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Sammanfattning  

Den här artikeln avhandlar erfarenheter och reflektioner av teoriapplicering i 

arbetet ”MAFA från silo till service”. De två teorierna som avhandlas i 

arbetet är; Porters femkraftsmodell och Amit och Zotts artikel ”Creating 

Value Through Business Model Innovation”. 

Slutsatsen är att båda teorierna förtjänstfullt kan användas men att man som 

affärsutvecklare ska vara försiktig med att begränsa sitt urvalsperspektiv. 

Digitalisering går fort och man bör som företag ha ett aktivt förhållningssätt 

både till sin affärsmodell och sin omvärldsanalys. En analys bör stäva mot ett 

pluralistisk förhållningsätt till metoder och teorier för att inte riskera att 

missa vitala delar när gamla förklaringssätt inte alltid längre är relevanta.  
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1 Inledning 

När man arbetar med övergång från en traditionell affärsmodell till en affärsmodell 

anpassad till nya digitala förutsättningar stöter man på olika moment där man får 

tillfälle att dels värdera vilka teorier som stöder den tes man bygger men också 

anledning att reflektera över hur man använder teorierna, hur väl anpassade de är, 

vad man kan lära sig av dem och vad som kan förbättras. Den här artikeln avser att 

titta närmare på de teorier och artiklar som har används under arbetet med ”MAFA 

från silo till service”.  

2 Teorier  

I den här artikeln har författaren valt att titta närmare på två modeller, Porters 

femkraftsmodell och Raphael Amit och Christoph Zotts Business Model Innovation 

ansats presterad i artikeln ”Creating Value Through Business Model Innovation” 

 

 Porters femkraftsmodell 

Vid analys av företaget och dess nulägessituation på marknaden har författaren valt 

att använda sig av Porters fem krafter. Företaget som analyseras är ett traditionellt 

tillverkande företag som befinner sig på en relativt begränsad marknad i ett fåtal 

länder vilket gör dess omgivning och miljö överblickbar. Marknaden utmärker sig 

med att ha få spelare både på leverantörs och kundsidan. Genom att använda Porters 

modell får man en bra överblick för hur marknaden ser ut och vilka förutsättningar 

som finns för en digitalisering.   

Porters modell består av fem delar, de fem krafterna som avser de yttre 

omständigheter som påverkar ett företag. Konkurrens mellan befintliga aktörer, 

substitut för varan eller tjänsten, leverantörers förhandlingsstyrka, kunders 

förhandlingsstyrka och. konkurrens från nya aktörer 

 

Konkurrens mellan befintliga aktörer beskriver hur relationen mellan konkurrenter 

ser ut på marknaden. Är det stark konkurrens med likartade produkter och liten 

differentiering eller har företaget en unik ställning med få konkurrenter och höga 

inträdesbarriärer. Hur många är konkurrenterna och investeras det i reklam och är 

det fokus på prissättning. Det kan också handla om vilken typ av produkter det är, 

om de köps sällan eller om det är produkter som köps på daglig basis.  

Substitut för varan innebär att konsumenten lätt kan byta ut vara mot en annan 

konkurrents vara om priset är fel eller om tillgängligheten är dålig.  

Hur ser leverantörernas förhandlingsstyrka ut? Finns det substitut till material eller 

inköp eller är leverantörerna få och prisförändringar därmed sårbara för företaget.  



 
 

5 | P a g e  

 

Det samma gäller kunders förhandlingsmöjlighet, hur ser marknaden ut? Finns det 

många företag som levererar samma eller likande produkter, är köparna många och 

hur ser köpkraften ut?  Hur intressant är det att för nya aktörer att komma in på 

marknaden, är det en lukrativ marknad och hur dyrt är det att bygga upp ett 

konkurrerande alternativt sälja ett substitut. 1 

I affärsanalysen av MAFA Connect kan vi se att det finns få befintliga aktörer, det 

finns få jämförbara substitut, kunders och leverantörers förhandlingsstyrka är 

relativt låga med få möjliga konkurrenter på kort sikt. Denna analys är viktig för att 

senare bedöma hållbarheten i en ny affärsmodell.  

 

 Amit och Zott ”Creating Value Through Business Model 

Innovation” 
 

Amit och Zott förslår en ansats i sin artikel ”Creating Value Through Business 

Model Innovation” hur man kan förändra en affärsmodell utifrån de nya 

förutsättningar som digitalisering möjliggör. En affärsmodell kan förändras genom 

att man tillför nya och innovativa integrationer eller innehåll, genom att koppla 

aktiviteter på nya sätt och genom att förändra vem som gör vad i ett företags 

värdekedja. Som stöd har Amit och Zott tagit fram en modell med sex frågor som 

stöd för att adressera en affärsmodells förändring. De sex frågorna är:  

 Vilken kundnytta kommer den nya eller förändrade affärsmodellen 

tillgodose?  

 Vilka nya eller förändrade aktiviteter kan hjälpa till att tillgodose dessa 

behov eller kundnytta?  

 Hur kan dessa aktiviteter länkas samman på ett nytt sätt?  

 Vem ska utföra dessa aktiviteter och hur kan man styra dessa aktiviteter? 

 Hur ska värde skapas för intressenterna?  

 Vilken inkomstmodell kan komplettera affärsmodellen?  

Hur väl ett företag lyckas i sitt arbete att förändra sin affärsmodell beror på om man 

lyckas förnya värdekedjan, låsa in sina kunder, anpassa den till omgivning och hur 

effektiv den är. 2 

I det fortsatta arbetet med MAFA Connect och hur en digitaliserad komponent 

förändrar affärsmodellen ger Amit och Zotts frågor ett bra angreppssätt på hur man 

tar arbetet vidare från nuläget med Porters femkraftsmodell till ett nytt börläge.  

 

 

                                                      

1
 Global strategy Mike W Peng s35-43I Third Edition; South-Western ISBN-13:978-1-133-96461-2 

2 Raphael Amit and Christoph Zott ”Creating Value Through Business Model Innovation” MITSloan Management 

Review Spring 2012 Vol.53 No.3 
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 Varför har de använts – ändamål och sammanhang och hur har de 

använts 
 

I analysen hänger de båda modellerna ihop så till vida att Amit Zotts 

frågeställningar inte kan existera utan att det redan finns en affärsmodell. Den utgår 

från ett nuläge som genomgår en förändring till ett nytt börläge där nya 

förutsättningar tas i beaktande. I nuläget har författaren använt sig av Porters 

femkraftsmodell då den ger en möjlighet att få en bra överblick över den existerande 

situationen. I fallet MAFA som befinner sig på en begränsad och överblickbar 

marknad ger den en bra utgångpunkt för vidare analys och vad som är utgångläget.  

Eftersom vi i analysen vet vad det är för teknik och lösning som föreslås vara 

utgångspunkten i den nya affärsmodellen kan vi på ett produktivt sätt använda oss 

av frågeställningarna i Amit och Zotts artikel när den nya modellen moduleras. De 

ger en god förmåga att identifiera de delar i värdekedjan som påverkas. På så sätt 

kan författaren fokusera på de svar som saknas och förstå på vilka delar av 

värdekedjan som man behöver lägga resurser på.  

 

 Vad var förväntningarna och vad blev utfallet? 
 

Förväntningarna var att kunna dokumentera och analysera hur nuläget ser ut med 

avseende på MAFAs omvärld. Porters femkraftmodell ger en bra utgångpunkt för 

att ställa frågor om konkurrens, kostnader, kunder och marknaden i stort. Genom 

Porters modell fick författaren en bra bild över MAFAs förutsättningar att utveckla 

en ny affärsmodell baserad på ett nytt digitaliserat sätt att mäta fodernivåer. Porters 

modell uppfyllde förväntningar och genom att gå igenom de olika krafterna kunde 

författaren få en uppfattning och hur framförallt konkurrenter och aktörer på 

marknaden ser ut. Leverantörssituationen spelade liten roll men kundernas situation 

och eventuella möjligheter till lock in var viktiga för det fortsatta arbetet.  

Amit och Zotts modell och frågeställningar ger en ny metod att belysa en 

affärsmodell och hur ett företag kan tänka runt ny teknik som har potential att 

förändra delar av företagets affärsmodell och värdekedja.  

Förväntningarna var att frågorna skulle kunna leda till svar hur en eventuell ny eller 

förändrad affärsmodell skulle kunna se ut. Amit och Zotts beskrivning faller 

någonstans mellan en teori och ett arbetssätt och frågorna visar på en arbetsmetod 

som leder arbetet framåt. Samtidigt är arbetet i sin linda och författaren skulle vilja 

se mer nytänkande i modellering snarare än nya frågeställningar till en egentligen 

redan överenskommen syn på hur en affärsmodell se ut. Som teori förefaller Amit 

och Zott att fallera även om de inte är motbevisade, snarare kan man kalla det en 

modell eller nya glasögon för hur man kan titta på en redan befintlig affärsmodell 

och utifrån frågorna föreslå en förändring.  
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3 Utvärderingskriterier 

 Vilka utvärderingskriterier av teorierna användes och varför 
 

Det är intressant att titta på hur användbara de två valda teorierna är för att 

dokumentera, utvärdera och förslå en ny eller förändrad affärsmodell.  

Enligt Samuel B Bacharach i artikeln ”Organization Theories: Some Criteria for 

Evaluation” kan man tala om ”falsifiability” och ”utility” när man utvädrar en teori. 

Enligt artikel kan man inte styrka en teori bara visa att den inte håller. Många teorier 

är så vaga att de inte går att visa att de är fel. Porters modell är till viss del så pass 

generell att den är svår att motbevisa. Delvis beror det på att den är en del av det 

företagsparadim som marknaden är byggd på och som vi alla tar för givet i 

samhället oavsett vad vi har för syn på världen.  

Amit och Zotts ”Creating Value Through Business Model Innovation” är allmänt 

hållen och ställer ganska öppna frågor. Deras frågor är kopplade till en värdekedja 

och är svåra att påvisa som felaktiga. De kommer att blir felaktiga först vid ett 

paradigmskifte där affärsmodellering ser markant annorlunda ut än idag. 3 

Dock är frågorna användbara då de kan avvändas till att undersöka eller testa hur en 

förändrad inriktning i ett företag påverkas av digitalisering, nya aktörer och 

partnerskap.  

Hur nyttiga är då teorierna? Porters teori har varit mycket nyttig då den är en del av 

den syn vi har på företag och hur vi analyserar ett företags situation. Den har med 

tiden kompletterats med ett antal flera synssätt för att täcka in ytterligare 

samhällsfenomen som påverkar ett företag dess marknad. Inom ramen för ”utilty” 

ryms både en förklarande del och en förutsägande del. Med hjälp av Porters modell 

kan man förklara hur en företagssituation ser ut och till viss del förutsäga hur en 

eventuell förändring kan påverka företaget men det är begränsat till att förändringen 

sker inom de fem krafterna.  

Samuel B Bacharach går vidare och bygger ut sin teori hur man kan värdera en den 

genom att avvända begreppen ”falsifiability” och ”utitlty” och kombinera det med 

hur mätningarna och data har samlats in, hur frågeställningarna har konstruerats och 

hur de sedan logiskt har länkats samman i en teoretisk konstruktion. Alla dessa delar 

kan värderas om de faller under ”falsifiability” och ”utitlty”. Delar av en teori kan 

var för sig vara logiska men ändå drar vi fel slutsatser då de inte logiskt hänger 

samman´.  

Vad är teoretisk bidrag och hur värderar vi det? Den frågan tycker jag är en relevant 

ifråga i båda fallen. Det finns en risk i både Porters modell och Amit och Zotts att 

alla delar är logiska och korrekta och dessutom nyttiga men att genom att använda 

                                                      

3 Samuel B. Bacharach Organization Theories: Some Criteria for Evaluation; Academy of Management Review; 

1989 vol. 14 No.4 496-515 
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dem drar fel slutsatser då delarna inte nödvändigt tillsammans visar hela eller den 

riktiga bilden.  

4 Kritisk reflektion 

 Förtjänster och styrkor 
 

Porters styrka är att han har lyckats fånga det moderna företagets marknadssituation. 

Det är en bild som delas av samhället i stort, av företagsvärlden och av akademin 

och det är lätt att placera ett företags affärsmodell och situation i modellen. Idag 

förefaller Porters modell självklar och ger en självklar bild på hur ett företag är 

strukturerat och läsaren av en rapport delar med all säkerhet författarens bild vilket 

gör den tacksam att utgå ifrån.  

Amit och Zotts artikel ”Creating Value Through Business Model Innovation” är 

enkel uppbyggd och baserar sig också den på det traditionella sättet hur vi bygger 

upp en affärsmodell och hur vi strukturerar vår syn på företag och affärsverksamhet. 

Det gör att det är lätt att ta till sig frågeställningarna och använda sig av dem när 

man analyserar nuläget för att identifiera ett nytt börläge. De är lättförståeliga och 

lättarbetade vilket gör att man ganska snabbt kan analysera ett företags 

förutsättningar förutsatt att det finns en idé eller kundnytta.  

 

 Brister och begränsningar 
 

Amit och Zott befinner sig i samma paradigm som Porter och har accepterat den 

gängse syn som råder både inom näringsliv och forskning i hur man ser på företag 

och hur affärsmodeller byggs upp.  

Om forskare hade tagit ett steg tillbaka och vågar ifrågasätta delar av hur vi idag ser 

på företagande, roller och beslut kanske vi hade fått se helt andra lösningar på hur 

en affärsmodell i en digitaliserad värld skulle kunna se ut. 

Mats Alvesson och Jörgen Sandberg är inne på den här linjen i artikeln “Generating 

Research Questions Through Problematization” när de diskuterar teorier och hur 

man kan använda problematisering för att hitta nya väger och lösningar i forskning 

och teoriutveckling. De menar att ”gap spotting” är den gängse modellen i dagen 

teoriutveckling.  

”Gap spotting” syftar på att man som forskare befinner sig som inom samma 

paradigm men också hur forskning finanserias och i vilket sammanhang man finns i. 
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Som forskare vill man inte utmana sina kollegor mer än att man blir accepterad i 

forskningsgemenskapen. 4 

5 Rekommendationer  

 

Både Porters och Amit Zotts bidrag till affärsmodeller och affärsförståelse är 

förtjänstfulla. I Porters fall en samlad bild på hur vi ser på ett företag och i Amit och 

Zotts fall nya infallsvinklar för att förstå en affärsvärld i förändring.  

Det är viktiga i arbete med att förändra affärsmodeller och affärsmetoder med hjälp 

av digitalisering är att man ser brett och tar in olika metoder och teorier. Omvärlden 

är komplex och det finns inte ett svar på hur en ny affär kan se ut. Utveckling går 

fort och nya och befintliga aktörer rör sig mellan marknader och branscher.  

Författaren ser med tillförsikt på framtiden men att vi kommer att se allt fler 

disruptiva affärsmodeller som kommer ställa allt hårdare krav på att företag 

konstant ser över sina affärsmodeller och är aktiva i sin omvärldsanalys för att inte 

bli omsprungna.  

Det viktiga är inte att se till en eller två teorier eller omvärldsanalyser utan snarare 

att använda sig av multimetoder och se brett och låna både från kvalitativa och 

kvantitativa modeller, vara lyhörd och öppen för nya sätt att tänka. Det räcker inte 

att förstå Porters modell eller förhålla sig till Amit och Zotts frågeställningar utan 

man måste se bredare och göra djupare analyser.  Föst då kan vi förstå vart vi är på 

väg och vilka möjlighet som finns. En fara att man inom ett givet område begränsar 

sig och bara ser till en eller ett fåtal metoder.  Det finns förtjänstfull teoretisk 

forskning som visar i denna riktning.5

                                                      

4 Mats Alvesson och Jörgen Sandberg Generating Research Questions Through Problematization; Academy of 

Management Review 2011 vol.36 No.2 247-271 

 
5 John Mingers; Combining IS Research Methods: Towards a Pluralist Methodology,                                   

Information Systems Research, 2001 INFORMS vol.12 No3, sept 201 pp240-259 
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