungerande marknad, behövs i många fall ett aktivt arbete 
för att få e-boken att nå ut till konsumenten och således kunna skapa en högre efterfråga på e-
bokmarknaden.  
 
Samtidigt visar vår undersökning att förlagen inte lyckas utveckla sina affärsmodeller genom 
att stå passiva i förändringen, utan uppfattas istället som bakåtsträvande. Det handlar snarare 
om att aktivt skapa en efterfråga av den digitala produkten. Studien indikerar att ICT kan 
möjliggöra skapandet av en högre efterfråga genom nya säljkanaler, kommunikation och 
samarbeten. Blir efterfrågan högre kan således förlagen arbeta mer aktivt med att utveckla 
sina affärsmodeller formade efter ICT. Studien indikerar att ett aktivt arbete med ICT även är 
till fördel för mindre förlag i den aspekt att det kan generera större marknadsandelar. För att 
det skall vara möjligt, krävs dock att som förlag snabbt förstå förändringen för att därefter 
forma sitt sätt att förmedla sitt utbud. ICT möjliggör då till att mindre förlag med innovativa 
idéer kan bli först på en förändrad marknad. 
 



Ovanstående motiverar till att betydelsen av ICT vid utvecklandet av nya affärsmodeller hos 
mindre svenska förlag således borde öka. Detta för att bättre möjliggöra för 
konkurrenskraftiga affärsmodeller på en digital marknad. För att lyckats med införandet av 
ICT i affärsmodellen krävs dock att förlagen är medvetna om hur konsumentens inställning 
och konsumtion av e-böcker förhåller sig. ICT möjliggör för nya affärsmodeller, men ställer 
således krav på förlagens innovation för att nå ut till rätt konsumenter.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av vår studie pekar mot att ICT har en betydelse. Däremot skulle den behöva få en 
ökad betydelse för att bättre kunna utveckla innovativa affärsmodeller på en digitaliserad 
marknad. Vi ser därför ett intresse i att ta reda på hur mindre svenska förlag ska gå tillväga för 
att öka betydelsen av ICT. Det skulle även vara av intresse att undersöka mer specifikt hur 
ICT skulle kunna användas som innovationskälla till nya affärsmodeller.  
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Bilaga 

Intervjufrågor till förlag  
 
Vilken position har du i förlaget?  
 
Hur skulle du beskriva förlaget du jobbar på?  
 
Hur ser ni på er utgivning av e-böcker? 
 
Samarbetar ni med andra förlag idag? 
 
Hur ser processen ut som bestämmer vilka böcker som skall ges ut? 
 
Vad bestämmer vilket format böckerna skall ges ut i? 
 
Verkar ni på sociala medier idag? 
 
Har momsen på p-bok och e-bok betydelse för er utgivning?  
 
Hur tror du att mindre förlag kommer positionera sig på marknaden? 
 
Hur tror du att bokbranschen i Sverige kommer se ut om fem år?  
 
 


