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Mari Evine Elserud

Forord

Denne oppgaven er skrevet som avslutning av mine studier ved det femårige
masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo. Valg av
tema er et resultat av min store interesse for bokmarkedet. Jeg har jobbet for Norli
bokhandel i over syv år og har hatt en stor glede av å følge med p̊a utviklingen i
markedet. Likevel må jeg p̊apeke at verken selskapet eller kollegene mine er
ansvarlig for innholdet i oppgaven.

Arbeidet med denne oppgaven har vært en lærerik prosess, men jeg kunne ikke
skrevet denne oppgaven uten hjelp fra andre. Derfor vil jeg rette min takk til min
veileder, professor Tore Nilssen, for god hjelp og veiledning, samt positiv
retningsstyring da jeg selv sto fast.

Bokbransjen er en ”hemmelighetsfull” bransje, og derfor ønsker jeg å takke alle som
har uttalt seg, og ment noe om den. Mange artikler har blitt lest i h̊ap om å bygge
opp min forst̊aelse. Først og fremst vil jeg takke en anonym person som gav meg
hele ideen til vinklingen av oppgaven. Deretter vil jeg takke Eivind Løvdal Refsnes,
Arve Juritzen og Vebjørn Rogne for at dere har vært s̊a snille og latt dere
intervjues for masteroppgaven. De ønsker å være anonyme i noen av sine uttalelser,
noe jeg har valgt å respektere. I tillegg vil jeg takke andre mennesker i bokbransjen
for opplysende samtaler over et glass vin eller en kopp kaffe. Dere har virkelig
hjulpet meg til å forst̊a denne komplekse bransjen. Jeg vil ogs̊a takke H̊akon for
hjelp med figurer, LateX og korrekturlesing.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til venner og familie for at dere først geleidet meg
i retning samfunnsøkonomi, og s̊a å ha ha vært der gjennom hele studietiden. Dette
ville ikke vært mulig uten dere.

Eventuelle feil og mangler i oppgaven er mitt ansvar.

Til minne om min gode venn og morfar, Sverre Halvard Rye-Johnsen
(19.08.23-27.04.17), som nylig sovnet stille inn. Takk for at du har vært der for meg
b̊ade før og gjennom hele studiet.

Mari Evine Elserud

Oslo, mai 2017
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Sammendrag

I løpet av de siste ti̊arene har det vært en stor økning av store bokhandelkjeder i
Norge. Vi har sett en endring fra mange, enkeltst̊aende bokhandlere og små kjeder
til færre, større bokhandelkjeder. I samme periode har vi ogs̊a sett en fremvekst
av mer sentralisering fra ledelsen av kjedene, og store bunker med færre titler i
bokhandlene. I denne masteroppgaven har jeg derfor drøftet om fremveksten av større
bokhandelkjeder har en p̊avirkning p̊a hvilken litteratur som blir gitt ut fra forlagene.

Gjennom oppgaven forklarer jeg hvorfor bokhandlerkjeder har tjent p̊a det å være
store, og hvordan man har sett en mulighet for å skape profitt i et veldig regulert
marked. Oppgaven tar for seg ulike aspekter ved bokmarkedet som utvikling av
preferanser, bestselgermarkedet og detaljerte forløp til de store markedsstrukturene
som har blitt endret de siste ti̊arene.

Ved å sette opp en modell for kjøpermakt som forklarer hvorfor det er attraktivt for
en kjøper å være stor, forsøker jeg å vise hvorfor det har vært lønnsomt for bokhan-
delkjedene å bli større. Videre setter jeg opp modellen for å forklare hvordan en stor
kjøper kan p̊avirke incentivene til forlagene gjennom endrede investeringkostnader.
Med dette har jeg prøvd å forklare hvorfor en stor kjøper p̊a lang sikt kan p̊avirke
bokmarkedet negativt.

Jeg finner ut at en kombinasjon av et presset marked og en altfor generell Bokavtale
med altfor lite regler å forholde seg til, p̊a lang sikt kan føre til at forlag gir ut smalere
litteratur. Dette er fordi forlagene har et h̊ap om at bøkene deres skal bli tatt inn
og bli solgt godt i bokhandlene. Med en stor kjøper i markedet viser modellen til
Inderst og Wey (2007) at forlagene vil endre investeringskostnadene sine slik at de
kan redusere de marginale kostnadene sine og derav ogs̊a gjennomsnittskostnadene.
Den beste m̊aten for dette i bokmarkedet vil være å gi ut flere bøker av samme tittel
og derav lage et enda mer bestselgerfokusert marked. P̊a den måten kan andre titler
blir presset ut til fordel for større hauger av kriminal- og underholdningsromaner.

Problemet er kanskje ikke hvordan markedet har utviklet seg eller i hvilken retning
markedet tar. Det som kan være utfordringen er at bokmarkedet har forpliktet seg
gjennom Bokavtalen å fremme norsk litteratur og kulturell bredde. Om de fortsetter i
samme spor som n̊a vil de g̊a mot hensikten med Bokavtalen og derav ikke ta hensyn
til grunnen for fritaket fra Konkurranseloven. Om de behandler bøker som hvilket
som helst annet gode uten å ta hensyn til viktigheten av den kulturelle verdien, har
de da rett p̊a støtten fra staten som momsfritak og fastpris?
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1 Introduksjon

Norge er landet med flest bokhandlere per innbyggere i Europa. Nordmenn er ivrige
lesere, og mange nordmenn leser flere bøker i året. 90 prosent av Norges befolkning
leste en bok i fjor og 40 prosent leste mer enn ti bøker. De fleste nordmenn drar
til bokhandelen for å kjøpe bøkene sine, og tar gjerne imot anbefaling fra venner og
aviser. Noen f̊a tar ogs̊a imot anbefalinger fra bokhandlere (Bokhandelforeningen &
Den norske forleggerforeningen, 2016).

Bokmarkedet er et veldig diskutert marked med mye debatt i aviser om bokmarkedet.
Forlag og bokhandlere holder seg til Bokavtalen om å bevare norsk spr̊ak og litteratur
gjennom en bred utgivelse av bøker. Bokmarkedet er et marked som har hatt store
endringer de siste ti årene med en stor framvekst av bokhandelkjeder. De har skaffet
seg flere gunstige avtaler i markedet grunnet deres voksende størrelse. Målet med
oppgaven er å se om kjøpermakten til bokhandelkjedene faktisk vil endre markedet
som en helhet.

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for bakgrunnen for motivasjon og oppgavens
problemstilling. Jeg vil videre presentere metoden som er brukt, avgrensninger i
oppgaven og hvordan oppgaven er disponert.

1.1 Problemstilling og motivasjon

Formålet for oppgaven er å kunne gi et oversiktlig innblikk i bokmarkedet som et
profittskapende marked, og vise at utfordringene ved markedet ikke ligger ved fast-
pris, men tilstedeværelsen av en stor kjøper. I dette tilfelle store bokhandelkjeder.
Da det er gjort lite forskning p̊a andre omr̊ader enn fastpris i bokmarkedet h̊aper jeg
at mitt bidrag kan bidra til en større forst̊aelse.

Med denne oppgaven ønsker jeg å vise hvorfor det er blitt lønnsomt for bokhan-
delkjedene å være store og hvordan en sterk bokhandelkjede kan p̊avirke forlagenes
investeringskostnader. Jeg ønsker ogs̊a å vise hvordan dette kan p̊a lang sikt føre til
et mye smalere bokmarked som er i strid med Bokavtalen.

1.2 Metode

For å kunne se om tilstedeværelsen av en stor kjøper vil ha en effekt i bokmarkedet
har jeg benyttet meg av en modell av Inderst og Wey (2007). Den forklarer hvorfor det
er lønnsomt for en kjøper å være stor i forhandlinger. Deretter bruker jeg modellen
videre p̊a å forklare hvordan incentivene til leverandørene endres ved tilstedeværelsen
av en større kjøper. Videre trekker jeg modellen til Inderst og Wey (2007) inn i
bokmarkedet og prøver å forklare hvorfor store kjøpere kan være problematisk.

Det har vært vanskelig å f̊a tak i konkret data i bokmarkedet, da de fleste avtalene
mellom forlag og bokhandelkjeder er hemmelige. Det jeg derimot har gjort er å snakke
med ulike mennesker i bokmarkedet som har tilbrakt lang tid i bokmiljøet, og lest
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1 Introduksjon

alle artikler og aviser som er kommet ut. Dette har hjulpet meg til å bygge opp en
forst̊aelse av hvorfor bokmarkedet er i den situasjonen den er i dag.

1.3 Avgrensninger

Oppgaven er begrenset til små og mellomstore forlag som ikke har eierforhold i noen
av bokhandelkjedene. I Norge eier tre store forlag noen av landets største bokhan-
delkjeder. Dette mener jeg vil gi dem et annet syn i eksistensen av en stor kjøper i
markedet og ogs̊a annen p̊avirkningskraft. Å forske p̊a disse forlagene har jeg anbefalt
som videre forskning.

I oppgaven er jeg mest interessert i effektene av en stor kjøper, og derfor tolker jeg
ikke Bokavtalen eller fastprisens p̊avirkning av markedet. Jeg benytter meg kun av
Bokavtalen for å forklare om avtalen blir holdt eller ikke.

1.4 Oppbygning

Oppgaven er delt inn i seks kapitler inkludert dette introduksjonskapittelet. I ka-
pittel 2 gir jeg en introduksjon av det norske bokmarkedet og bøker som et gode. I
kapittel 3 drøfter jeg hvorfor bøker kan være profittmaksimerende, og hvorfor noen
bøker selger bedre enn andre. I tillegg presenterer jeg bokmarkedets utvikling og
hvordan situasjonen i bokmarkedet er slik den er n̊a. I kapittel 4 vil jeg gjøre rede
for kjøpermakt. Jeg vil sette opp modellen til Inderst og Wey (2007) for å forklare
hvorfor en kjøper vil velge å være stor. Deretter vil jeg trekke dette inn i bokmarke-
det for å se p̊a markedets utvikling med en stor kjøper tilstede. Kapittel 5 og 6 vil
jeg diskutere konsekvensene av et bokmarked med en stor kjøper, og trekke inn alle
løse tr̊ader for å vise at en stor kjøper i bokmarkedet kan være problematisk p̊a lang
sikt.
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2 Bokmarkedet

I dette kapittelet vil jeg ta for meg ulike deler av det norske bokmarkedet. Hvorfor
er det s̊ann at bøker er særskilt n̊ar det kommer til offentlige støtte fra staten, mens
andre varer som brød og frokostblanding konkurrerer s̊a og si i et fritt marked? Jeg vil
starte kapittelet med å diskutere bøker som gode, og g̊a gjennom ulike særtrekk ved
bøker. Jeg vil ogs̊a diskutere etterspørselen og kostnadene i markedet før jeg tilslutt
vil diskutere bransjestrukturen i Norge. Der vil jeg nevne kort hva Bokavtalen handler
om og ogs̊a diskutere fastpris og royaltypris.

2.1 Bøker som gode

Vi kategoriserer bøker som flere ulike typer goder blant annet private goder, kultur-
goder og informasjonsgoder/erfaringsgoder. Disse ulike aspektene vil jeg ta tak i i
avsnittene nedenfor.

Bøker er først og fremst et privat gode i den forstand at boken er rivaliserende, og
at det er mulig å ekskludere andre fra å konsumere den. En butikk mottar bare et
viss antall bøker av en tittel om gangen noe som betyr at førstemann til mølla f̊ar
med seg boken hjem. N̊ar en person har kjøpt den, kan ingen andre kjøpe den. P̊a
den andre siden kan vi karakterisere en tekst som et ikke-rivaliserende gode. Det at
jeg plukker med meg en bok hjem og leser den, ekskluderer ikke andre fra å lese
den samme teksten et annet sted, enten ved å g̊a til en annen bokhandel eller ved å
trykke opp flere bøker. Boktrykkerkunstens inntog har gjort at en bok n̊a kan leses
av mange flere fordi det produseres utallige billige kopier av bøkene. Dette betyr at
hvem som helst kan lese en bok etter at boken er gitt ut, s̊a lenge boken fortsatt blir
trykket opp og at leserens marginale betalingsvillighet er høy nok (Larsen, 2007).

Å være et kulturgode betyr at bøker først og fremst ikke bare skal underholde leserne,
men at den ogs̊a blir ansett i å være viktige informasjonskilder om samfunnsforhold i
historien. De er samtidens bibler som gir informasjon om forhold i fortiden, og ogs̊a lar
fremtidens generasjoner lese n̊atidens forfatteres grublerier. At bøker er kulturgoder
setter en ekstra verdi p̊a bøkene, og bøkene har da en høyere samfunnsøkonomisk
verdi enn hva konsumentene er villige til å betale for. Dette kan gi en form for
markedssvikt (Moen & Riis, 2004).

Å lese en tekst eller en bok vil i større eller mindre grad være en personlighetsfor-
andrende prosess. En leser vil f̊a bedre leseferdigheter og kan f̊a økt vokabularet. I
tillegg kan en rekke bøker bygge opp forst̊aelsen av mer komplekse samfunnsforhold
hos leseren (Foros & Kind, 2012). Tekstene utvikler leseren, og hun vil kunne ta
til seg ny informasjon og kunnskap som hun deler videre med venner og bekjente.
Derfor ligger det positive eksternaliteter i det å lese, fordi andre mennesker mottar
b̊ade glede og kunnskap av at du leser en bok. Spr̊aket er et viktig virkemiddel som
utvikler leserens ferdigheter i det norske spr̊aket. Dette er et viktig trekk med bøker
siden norsk snakkes knapt av fem millioner mennesker. Derfor er bøker viktig for det
norske spr̊aket og ogs̊a for å bevare den norske kulturarven (Larsen, 2007).

En bok er ogs̊a et informasjonsgode ved at verdien av boken vil i stor grad ha opphav i
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informasjonen boken inneholder. Dette bidrar til at det er vanskelig å avklare verdien
av boken p̊a forh̊and. Boken er et erfaringsgode ved at nytteverdien av den først
blir avklart etter at den er konsumert (Canoy, van Ours & van der Ploeg, 2006).
Usikkerheten knyttet til nytteverdien kan vi se p̊a som en form for markedssvikt,
og det er her litteraturkritikere, bokhandlere, venner og forfatterens rykte spiller en
større rolle i å redusere usikkerheten og p̊avirke etterspørselen (Sunnev̊ag, 2009).
Dette betyr at om det er tillit i markedet, vil anbefalingene skape mer åpenhet om
informasjonen i bøkene. Men dette skaper ogs̊a en usikkerhet i markedet ved at man
ikke p̊a forh̊and vet hvilke bøker som vil lykkes (Moen & Riis, 2004).

2.1.1 Usikker etterspørsel

Det norske bokmarkedet ser ut til å være karakterisert av monopolistisk konkurranse,
der bøker regnes som heterogene goder (Moen & Riis, 2004). Hver bok har sitt eget
marked med sin egen etterspørsel, og hver bok er unik. Forlagene har monopol p̊a
de titlene de gir ut, men prisene p̊avirkes av andre bøker i markedet. Dette betyr
at etterspørselen p̊avirkes av substitusjonen til andre bøker. Leserne sammenlikner
priser og andre typer bøker i markedet før de tar en avgjørelse p̊a hvilke bøker de vil
lese (Canoy et al., 2006).

Usikkerheten i markedet er knyttet til konsumentenes preferanser. Dette skyldes
at bøker er erfaringsgoder og det er vanskelig for et forlag å forutsi hvordan en
bok vil bli mottatt. Usikkerhetene vil selvsagt variere fra ulike forfattere og bøker.
Mer kjente forfattere som for eksempel Jo Nesbø og hans nye bok om Harry Hole,
“Tørst”, vil ha mindre usikkerhet enn en for eksempel en ny debutantforfattere. Dette
skyldes at forlagene har mer erfaring med eldre forfattere, og selv om man ikke kan
garantere at en tidligere bestselgende forfattere vil ha suksess, er usikkerheten noe
lavere (Sunnev̊ag, 2009).

Bøker, og spesielt bestselgere, er kjent som priselastiske goder. Bestselgere er skre-
vet for et bredt publikum i alle inntektsgrupper som er følsomme for endringer av
pris og eventuell endring av inntekt (Canoy et al., 2006). Etterspørselen etter bøker
kan styres av markedsstrukturene, hva slags anbefalinger som kommer ut, priser og
tilgjengelighet, og ogs̊a om det eksisterer nære substitutter til bøkene. Hvor mange
krimbøker ligger det for eksempel p̊a bestselgerbordet til p̊asken? Er det mange av
samme type sjanger p̊a bordet kan etterspørselen for en spesifikk bok være lavere
n̊ar man antar at alle bøkene har cirka samme kvalitetsniv̊a.

Leserne kan oftest deles i to grupper: Den ene gruppen best̊ar av mer t̊almodige
konsumenter som ønsker å lese boken med en gang den er ny i en innbundet, dyrere
utgave. Den andre gruppen er mer t̊almodige og kan vente et års tid ekstra p̊a
den billigere utgaven i pocket.1 T̊almodigheten deres viser at disse to gruppene kan
deles etter deres marginale betalingsvillighet. Der den ene gruppen er villige til å
vente lenger for en lavere pris, må andre lese boken med en gang, og derav ønsker

1Det eksisterer ogs̊a andre grupper av lesere. Eksempelvis kan noen være opptatt av kvalitet p̊a
bøkene og derfor ønsker seg innbundne bøker i bokhyllen. Og det finnes ogs̊a andre grunner til at
de handler slik de gjør. For forenklingens skyld har jeg kun antatt de to gruppene som er nevnt
ovenfor.
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å betale mye mer. Dette er en form for versjonsprising som gjør at konsumentene
segmenterer seg (Foros & Kind, 2012). Segmenteringen gjør at man kan hente inn
mer av konsumentoverskuddet over tid, og kan dekke inn de faste kostnadene raskere
(Sunnev̊ag, 2009). Denne metoden er ikke negativ for velferden om boken n̊ar ut til
flere lesere og man selger et større totalvolum enn om strategien ikke hadde blitt
fulgt. En innbundet bok vil hoppe nedover etterspørselskurven n̊ar den blir til et
“enklere” produkt som en pocketbok, og s̊a lenge ikke mange nok kunder i Norge
venter med å kjøpe boken til den kommer i pocket, vil forlagene klare å dekke de
faste utgiftene forbundet med en bokutgivelse (Foros & Kind, 2012).

Den siste typen etterspørsel man kan se er kunder som er p̊a jakt etter en bestemt
sjanger fordi de ønsker seg noe å lese. For dem vil prisene p̊a de alternative bøkene
spille en større rolle fordi de ikke har helt klare oppfatninger av hva de vil lese før
de kommer inn i en bokhandel. De fleste kundene velger da et pocketbord og vil for
eksempel ta med seg en anbefalt bestselgende pocket avhengig av anbefalinger fra
bokhandleren. En kunde som er p̊a jakt etter en bestemt forfatter, og kanskje den
siste utgivelsen hans, vil være mindre prisbevisst enn den første gruppen av kunder.

2.1.2 Kostnader ved å produsere bøker

I følge økonomisk teori vil et marked uten markedssvikt ha den marginale beta-
lingsviljen lik den marginale kostnaden. Dette er ogs̊a hva som ville vært optimalt i
bokmarkedet om vi ikke tok hensyn til at bøker gir positive eksternaliteter eller at
det er et særegent gode. En slik prising her vil føre til et bedriftsøkonomisk under-
skudd der prisene vil bli lavere enn gjennomsnittskostnadene, og alle de store faste,
ikke-reverserbare kostnadene ikke vil bli dekket. Det er derfor et forlag vil sette prisen
høyere enn gjennomsnittskostnadene for å dekke over alle utgiftene, og ogs̊a kunne
st̊a igjen med en liten fortjeneste.

Et forlag vil i dag ha store faste kostnader og mye usikkerhet n̊ar det gis ut bøker.
Det er dyrt med leie av lokaler, forskudd til forfattere, lønn til agentene og ogs̊a
illustratører skal ha lønn. En av de laveste kostnadene ved å produsere en bok er
trykkekostnadene, og den marginale kostnaden for å produsere en ekstra bok er
derfor veldig lav siden den største jobben allerede er gjort. Hver bok har en stabil,
lav marginalkostnad som ogs̊a gir en fallende gjennomsnittskostnad per produserte
bok.2 Det er p̊a grunn av de store, faste kostnadene at det er vanskelig å sette prisen
p̊a bøkene lik marginalkostnadene, siden selve trykkeprosessen er mye billigere enn
kostnadene som ligger bak bokproduksjonen. Sett fra et samfunnsøkonomisk syn vil
dette derfor gi grønt lys til produksjon av bøker selv om bedriftsøkonomien ikke gjør
det. Dette skyldes at bøker bringer samfunnsoverskudd, selv om de ikke alltid er
bedrift- og lønnskostnadsfornuftig (Larsen, 2007).

Forlag tjener p̊a stordriftsfordeler i markedet; de har store faste investeringskostnader
og lave marginalkostnader. I tillegg er det andre momenter som usikker etterspørsel
der forlag kan f̊a store økonomiske tap om bøkene de investerer i blir en fiasko. Likevel
vil en vellykket bok gi stor fortjeneste om den blir en suksess. Dette betyr at store

2Dette er bare til et vist punkt da men etter en stund vil produsere for mange bøker slik at man
vil f̊a tap i inntekter
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salgsvolum vil være viktig for lønnsomheten i forlagene, fordi det å masseprodusere
en bok vil gi lavere gjennomsnittskostnader enn det å gi ut et par hundre eksemplarer
av en bok. Om man øker opplaget mye vil det ha mye å si for inntektene, men ikke
s̊a mye å si for totalkostnadene. En fallende gjennomsnittskostnadskurve vil gjøre
at gevinsten for en tittel som selger godt vil være mye bedre enn en som selger lite
(Hjelmbrekke, H̊akonsen, Løyland & Ringstad, 2009).

Et forlag ønsker å dempe risikoen for tap av inntekt i et allerede usikkert bokmarked
(Sunnev̊ag, 2009). Siden gevinsten for en bestselger veier s̊a mye opp for en “fiasko”,
er det lurt med en stor portefølje av mange bøker der noen salgssuksesser veier opp
for fiaskoene. Det er en stor risiko knyttet til enkelte utgivelser, og spesielt ukjente
debutanter. Risikoen flates ut ved å øke antall utgivelser og ved å ha en variert
portefølje av titler, p̊a denne måten lager man en form for en risikospredning for
utgivelsene. Det er likevel ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å gi ut bøker de tror
de kan tape penger p̊a. Dette fører derfor til en porteføljen stort sett vil være fylt
opp av bestselgere som kanskje ikke har en like høy kulturell verdi. Usikkerheten i
etterspørselen vil alts̊a ikke være en garanti for en bred portefølje i kulturell forstand,
snarere motsatt (Canoy et al., 2006).

2.2 Bransjestruktur

Bokmarkedet i Norge best̊ar av fire hovedaktører: forfatteren som skriver boken, for-
leggeren som publiserer den, bokhandleren som selger bøker og leseren som kjøper
dem. I tillegg har vi ulike fagorganiserte foreninger som blant annet Bokhandler-
foreningen, Den norske forfatterforeningen og Den norske forleggerforeningen. Disse
aktørene passer p̊a at selgerne og kjøperne i alle ledd i markedet blir hørt.

Ifølge Forleggerforeningen var det i 2015 gitt ut bøker fra 380 norske forlag der 102
forlag er medlem av Den norske forleggerforeningen (pr. 10.02.2017). Disse forla-
gene representerer omtrent 80 prosent av forlagomsetningen (Den norske forlegger-
foreningen, 2015). De største forlagsgruppene i Norge er Cappelen Damm, Gylden-
dal, Vigmostad og Bjørke og Aschehoug. Alle disse, utenom Vigmostad og Bjørke,
eier noen av de største bokhandelkjedene i Norge; Norli Libris, Tanum og Ark
(Medienorge, 2015). Norges største bokhandel er n̊a Norli-kjeden med 117 bokhand-
lere, etterfulgt av Ark Bokhandel med 113 og Notabene med 107. Det finnes ogs̊a 79
frie bokhandlere i Norge med 98 utsalgssteder.

Norli Libris AS er morselskapet i Norli Libris-konsernet, og de eier totalt 177 bok-
handlere p̊a landsbasis. Norli Libris AS driver Norli-kjeden direkte, mens Libris i
alle hovedsak eies av lokale kjøpemenn. I oktober 2010 inngikk Norli Gruppen og
NorgesGruppen Bok og Papir AS en avtale om å fusjonere Norli og Libris. Asche-
houg eier 51 prosent av aksjene, mens NorgesGruppen eier 49 prosent.3 V̊aren 2016
kjøpte de ogs̊a opp deler av Vivo Bokhandel, og i følge John Thomasgaard, toppsjef
i Norli Libris, valgte de å opprettholde driften av syv butikker som de mente var
driftsverdige (Flydal, 2017).

3Tallene i dette og avsnittet ovenfor er hentet inn p̊a Norli, Ark og Notabene sine hjemmesider,
“Om Ark“, “Om Notabene“ og “om Norli“. Tallene er hentet inn 10.februar 2017.
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Ark Bokhandel AS er eid av Gyldendal ASA som i 2000 kjøpte opp flere selvsten-
dige bokhandlere. Gyldendal ASA eier blant annet Gyldendal Norsk Forlag og Ark
Bokhandel som sammen med Aschehoug eier de hele eller en dominerende del av
De norske Bokklubbene, Distribusjonssentralen Forlagssentralen, Lydbokforlaget og
Kunnskapsforlaget.

Notabene er den siste store kjeden i Norge. Bokkjeden ble sl̊att konkurs i 2013, men
ble kjøpt opp av DNB som dannet selskapet Nye Notabene. De gjennomførte en
kraftig snuoperasjon som var trøblete i starten, men i følge Stian Simonsen toppsjef i
Notabene, ville de begynne å tjene litt penger i 2015. De har m̊atte endre strukturene
i butikken og finne ut hvordan de ønsket å markedsføre seg selv og drive butikkene
(e24, 2015).

2.2.1 Bokavtalen

Det er flere tiltak som er innført i den norske bokbransjen for å holde p̊a bredden i
den norske litteraturen. Blant annet er bokmarkedet er fritatt fra Konkurranseloven
§10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Den norske forleggerforeningen og Bok-
handlerforeningen har forhandlet frem en ny avtale kalt Bokavtalen, som tok over den
gamle Bransjeavtalen i 2005 (Moen & Riis, 2004). Den blir reforhandlet annethvert
år.
”Bokavtalen har som hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon
i Norge gjennom å fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og
kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk spr̊ak og skriftkultur. Avtalen ønsker
ogs̊a å bidra til å opprettholde og sikre norsk bokutgivelse med bredde i emner og kva-
litet” (Bokavtalen, 2017).
Norge er et relativt lite land, og med kun fem millioner innbyggere som snakker
norsk har det vært viktig å ta vare p̊a det norske spr̊aket. De som har forhandlet
fram avtalen har hatt som mål at avtalen vil bevare og utvikle spr̊aket samt utvikle
bredden og kulturen i landet. Derfor har en rekke tiltak blitt innført i Norge slik at
bokmarkedet og Bokavtalen kan bli styrket. En av dem er fastpris.

Forlag er som dørvokterne til bokmarkedet, de passer p̊a at det ikke blir utgitt
for mange bøker slik at etterspørselen forsvinner. De er ogs̊a de største bærerne av
risikoen av produksjon av bøker. S̊a å være en forlegger i dag betyr at man m̊a
balansere mellom å holde seg til Bokavtalen ved å gi ut et spekter av bøker, men
ogs̊a det å overleve økonomisk ved å ikke ta for dristige valg.

2.2.2 Fastpris

Fastpris har blitt innført i flere land i verden, inkludert Norge, i h̊ap om å styrke
bredden i bokbransjen (Canoy et al., 2006). I Norge skal forlaget som gir ut boken
fastsette en utsalgspris p̊a bøkene sine, og bøkene blir solgt til fast pris i utgivelses̊aret
og fram til 1. mai året etter. Dette gjelder innenfor alle salgs- og distribusjonsformer.
Det betyr alts̊a at Lucinda Rileys nye bok Skyggesøsteren som kom ut 2. januar
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2017 ikke kan bli solgt med tilbudspris før 1. mai 20184; det er den samme tiden
som bøkene som blir gitt ut julen 2017. En bok som har vært i salg 16 måneder vil
komme p̊a salg samtidig som de som bare har vært i salg i fem måneder.

Hovedargumentet for fastpris er kryssubsidiering. Økt profitt fra bestselgerne skal
brukes til å finansiere de mindre lønnsomme, mindre populære og likevel viktige
utgivelsene (Moen & Riis, 2004). Det vil si at fastpris har en betydning i at de ”bil-
ligproduserte” bestselgerne skal støtte opp om nisjeutgivelser og et bredere utvalg av
norsk litteratur. En av hovedgrunnene til at de ønsker å forsvare bredden i markedet
er to begreper kalt eksistensverdier og opsjonsverdier. Opsjonsverdien betyr rett og
slett betalingsvilligheten, mens eksistensverdien kan forklares ved: Vi liker tanken p̊a
at Norge har gode forfattere som Jon Fosse, Dag Solstad, Helga Flatland eller Sigrid
Undset. Vi liker å ha bøkene tilgjengelig om vi vil lese dem, men det betyr ikke at vi
velger å gjøre det. Dessverre s̊a g̊ar ikke eksistensverdien og betalingsvilligheten inn i
forlagets regnskap og blir derfor ikke rapportert i markedet. Dette gjør at man vil f̊a
en undervurdering av etterspørselen og betalingsvilligheten for slike bøker (Larsen,
2007).

Et bokmarked overlatt til seg selv, uten innblanding fra det offentlige, vil kun pro-
dusere bøker forlagene er tjent med inntektsmessig, og ikke den mengden bøker som
samfunnet er tjent med. Det er dette staten og bokmarkedet bruker som argumen-
ter for å beholde ulike støtteordninger som momsfritak og fastpris p̊a bøker. Om
staten trekker seg ut av markedet, vil bøker som er bedriftsøkonomisk lønnsomt do-
minere markedet. Ingen vil finansierer fellesgodene, alts̊a kvalitetslitteratur, fordi alle
vil h̊ape at noen andre skal ta p̊a seg kostnadene av å produsere dem. Dette betyr
at eksistenverdiene og opsjonsverdiene blir undertrykket, og de neste generasjoners
verdsetting av litteraturen vil bli glemt. Det er ikke noe samfunnet er tjent med
(Larsen, 2007).

I et marked som ikke har noen støtte fra alle, vil det finansielle aspektet gi oss grunner
til å trykke opp bøker i store opplag mot et par eksemplarer av en klassiker. Hvis
vi for eksempel sammenlikner en ny bok av Jon Fosse med Sophie Elises nye bok
“Forbilde” vil den første boken forslagsvis ha kostet en halv million å fremstille, men
bare hadde en inntekt p̊a tre hundre tusen, og den andre boken kostet en million å
fremstille, men gitt fra seg en inntekt p̊a fem millioner. Da vil forlagene velge boken
til Sophie Elise fremfor Jon Fosse, fordi det mange kaller kvalitetsbøker ofte vil være
tapsprosjekter uten offentlig støtte (Larsen, 2007).

Det jeg har prøvd å forklare er at hva som er mest bedriftsøkonomisk lønnsomt ikke
alltid vil være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. For selv om Sophie Elise scorer
høyest p̊a det første, vil nok Jon Fosse score høyest p̊a det siste. Uten offentlige
støtteordninger vil bokmarkedet se annerledes ut enn med hjelp fra staten. Vi vil f̊a
større bunker av f̊a, men veldig populære bøker, som bloggerbøker, kjendiskokebøker
og kriminal- og underholdningsromaner. Det vil blir smalere grupper av hva som blir
gitt ut, og bøker fra forfattere som Fosse, Flatland og Solstad kan risikere å aldri bli
gitt ut igjen (Larsen, 2007).

Med frie priser i stedet for faste priser vil det ogs̊a være lønnsomt å snylte p̊a infor-

4 Forlaget kan fortsatt velge å gi boken ut tidligere i pocket, men den innbundne boken har ikke
lov til å f̊a tilbudspris før fastsatt dato.
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masjon fra andre kanaler, dette gir oss gratispassasjerprinsippet. Kundene vil kunne
skaffe seg informasjon i en bokhandel med god service og mye kunnskap om littera-
tur. Deretter kan de takke pent for hjelpen og heller foreta kjøpet et annet sted som
kun satser p̊a pris som konkurranseparameter (Foros & Kind, 2012). Dette gjør at
bokhandelen ikke mottar gevinst av egen innsats, og det vil heller lønne å satse p̊a
f̊a velkjente titler i store opplag. Konsekvensene av dette vil fra samfunnsøkonomisk
perspektiv være mangel p̊a informasjon, som er lite effektivt da bøker tross alt er
informasjonsgoder. En fastpris kan være behjelpelig til å føre til at bokhandlere må
være attraktive og friste kundene p̊a andre måter enn pris, som for eksempel god og
bred kunnskap innenfor litteratur.

I dag ser vi tydelige tendenser med store bunker av bestselgere p̊a bordene, men bre-
dere litteratur blir ogs̊a gitt ut. I det norske markedet i dag er det f̊a forfattere som
vinner det meste av markedet, mens resten av forfatterne må konkurrere om anmel-
delser i media eller å f̊a inn mer enn ett eksemplar i hver bokhandel. Det lønner seg
å gi ut flere bøker innen kategoriene underholdnings- eller kriminalromaner. Bestsel-
gere st̊ar for det meste av inntektene til bokmarkedet, og det fører til at det gis ut
mange like typer bøker, alle med et h̊ap om f̊a et stort gjennombrudd.

2.2.3 Royaltypris

Et viktig aspekt man ogs̊a bør f̊a med seg n̊ar man diskuterer bokbransjen er royal-
typris. Royaltypris er forhandlet frem mellom Forfatterforeningen og Den norske
forleggerforeningen. Det betyr at alle forfattere som er medlem av den første, og alle
forleggere som er medlem av den siste er lagt under denne avtalen. Royaltyprisen
reguleres av kontrakter som forfatteren og forlaget signerer n̊ar en bok skal utgis.
En forfatterer honoreres normalt med 13 prosent royalty av bokhandelprisen for de
første 3000 solgte eksemplarene, og 15 prosent utover dette (Gyldendal forlag, 2017).

Høsten 2016 var det en stor debatt rundt Jens Stoltenberg og forlaget Gyldendal.
Agenten til Jens Stoltenberg hadde forhandlet fram en høyere royaltypris med Gyl-
dendal. I stedet for å f̊a ca. 15 prosent per bok fikk han n̊a 20 prosent. Dette ville
gitt han en stigning i inntekt p̊a 33 prosent (Tunheim & Woldsdal, 2016), og dette
skapte en stor debatt. Kritikerne mente at selv om Jens Stoltenberg ikke var medlem
av Den norske forfatterforeningen var faktisk Gyldendal medlem av Den norske for-
leggerforeningen og burde uansett holdt seg til avtalene som gjaldt. Tom Egeland var
en dem som deltok i diskusjonen og sa at bokmarkedet i Norge handlet om solidari-
tet, og det burde sosialdemokraten Jens Stoltenberg vite. Jo Nesbø tjener millioner
av kroner fordi han selger millioner av bøker og har lik royaltypris som alle andre.
Norsk litteratur trenger flere enn de som selger bra, de trenger nye, eksperimentelle,
lekne, provoserende og nyskapende stemmer. Det er bredden som sikrer morgenda-
gens litteratur. Om vi ikke passer p̊a å holde p̊a avtalene v̊are vil vi f̊a amerikanske
tilstander der de mest populære forfatterne fremforhandler avtaler p̊a bekostning av
de som selger mindre (Egeland, 2016).

Tom Egeland konkluderer nok med viktigheten av royaltypris. En utfordring er at
forfattere ofte kan ønske seg større andelen per solgte bok, men ofte har ikke små
og mellomstore forlag mer å rutte med. Kostnadene ved å produsere bøker er høye,
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og selger de ikke nok f̊ar de tap i inntekt. De fleste av norske utgivelser i sm̊a og
mellomstore forlag er det som kan kalles nullsumsoperasjoner. Det betyr at år ikke
noen annen fortjeneste enn at boken dekker over kostnadene.5

5Beskrevet av en av mine anonyme kilder
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3 Profitt fra bøker

I dette kapittelet vil jeg diskutere hvordan bøker kan gi profitt i markedet.6 Hvordan
har bøker skapt et marked noen kan tjene penger p̊a, og hvordan eller hva bør man
satse p̊a for å tjene penger i bokmarkedet? Jeg vil starte med å drøfte bestselgere,
hvorfor bestselgere er lønnsomt, og hvorfor det blir publisert utallig mange under-
holdningsromaner og kriminalromaner. Deretter vil jeg diskutere kort den lange hales
teori. Denne artikkelen av Anderson (2004) ble presentert for å vise at nettbutikke-
nes inntog ville gi mer variasjon av bredden i litteraturen. Senere vil jeg g̊a igjennom
preferanser for å bygge opp forst̊aelsen av et bestselgermarked. Preferanser p̊avirker
markedet, men markedet p̊avirker ogs̊a preferansene.

Helt til slutt vil jeg diskutere bokhandlerkjedenes makt i markedet, og hvordan de
har utviklet seg fra å være flere enkeltst̊aende bokhandlere til å bli store, mektige
kjeder.

3.1 Bestselgere

En bestselger er en bok som selger mer enn 5000 eksemplarer i Norge. En ny forfat-
ter f̊ar ofte et opplag p̊a 1600-2000 eksemplarer. Rundt 1500 av disse g̊ar enten til
Kulturr̊adet eller blir sendt gratis ut til landets bokhandlere. Dette betyr at man til
slutt sitter igjen med et par hundre eksemplarer igjen som man kan selge (Moltubak,
2012). I følge mine anonyme kilder har gjennomsnittet p̊a antall salg av en ny for-
fatter falt fra 400 til 200 eksemplarer de siste ti årene som betyr at en mindre andel
av den norske befolkningen leser disse bøkene n̊a enn tidligere. Hva har det å si p̊a
bredden?

En virkelig god boksuksess blir kalt for en monsterselger. Den selger store kvanta
og dominerer bestselgerlistene i lang tid. Blant Norges forfattere har vi Jo Nesbø,
Jørn Lier Horst og blant internasjonale forfattere er det Jojo Moyes, Lucinda Riley
og Dan Brown som skriver noe av den mestselgende litteraturen i landet. I Norge er
det rundt 40 titler som selger godt hvert år og som f̊ar full og god oppmerksomhet.
Likevel er det bare 10 til 20 titler som kan kategoriseres som monsterselgere. Det
er monsterselgerne som holder liv i bransjen. ”To søstre” av Åsne Seierstad var
2016s mestselgende bok etterfulgt av Jon Michelets siste bok i serien “En sjøens
helt”. I klassisk forstand har besteselgermarkedet i Norge vært dominert av krim og
underholdningsromaner (a la Lucinda Riley, Jojo Moyes og Cecilia Samartin). I de
siste årene har ogs̊a vi sett at sakprosa som Sjarmen med Tarmen, To Søstre og Homo
Sapiens n̊ar bestselgerlistene. Likevel er det kriminal- og underholdningsromaner som
dominerer. Hvorfor leses disse mer enn andre bøker?

En av grunnene til at disse blir lest mester at krim og underholdningsromaner ofte er
mer lettleste. N̊ar norske lesere ønsker å sette seg ned med en bok vil de ha noe de kan
dykke raskt ned i, og som er spennende og fenger dem fra første side. En annen grunn
kan være at disse bøkene er de vi finner flest av p̊a bordene rundt om i bokhandlene,

6Dette kapittelet er basert p̊a tekster av ulike forfattere som er referert til i teksten og intervjuer
med folk i bokbransjen som har bedt om å f̊a være anonyme. Disse referer jeg ikke til i teksten.
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og at kunder som er innom ofte tar med seg det første interessante de f̊ar øye p̊a. I
tillegg kan vi ogs̊a se at det er en kostnad eller tap i nytte for norske lesere å ikke
lese det andre som blir lest av venner og bekjente (Cook & Frank, 2010). Man vil
være med å diskutere bøker og delta i samtaler i lunsjen. Derfor er munn-til-munn
anbefalinger ogs̊a en vesentlig faktor til hvorfor noen bøker blir valgt fremfor andre.

Mange forlag satser derfor stort p̊a noen av bøkene sine for å f̊a frem de største
bestselgerne og skape den største ”snakkisen”. Sommeren 2016 gikk nyheten rundt
om at Cappelen Damm hadde kjøpt rettighetene til den erotiske serien Calendar
Girl av Audrey Carlan for mellom fire og fem millioner norske kroner. Dette var
ny innkjøpsrekord og Cappelen Damm fikk derfor masse publisitet før den første
boken i det hele tatt ble gitt ut (Lindblad, 2016). I tillegg sendte Cappelen ut gratis
leseprøver til bokhandlere med de noen kapitlene til den første boka som man kunne
dele ut til kundene. Cappelen Damm kjøpte ogs̊a omtaleplass hos flere av Norges
kjente bloggere. Markedskampanjen til Cappelen Damm fungerte godt, og mange
kjøpte den første boken i serien i starten av sommeren 2016, men om de tjente nok
penger for å dekke de store innkjøpskostnadene er fortsatt usikkert.

I bokmarkedet vil det ogs̊a være gunstig for forlag å være den som gir ut den andre
boken i en ny og spennende sjanger. Å gi ut en bok som er veldig lik en suksess
kort tid etterp̊a kan være bra for å f̊a gjennom en bestselger. Etter den store Fifty
Shades of Grey-suksessen solgte ogs̊a Sylvia Days erotiske serie veldig bra, da flere
ønsket samme type bok for å fylle tomrommet. Juritzen Forlag fikk dermed en stor
inntektskilde i å være bok nummer to i erotikksjangeren.

Det er ogs̊a mulig for et forlag f̊a en ny inntektskilde om en forfatter som har solgt
greit tidligere kommer ut med en helt ny bok som sl̊ar igjennom; spesielt for krim er
dette normalt. N̊ar en kunde f̊ar smaken p̊a en forfatter skal hun ikke bare kjøpe den
nyeste boken, men vil da ogs̊a ha alle de tidligere utgitte bøkene. Vi ser det med de
norske krimforfatterne, og ogs̊a med Dan Brown. Da Dan Brown sin Da Vinci-koden
slo igjennom, kjøpte ikke alle leserne bare den, men de måtte ogs̊a lese den tidligere
utgitte Engler og Demoner. Det vi må huske er at hele backlisten tol forfatteren
regnes som ulike bøker og skaper dermed en større ”bredde” i litteraturen. S̊a n̊ar en
leser har f̊att sansen for Jørn Lier Horst vil hun kjøpe med seg alle de elleve bøkene i
serien. En enkel forfatter tjener derfor inn penger p̊a elleve bøker, og bransjen kan ta
p̊a seg at de har større bredde enn hva de kanskje har siden hver bok har forskjellig
ISBN-nummer.

3.2 Den lange hale

Anderson (2008) kom ut med en artikkel som forklarte et nytt fenomen i det best-
selgerfokuserte markedet. Han mente at med netthandelens inntog ville markedet
endre retning mot større bredde og mer nisjekultur. Denne teorien kalte han Den
lange hale. Strategien hans bygde p̊a internettbaserte virksomheter som ønsker å sel-
ge sm̊a volum til mange ulike kunder fra et stort vareutvalg. Dette var det motsatte
av en helt vanlig forretningsmodell som har g̊att ut p̊a å selge mange enheter i et lite
utvalg p̊a kortere tid. Anderson (2008) mente at netthandel og et økende tilgang p̊a
distributører som Amazon, Netflix og Spotify ville føre til at flere ikke bare vil g̊a
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Figur 3.1: Den lange hale

etter det det selges mest av. De ville ogs̊a følge nettsidenes anbefalinger for videre
anbefalte lesning etter at du hadde kjøpt en roman, og derav ble flere ulike romaner
lest og anbefalt. Dette betydde at markedet ville åpne seg for mer nisjeutgivelser, og
mer bredde i litteraturen.

Figur 3.1 måler ulike produkter p̊a den horisontale aksen og antall solgte enheter
per produkt p̊a den vertikal aksen. Som vi ser p̊a modellen, s̊a viser den at et f̊atall
bøker selger veldig godt, men desto lengre halen blir jo større andel av salgene vil
flere av titlene st̊a for. Det vil si at man vil selge flere unike bøker, og ikke s̊a mange
eksemplarer av hver tittel. Det Anderson (2008) ønsket å f̊a frem med teorien sin
var at selv om bokkjedene satser mest p̊a bestselgere og de mest populære titlene,
s̊a betyr ikke det at etterspørselen etter annen litteratur ikke eksisterer. Det eneste
det betyr, var at man m̊atte g̊a andre steder for å f̊a tak i bøkene sine, blant annet
internettet.

Den lange hales modell har ogs̊a blitt brukt som et eksempel p̊a hvorfor det kan
være viktig å f̊a fram bestselgere i bokhandlene: n̊ar du først lokker kundene inn
med noe allerede kjent, kan bokhandleren hjelpe med å finne noe annet i butikken.
For eksempel s̊a kan en selger se at du liker å lese Jo Nesbø, og derav komme med
anbefalinger av mindre kjente krimforfattere som skriver i samme gate. Dette krever
selvsagt kunnskap, formidlingsevne og tid fra bokhandlerne, og ogs̊a at disse bøkene
er tilgjengelige. Om dette hadde vært tilfelle, ville bestselgere bli brukt til å lokke
folk inn i butikker s̊a vel som å tjene penger. Dette ville vært en god måte å f̊a
økt bredden i litteraturen, men n̊ar bokhandlene blir mer kommersialisert og styrt
ovenfra, kan det være vanskeligere for bokhandlerne å holde tritt.

Anderson (2008) mener at økt tilgang p̊a nettbutikker vil gi et større utvalg av
litteratur, og at man etterhvert ville g̊a bort fra de stasjonære bestselgerne. Han
mener at bransjeutviklingen er p̊a vei bort fra den gamle modellen der vi skal selge
større kvantum av færre titler, men dette har blitt kritisert fra flere hold. Blant annet
sier Cook og Frank (2010 s. xvii-xviii) at de var motivert av Andersons optimistiske
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syn, men at de siste årenes forskning viser at “vinneren tar alt”-trenden fortsatt
eksisterer i kultur og underholdning. For eksempel ser man at det totale salget av
de bestselgende titlene har fortsatt å stige. Og selvsagt er det lettere enn noensinne
å f̊a tak i en annerledes bok, men det betyr ikke at produksjonen av andre typer
bøker har blitt økonomisk attraktivt. Det kan ogs̊a poengteres at n̊a 17 år etter at
Anderson (2008) kom ut med modellen sin s̊a eksisterer det et bestselgermarked for
bøker i verden. Det er enda lettere å f̊a tak i sære bøker p̊a nettet n̊a enn for syv år
og 17 år siden, men bestselgernes markedsverdi er fortsatt størst.

3.3 Preferanser

I dette delkapittelet vil jeg snakke om preferanser: hvordan kundenes preferanser
p̊avirker tilbudet i markedet, og ogs̊a hvordan markedet p̊avirker preferansene til
leserne. Som vi allerede vet er bøker et informasjonsgode og derfor vet ikke leserne
om boken er verdt prisen før boken er lest. De må derfor stole p̊a anbefalinger fra
venner, bestselgerlister eller bokhandlere for å fine riktig bok. Dette er grunnen til
at det er viktig å diskutere hvordan preferansene til konsumentene blir p̊avirket av
markedet.

Cook og Frank (2010) drøfter hvordan kunder som rasjonelle aktører kan følge best-
selgerlistene for å velge ut en bok. En rasjonell leser ønsker å bruke popularitet som
en indeks for om bøkene de velger til å lese er av høy kvalitet. Dette er fordi en leser
uten ekstra informasjon vil anta at de populære bøkene vil treffe smaken hennes mer
enn de upopulære bøkene. Likevel kan ikke alltid popularitet garantere kvalitet. Pre-
feransene for populære bøker har en stor konsekvens for markedsstrukturen. Bøker
er ferskvaregoder, og om en bok ikke sl̊ar igjennom den første måneden vil den lite
trolig sl̊a igjennom senere, noe som resulterer i at den blir returnert til forlaget.

Man skulle tro trangen til å n̊a tidlig suksess ville øke og ikke redusere kvaliteten7

p̊a bøkene. Og selv om det har vært gode kvalitetsbøker som sl̊ar igjennom årlig, og
hver generasjon har produsert kultur av høy kvalitet, betyr det ikke alltid at kvalitet
betyr markedssuksess. Eksempelvis er landets biblioteker fylt med kvalitetsbøker som
aldri har sl̊att igjennom. Vi må huske at bokkjøperne blir møtt av tusenvis av nye
bøker som kommer ut hvert år, og uansett hvor høy kvalitet en bok kan ha, er det
ikke mange som vil klistre seg i hukommelsen hos kundene (Cook & Frank, 2010).

Jeg nevnte i delkapittel 2.2.2 at det kunne være mer bedriftsøkonomisk lønnsomt å
produsere en bok av en kjendis enn en annen forfatter som eksempelvis Jon Fosse.
Cook og Frank (2010) forklarer det slik i “The Winner-Take-All Society”: Om den
marginale kvaliteten mellom de to forfatterne ikke er s̊a stor, vil folk oftest velge
en kjendis eller en kjent forfatter fordi deres bok trolig vil gi høyere fortjeneste og
mer publisitet. Problemet er n̊ar kvalitetsforskjellene øker; foreleggerne vil begynne å
tvile, men likevel ønsker å produsere det de kan tjene mest p̊a. Det vil si å produsere
lettere litteratur. Hvis alle forlag vil starte med å produsere bøker av lavere kvalitet
med et h̊ap om at den vil f̊a tidligere oppmerksomhet enn andre bøker, vil dette føre

7Kvalitet er en smakssak. Alle lesere har forskjellige preferanser over hva god litteratur er.
Kvalitetsbøker i denne oppgaven er bøker med et godt og bearbeidet spr̊ak. Og som ble beskrevet
i delkapittel 2.2.2 vil n̊atidens og senere generasjoner glede over at disse bøkene eksisterer.
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til at standarden for hva som er akseptabel kvalitet ogs̊a synke. Samtidig som flere
bøker blir skrevet av kjendiser, vil ogs̊a hva som f̊ar lesernes oppmerksomhet, skifte.
Dette vil da bli endret til neste runde, og en dynamisk prosess vil starte og f̊a den
litterære kvaliteten til å synke enda mer.

Eksempelvis kan det være ønskelig for et forlag å tjene lette penger p̊a tidligere
verdenskjente forfattere. I fjor skrev Jojo Moyes en novellesamling som kom ut i en
samleutgave p̊a engelsk. Den ene novellen ble gitt ut p̊a norsk til 299 kroner. Boken
var p̊a 203 sider med kjempestor skrift og illustrasjoner. Tilsvarende novelle kunne
man f̊a tak i for 50 kroner p̊a Tanum.no eller nesten gratis p̊a Amazon. Denne boken
skulle Bastion forlag tjene penger p̊a, for kanskje var Jojo Moyes’ bøker s̊a lettleste
at boken ville blitt kjøpt uansett? Boken ble kjøpt, men flere lesere var skuffet over
prisen og størrelsen p̊a romanen.

Men med alt dette kommer fri-markedsdiskusjonen. Hvorfor skal ikke kjøperne f̊a lese
de bøkene de aller helst vil lese? Fri-markedteorien sier at selv om mennesker ikke
alltid bruker pengene sine klokt, s̊a har de rett til å bruke pengene slik de ønsker.
Markedets hovedoppgave er å skape en stor meny som kundene kan velge mellom og
som gir stor nytte. Adam Smiths usynlige h̊and sier dessverre ingenting om smak og
ønsker, og hvor de blir dannet. Og om det ikke er forklart, da hjelper det ikke å ha
et effektivt marked som leverer goder raskt. Markedsh̊anden er ikke fastbestemt om
man finner ut at kulturen p̊avirker smakene og markedet igjen p̊avirker kulturen.
Støttespillerne av frimarkedet har da lite å juble om at markedet de har skapt er
effektivt og tilfredsstiller smak og ønsker, n̊ar det er markedet som har skapt dem
(Cook & Frank, 2010).

S̊a hvor kommer smakene fra? Cook og Frank (2010) forteller at preferansene i litte-
raturen blir p̊avirket av kulturen, men markedet p̊avirker ogs̊a kulturen. Markedet
i kulturen er lik andre markeder for goder og service. De tilbyr det konsumentene
er mest villig til å betale for. S̊a eksempelvis om mange lesere er villige til å lese
blodig krim eller erotiske romaner, vil markedet ogs̊a komme med en meny av dette,
som igjen vil p̊avirke lesernes forhold til krim og erotikk. De fleste mennesker tenker
ikke s̊a mye over hva slags bøker de leser og hvordan de p̊avirker preferansene og
holdningene deres. Leserne er alltid frie til å velge, men som individer har vi ikke
kontroll p̊a menyene vi velger mellom. Ingen er trolig helt uavhengig av kultur til
slutt, og derfor har alle en felles interesse i hvilken retning litteraturen tar. Hva vi
leser er hva slags mennesker vi blir, og det igjen p̊avirker populærkulturen rundt oss,
som en endeløs sirkel.

Hovedpoenget til Cook og Frank (2010) er ikke at leserne alene gjør ukloke valg
som individer, men at de kollektive konsekvensene av valgene deres ville ende opp
annerledes enn de ønsker. Det har vært vanlig å skylde p̊a bransjen alene, og tenke
dem som onde og gr̊adige i forhold til hva som blir gitt ut. Det alene er ikke det
viktigste, men en kombinasjon av hva som kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt og
økte krefter av “The Winner-Take-All Society”-teorien som lar seg lett p̊avirke.
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3.4 Bokmarkedets utvikling

I dette delkapittelet vil jeg diskutere bokmarkedts utvikling og hvordan bokhandler-
kjedene har overlevd med bakgrunn i bokr̊ad, innkjøpsordninger og markedsstøtte. I
tillegg vil jeg diskutere hva forlagene er villig til å gi opp for å f̊a bøkene publisert
og hvordan hele markedet blir p̊avirket av porteføljepolitikken til forlagene?

Vi ser at den store utviklingen i bokbransjen kom etter endringer av bransjeavtalen i
1998. I 1998 ble det gjort en større endring i handelsbetingelsene p̊a ett viktig punkt.
Tidligere hadde man hatt en forh̊andsfastsatt rabattprosent for alle bokgrupper, og
derfor sto bokhandlere og kjeder overfor de samme innkjøpsprisene. Dette ga lite
incentiver hos bokhandlerne til etablere kjeder med hensikt i å styrke forhandlings-
makten overfor forlagene. Da den nye bransjeavtalen kom fram, ble det slutt p̊a like
vilk̊ar for utsalgsstedene, og gjennom endringene kunne man etablere forhandlings-
makt gjennom kjededannelser (Hjelmbrekke et al., 2009). Endringen i bransjeavtalen
åpnet for større fortjenestemuligheter for kjedevirksomheter.

I figur 3.2 ser vi at det har vært en økning i antall bokhandlere mellom 2000 og
2008, men at det har vært en nedgang i hovedbutikker og en stor økning i filialer.
Det er det vi kaller kjedevirksomhet. I 2008 var andelen av kjedeeide butikker 65
prosent av bokhandlermarkedet, noe som var en økning p̊a 160 prosent siden 2000,
mens butikker i sammenslutninger og uavhengige butikker har blitt redusert.

Figur 3.2: Utvikling i antall bokhandlere 2000-2008

(Hjelmbrekke et al., 2009, tabell 5-1 s. 56)

Som vi gikk igjennom i delkapittel 2.2 er Norli Libris, Ark og Notabene de klart
største kjedene i det norske bokmarkedet. Selv om det er tøffe økonomiske tider for
alle deler i bokbransjen, har bokhandelkjedene kommet best ut av det. Norli Libris
hadde overskudd i 2015 og 2016 etter en stor snuoperasjon etter at Thomasgaard
tok over roret (Strømmen, 2016). Notabene har snudd etter konkursen og g̊att fra
mer franchisebokhandler over til egeneide, og til og med de har f̊att gode overskudd
(Vanebo, 2016).

3.4.1 Lønnsomheten ved å være stor

S̊a hvorfor vokser kjedevirksomheten i Norge? Som allerede nevnt gir større bedrifter
en bredere forhandlingsmakt. Da Norge fjernet avsnittet med forh̊andssattrabatt i
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bransjeavtalen åpnet det opp for en ny businesskultur. Ved at bokhandlere n̊a kunne
forhandle frem sine egne innkjøpsavtaler skapte det et ønske om å bli stor. Hvis en av
forhandlingspartnerne eier en stor andel av markedet vil det føre til tap for forlagene
om de blir holdt ute fra en av bokhandelkjedene i markedet. Disse trendene ser vi
ogs̊a i andre land. For eksempel har Barnes and Nobles og Waterstones vokst seg
store og mektige i USA og Storbritannia, og tjent godt p̊a det.

De norske bokhandlerkjedene har slitt med store tap tidligere, vært preget av d̊arlig
styring og ufornuftige investeringer, i tillegg til ha hatt d̊arlige leieavtaler. Kostnadene
var for store i forhold til inntektene. Mange butikker har g̊att med mye underskudd,
og det er først de siste årene at de har snudd det til det bedre. Blant annet har de sat-
set stort p̊a bestselgere og en mer sentralisering av kjedene, der mye av avgjørelsene
blir tatt ovenfra i bokhandelkjeden. Det er en kamp om å f̊a bøker fortest mulig inn
i butikk og å tjene mest mulig p̊a dem. Ved å sentralisere og tenke som en kjede
har de greid å lage en levedyktig bedrift som tjener penger. Hadde ikke dette blitt
gjort kunne det vært mange færre bokhandlere i Norge. Selv om mange av m̊atene
til bokhandelkjedene har vært debattert, er sannheten at bokhandlene har gjort det
veldig bra i etterkant. Butikkene deres ser mer moderne og innbydende ut selv om
det ikke er plass de alle bøker som det er ønskelig. De har begynt å tjene penger,
gjennom det å tenke som en kjede (Garté, 2015). Men saken er at det virker som
bokhandlerkjedene lar forlagene ta regningen, som igjen vil øke prisen p̊a bøkene hos
forbrukerne.

Bokbransjens omsetning er p̊a rundt seks milliarder kroner årlig, og i løpet av de siste
ti årene er 1,6 milliarder av disse flyttet fra forlagene og til bokhandlerkjedene. I sam-
taler med Vebjørn Rogne, redaktør i Bok365, ble jeg fortalt at den forh̊andsfastsatte
rabatten p̊a bøkene var under 40 prosent p̊a 80-tallet, før den økte til rundt 42-43
prosent gjennom 90-tallet. Da rabatten ble sluppet fri av bransjeavtalen fikk vi en
økt rabattglidning med ti prosentpoeng. I tillegg har det første utgivelsevolumet av
en tittel blitt redusert og markedsstøtten har økt. Et eksempel av markedsstøtte kan
være at en bokhandelkjede vil satse p̊a en bok under en kampanje. Da kan kjeden
eksempelvis forplikte seg til å selge 5000 bøker av en tittel og f̊ar en grunnrabatt p̊a
50-51 prosent, og ogs̊a mottatt 10.000 kroner i markedstøtte.

Markedstøtte er et annet ord for hylleavgift, der forlagene må betale mellom 15.000
og 250.000 kroner per tittel per kjede, for at bøkene skal f̊a en god plass i butikken.
Forlagene betaler ogs̊a for frakt og retur av bøker til bokhandlene, og tar derfor p̊a
seg veldig mye av kostnadene ved utgivelse og salg av bøker (Korsvold, 2012).

En samlet kjede vil skaffe seg en bedre posisjon i forhandlingene og kan forhandle
seg til bedre avtaler innen innkjøpsrabatter, returrett og hylleplass. Dette har n̊a
skjedd i det bokmarkedet fordi bokhandlerkjedene har f̊att større makt samtidig som
at forlagene ikke har vært sterke nok til å st̊a samlet mot dem. Maktfordelingen har
glidd over tid. N̊ar bokhandlerkjedene er s̊a store, vil det gi store tap for forlagene å
bli holdt utenfor, og de er derfor villige til å akseptere noen av disse ordningene. I
dette inng̊ar det at bokhandlerkjedene ofte kjøper inn store kvanta sentralt og fordeler
disse titlene til bokhandlene de eier. Dette gjør at de kan presse opp rabattene p̊a
bøkene, og øke returrettene. De største rabattene er oftest satt p̊a kampanjebøker
som er utenfor fastpristiden; dette blir bestemt av innkjøpssjefene, mens det som skal
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bli satset p̊a av sesongens store romaner blir bestemt i bokr̊adene.

3.4.2 Bokr̊ad

Bokr̊ad er noe som de største bokkjedene har satt sammen for hver sin kjede. De
best̊ar av kjedenes innkjøpssjefer, noen butikksjefer og eventuelt andre ansatte som
kan ha ekstra innsikt i bokmarkedet. Bokr̊adene skal se gjennom cirka 5000 bøker
hvert halv̊ar og finne ut hvilke 500 bøker de ønsker å satse p̊a. Under bokr̊adene f̊ar de
besøk fra ulike forlag som presenterer de beste utgivelsene. De største forlagene som
har flest titler f̊ar lenger presentasjonstid enn hva de små f̊ar. Det er bokr̊adene som
avgjør hvilke titler som blir kjøpt inn sentralt og bokhandelkjedene lager kampanjer
av (Bjørnstad & Kleve, 2015).

Det har blitt mindre samarbeid mellom bokhandelkjedene og forlag, det er litt s̊ann
som en katt som skraper p̊a en dør for å bli sluppet inn. Bokr̊adene varierer fra
gang til gang; noen sesonger har bokhandelkjedene ekstrem innstramming og ønsker
en mindre bredde og færre titler. Andre sesonger er de veldig åpne og tar inn flere
forskjellige titler til butikkene. Det er vel et par personer som er nøkkelpersoner
fra kjede til kjede. Bokr̊adene har blitt blant markedets mektigste organ, som velger
bestselgerne bokmarkedet skal satse p̊a hver sesong. Bokr̊adene har blitt mye kritisert,
blant annet uttaler Eivind Løvdal Refsnes, informasjonssjef i Spartacus Forlag AS, at
bokr̊adenes makt er stor og den er i vekst. N̊ar bestillingsfunksjonen lokalt svekkes,
det vil si at kjedene tar over sentralt, gjør det det vanskelig for forlagene å selge bøker
til lokale bokhandlere som ikke er valgt ut sentralt i kjeden. Det er en utfordring å
f̊a inn bøker med ukjente forfattere p̊a innkjøpslistene n̊ar man har kort tid p̊a å
bestemme seg over hvilke bøker man skal satse p̊a. Men hvordan ellers skal man
finne de nese store forfatterne (Bjørnstad & Kleve, 2015)?

Bokr̊adene blir forsvart av direktørene i Ark, Norli Libris og Tanum. De sier at de
tar inn færre titler p̊a et tidlig tidspunkt slik at de kan ha fleksibilitet til å velge nye
titler senere. I tillegg fastsl̊ar de at hver butikk st̊ar fritt til å kjøpe inn egne ønskede
titler, uavhengige av bokr̊adene, og at forlag st̊ar fritt til å presentere bøkene sine
til butikkansatte uavhengig av bokr̊adene (Bjørnstad & Kleve, 2015). Dette er noe
som foreg̊ar i bokhandlene ogs̊a: forlagsansatte besøker butikkene for å snakke med
bokansvarlige for å ta inn bøker. Metoden er mer tungvint, men mange bokansvarlige
ønsker å samarbeide med forlag p̊a denne måten.

Hva er de største forlagenes rolle i alt dette? De som eier noen av bokhandlerkjedene,
hvor er deres gevinst? Vi vet at de store forlagene sliter like mye som de små forlagene
med å f̊a bøkene sine inn p̊a de sentrale innkjøpsordningene (Guttormsen, 2012),
og det er ikke s̊ann at vi ser flere bøker fra Aschehoug i Norli Libris butikker, og
mer Gyldendal i Ark butikkene. Likevel kan det være at rabatten gir en slags favør
til de største forlagene. Ikke fordi det lønner seg for dem å selge bøker med høye
rabatter; de taper like mye p̊a det som andre, men p̊a grunn av eierskapet deres i
bokhandlerkjedene. Hvis b̊ade de og alle andre forlag betaler store summer i form
av rabatter og markedsstøtte til bokhandlerkjedene vil det til slutt ende opp til de
som eier bokhandlerkjedene, nemlig forlagene. Da vil kanskje ikke Aschehoug og
Gyldendal være de som st̊ar sterkest i mot at bokhandlerkjedene skal f̊a gjennom sin
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sak.

3.4.3 Andre sider ved maktforflytning i bokhandelbransjen

Det er ingen hemmelighet at bestselgere st̊ar for det meste av netto overskuddet i
bokbransjen, og at det er disse bøkene bokhandelkjedene satser mest p̊a. Grunnen
kan være at de er lettest å selge, fordi man kan bygge opp en kjendis rundt bøkene
som skriver bøker som passer de fleste og er lite kontroversiell. Disse kan man pushe
disse bøkene gjennom kampanjer og mye skryt. Bestselgermarkedet blir ogs̊a styrt av
at det ikke er plass til alle bokutgivelsene; man ønsker å f̊a bøker raskt inn og selge
dem s̊a fort som mulig. Hvis bøker ikke selges godt nok i løpet av kort tid, havner
de bakerst i bokhandelen eller blir sendt tilbake til forlagene (Canoy et al., 2006).
For derimot å vedlikeholde en bredde i bokhandlene krever det en ordentlig litterær
interesse og at bokhandlerne har nok tid til å formidle kunnskapen sin. Dette er ikke
noe som blir satset s̊a mye p̊a i bokhandlene lenger da det har vært mye økonomiske
kutt, og redusering av ansatte. Færre ansatte p̊a jobb med flere bord som må rigges
og kampanjer som skal installeres gir de ansatte mindre tid til litteraturformidling
(Sørensen, 2014).

Det neste jeg vil diskutere er returrett. Returrett fungerer slik at n̊ar en bokhandel
bestiller en ny bok, gjerne et stort antall bøker, ønsker de returrett p̊a boken. Ofte
kan det bli gitt 50 prosent avslag p̊a boken og noen ganger mer. Det betyr at om en
bokhandel tar inn ti bøker med 50 prosent returrett, kan de returnere fem bøker om
salget ikke g̊ar s̊a bra som de hadde h̊apet. Da deler forlagene og bokhandlerne noe
av risikoen. Returrett kan være veldig bra dersom en bokansvarlig ønsker å satse p̊a
en bok hun likte veldig godt. Hun tror at boken vil selge godt samtidig som hun er
redd for om bokhandelen vil tape penger om hun tar inn for mange. Med returrett
kan hun ta inn større bunker med bøker som hun kanskje ikke ville satset p̊a ellers.
Returrett gir derfor bokhandlerne større mulighet til å tørre å satse p̊a mer ukjente
bøker ved at de fordeler risikoen. Likevel kan det ogs̊a være negativt n̊ar det kommer
til usikkerhet.

N̊ar bokhandlere ønsker seg størst mulig returrett har det konsekvenser for forlagene.
Desto høyere returrett bokhandelkjedene greier å forhandle fram det mer av risikoen
legger de p̊a forlagene. Det er allerede diskutert at å gi ut en bok har stor risiko,
og hvis bokhandlere ønsker høy returrett p̊a bøkene de kjøper inn, lar de forlagene
bære det meste av risikoen. Dette skaper en usikkerhet og kan skape negative eks-
ternaliteter p̊a lengre sikt fordi forlagene ønsker å f̊a flest mulig av bøkene sine solgt.
Dette kan føre til at produksjonen av bøker blir vendt mot den typen bøker som
det selges mest av, særlig krim og underholdningsromaner. Dette vil p̊a enda lengre
sikt føre til at noe av bredden i bokmarkedet forsvinner, som g̊ar i mot Bokavtalens
hovedprinsipper.

Hvis vi følger Akerlofs teori i “Market for Lemons” vil høy usikkerhet bringe kvalite-
ten p̊a bøker ned p̊a grunn av asymmetrisk informasjon i markedet og høy usikkerhet.
Bøker er informasjonsgoder og leserne som kjøper bøkene må derfor stole p̊a anmel-
delser eller anbefalinger før de kjøper en bok. Det er ogs̊a en høy usikkerhet i det å
publisere en bok som ble forklart i delkapittel 2.1.1. Dette fører til at mer lettleste
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bøker selger bedre enn bøker som er høyt kulturelt verdsatt. Det er kanskje dyrere
for forlag å publisere bøker som er potensielle bestselgere, men det er ogs̊a mindre
risikofylt da bestselgere kan ha flere bruksomr̊ader i bokhandelens kampanjer, og de
kan lettere masseproduseres for å bli solgt i stort kvantum. Derfor, som en konsekvens
av at bokhandelkjedene har opparbeidet seg større innkjøpsrabatter og returrett av
bøker kan vi oppn̊a en liknende situasjon som bilmarkedet i Akerlofs artikkel: de
“d̊arligere” og mer leste bestselgerne presser ut breddelitteraturen og bøker av lit-
terær kvalitet av markedet (Akerlof, 1970). I følge Cook og Frank (2010) kan det
bli dannet en ny generell aksept hos leserne om hva som er ”normal” litteratur og
hva som er akseptabelt å gi ut. Ved at forlag slutter å gi ut noe av nisjeutgivelsene
sine, fordi de ikke f̊ar innpass i bokhandlene, vil preferansene og smakene vil gradvis
endres. Leserne vil ikke bli like sjokkerte om noen år n̊ar halve butikken er fulle av
noen f̊a typer sjangere.

Mange av de mindre og mellomstore forlagene har ikke mye ekstra å rutte med. Flere
av deres bokutgivelser er nullsum-utgivelser, og de føler de kan ha presset grensene
for hva de kan gi opp for å f̊a bokhandelkjedene til å selge bøkene sine. De t̊aler ikke
fjerning av momsfritaket fordi det ikke er mer å g̊a p̊a. Om de skulle øke bokprisene
vil det bare g̊a ut over kjøperne av boken, og trolig ogs̊a forfatterne da det ofte selges
færre eksemplarer av dyrere bøker. Ved at flere forlag har presset grensene sine, kan
de ogs̊a bli presset p̊a hva de i fremtiden velger å utgi. De tør ikke ta like store sjanser
som de kanskje ville gjort slik jeg forklarte over med Akerlofs teori. De har rett og
slett ikke økonomi til det. Færre nye forfattere vil komme inn i markedet fordi de er
et større risikoprosjekt enn kjente forfattere.

Markedsmakten til bokhandelkjedene og hvordan de skaper produksjonsendringer og
incentivendringer hos forlagene er hva jeg vil basere hoveddiskusjonen min p̊a i neste
kapittel.
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4 Kjøpermakt i bokmarkedet

I dette kapittelet vil jeg diskutere kjøpermakt. Jeg vil definere kjøpermakt og bruke
eksempler fra dagligvarebransjen om hvordan kjøpermakt fungerer. I tillegg vil jeg
sette dette inn i bokmarkedets perspektiv, og vise at kjøpermakt ogs̊a eksisterer
i bokbransjen. Deretter vil jeg sette opp en modell av Inderst og Wey (2007) for
kjøpermakt, og bruke den videre til å forklare incentivendringene til leverandører
n̊ar kjøperne f̊ar større makt. Jeg ønsker å forklare hvorfor kjøpermakt kanskje ikke
er den mest optimale løsningen i bokmarkedet. Om markedet skal eksisterer slik som
det gjør n̊a, bør det innsettes nye reguleringer som enten kontrollerer kjøpermakten,
eller å la dem holde p̊a som n̊a, men uten fritak fra Konkurranseloven.

4.1 Kjøpermakt

Kjøpermakt refererer til mulighetene for at en bedrift kan f̊a forhandlet fram fordeler
og p̊avirke betingelsene i kontrakten med en leverandør fordi de har blitt større og
har f̊att større markedsmakt. Kjøpermakt kan oppst̊a ved at bedrifter fusjonerer og
lager store kjedevirksomheter, eller at mindre bedrifter selger sine bedrifter til større
kjøpere. Kjøpermakt kan forklares gjennom to modeller, som jeg vil fortelle kort om.
Den ene er monopsonimodellen, mens den andre kalles forhandlingsmodellen (Inderst
& Shaffer, 2008).

Monopsonimodellen g̊ar ut p̊a at den store kjøperen ogs̊a er selgeren i sluttbrukmarke-
det. For at kjøperen skal f̊a størst mulig overskudd ønsker den å holde tilbake innkjøp
fra leverandør og dermed salget til sluttbrukerne i markedet. P̊a denne m̊aten kan
kjøperen oppn̊a reduserte innkjøpspriser fra leverandøren ved å presse markedet og
holde varesalget nede. Overskuddet blir ogs̊a enda høyere ved at etterspørselen etter
varen vil være høyere noe som øker utsalgsprisen i sluttbrukermarkedet. Modellen tar
utgangspunkt i at det kun eksisterer én kjøper som selger varen til sluttkundene, og
som derfor har monopolmakt overfor kundene. Kjøperen kan ogs̊a f̊a sine leveranser
fra flere leverandører, der noen har lave og noen høye produksjonskostnader. Derfor
kan kjøperen velge fritt mellom leverandørene etter hva som passer henne best. Siden
kjøperen st̊ar alene i markedet, kan hun bestemme hvor mye hun skal kjøpe av den
aktuelle varen, og bestemmer deretter videresalget i markedet (Gabrielsen, Steen,
Sørgard & Vagstad, 2013).

Det er kjøperen som bestemmer hvor mange varer hun skal kjøpe inn og dermed
videreselge. Hun tar hensyn til at beslutningene vil p̊avirke innkjøpsprisen og ogs̊a
salgsprisen til sluttkundene. Gitt at kjøperen st̊ar alene i markedet er hun den eneste
som tilbyr produktet og er monopsonist. Hun vet at hennes valg av kvantum vil
p̊avirke hvor mange varer hun blir tilbudt. Jo lavere innkjøpspris hun ønsker, desto
færre enheter ønsker leverandørene å selge, og jo mindre varer har kjøperen til å
tilby sluttkundene. Dette er illustrert ved tilbudskurven i figur 4.1. Kjøperen ønsker
å selge varer inntil kostnadene ved å selge en ekstra enhet er identisk med inntektene
av å selge en ekstra enhet, og kjøperen vet at for hver ekstra enhet den vil kjøpe, øker
ogs̊a prisen. Dette gir derfor en ekstra kostnad med å kjøpe en ekstra enhet. Mens
en monopolist tilpasser seg i forhold til grenseinntektskurven, vil en monopsonist
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tilpasse seg i forhold til en grenseutleggskurve, vist nedenfor i Figur 4.1, med en
stiplete stigende linje (Gabrielsen et al., 2013).

Figur 4.1 forteller oss at i motsetning til vanlig monopol, der kjøperen ikke har
kjøpermakt og vil tilpasse seg som om den ikke kan p̊avirke innkjøptsprisen, vil et
marked med kjøpermakt, monopsoni, tilpasse seg et marked der grenseutleggskurven
er lik grenseinntektskurven. Kjøperen vil tilby en pris til leverandørene lik W1 som
er lavere enn i et monopol, som ville vært lik W0. Dette fører til at kjøperen f̊ar
tilbudt et lavere kvantum enn i et marked uten kjøpermakt lik Q1. Prisen i markedet
har likevel økt fra P0 til P1. Dette skyldes at n̊ar kjøperen ønsker seg en lav inn-
kjøpspris, vil de begrense kvantum, og med et begrenset kvantum vil utsalgsprisene
bli presset opp. Kjøperen har derfor en nettogevinst forbundet med sin kjøpermakt
lik de to lysegrønne rektanglene fratrukket det bl̊a rektangelet. Denne modellen vi-
ser at kjøpermakt forverrer situasjonen for b̊ade leverandørene og ogs̊a sluttkundene
(Gabrielsen et al., 2013).

X

P, C

W0

W1

P1

P0

Q1 Q0

T

Grensekostnad

Grenseinntekt

E

Figur 4.1: Monopsonimodellen

(Gabrielsen et al., 2013, Figur 1 s. 9)

Leverandør (forlag)

Forbruker

Kjøper (kjede)

Kontrakt med pris per enhet
Faste betalinger m.m.

Pris per enhet

Figur 4.2: Forhandlingsmodellen

(Gabrielsen et al., 2013, Figur 2 s. 11)

Forhandlingsmodellen g̊ar ut p̊a at en kjøper kan skaffe seg lavere innkjøpspriser
ved å tilbakeholde etterspurt kvantum fra leverandørene sine. Forhandlingsmodellen
er ikke en modell, men et rammeverk som omfatter ulike situasjoner der kjeder og
leverandører forhandler om betingelsene for handelen mellom dem. Varene blir solgt
til kjeden som igjen selger varene videre til kundene sine, lik figur 4.2 ovenfor. Til
forskjell fra monopsonimodellen antar vi at betingelsene i kontrakten mellom kjede
og leverandør blir satt gjennom bilaterale forhandlinger (Gabrielsen et al., 2013).

Forhandlingsmakten som aktørene har avhenger av to forhold. Det første er utsideal-
ternativet, som betyr hvilke alternativer forhandlingspartene har om forhandlingene
skulle bryte sammen. For eksempel vil en stor kjede ha større andel av butikkene i et
marked. Dette betyr at leverandørene har et begrenset antall kjeder og kjøpere å for-
handle med, mens kjøperne selv har mange leverandører å kjøpe fra. Leverandørene
vil derfor tape mest om avtalene med kjøperne blir avbrutt fordi utsidealternativet
er lavere, og f̊ar derav en lavere forhandlingsmakt enn kjøperne (Inderst & Shaffer,
2008). Det andre forholdet er dyktigheten til forhandlerne. Om for eksempel begge
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aktørene hadde like stor makt, ville den dyktigste forhandleren f̊att fram den beste
avtalen i forhandlingene.

N̊ar store kjøpere sl̊ar seg sammen til kjeder, vil sentralisering av innkjøpene være
et av virkemidlene for å f̊a ned utgiftene. Ledelsen vil ta de største bestemmelsene
av hva som skal kjøpes inn til de ulike butikkene. Dette er kun viktig for markeder
der innkjøperen st̊ar for en betydelig andel av markedets omsetningen (Meyer, 2013).
En slik effekt av fusjonering kan vi kalle synergieffekten, et uttrykk som brukes til å
forklare flere effekter som oppst̊ar ved at to eller flere tiltak til sammen vil gi større
eller bedre resultat enn summen av tiltakene hver for seg. Investeringer p̊a ett felt
kan for eksempel gi innsparinger p̊a et annet felt. Ofte kan dette tiltaket da betale seg
selv, for eksempel ved å sentralisere avgjørelsene til kjedene, og legge makten sentralt
i forhandlingene. En bedrift med kjøpermakt kan ogs̊a f̊a presset ned innkjøpsprisene
og be om hyllepris i form av at leverandørene betaler for at varene skal være godt
synlige i butikkene og høyere returrett om varene ikke selger (Konkurransetilsynet,
2016).

For eksempel kan en kjede med stor kjøpermakt f̊a forhandlet ned innkjøpsprisen. Til
forskjell fra monopsonimodellen vil lavere innkjøpspris ogs̊a føre til lavere sluttbru-
kerpris, fordi kjeden vil ha større fortjeneste for hver solgte enhet og derfor ønsker
å selge mer av produktet. Derfor trenger ikke kjøperne i denne modellen å begrense
kvantum for å f̊a redusert innkjøpsprisen, men heller bruker forhandlingsmakten sin
(Gabrielsen et al., 2013). Det er ikke bare innkjøpsprisen som kan bli forhandlet ned.
N̊ar avtalene skal forandres blir det ogs̊a forhandlet om returrett, (der kjøperne f̊ar
rettigheter til å returnere varene om det ikke selger godt nok), markedskampanjer
(der leverandørene betaler for å delta i en kampanje), reklamen og ekstra penger for
en god lokasjon i butikken, (ofte kalt hyllepris).

Mer synlig plassering i butikken vil øke sjansene for at sluttbrukerne tar med seg
varen din, og dermed vil prisene for disse plassene ogs̊a være høyere. Disse ekstra
kostnadene vil ikke g̊a utover sluttbrukeren, da b̊ade leverandøren og kjøperen ønsker
å ha en størst mulig fortjeneste. De er enige om at vareprisen bør være s̊a lav som
mulig slik at de selger flere enheter. Selv om modellene ovenfor er svært enkle, vil
de p̊a generell basis vise at b̊ade leverandører og kjeder er interessert i å ha fleksible
nok kontrakter slik at de kan gjennomføre effektive forhandlinger, som igjen kan føre
til lavere priser for konsumentene (Gabrielsen et al., 2013).

Kjøpermakt kan ogs̊a ha positive sider gjennom økt total velferd og konsumentover-
skudd fordi en sterk kjøper vil ha egeninteresse av at leverandørindustrien er kon-
kurransedyktig og holder seg oppdatert i innovasjon og teknologiutvikling. En sterk
kjøper gir en overføring av profitt fra leverandør til kjøper. Den ytterste konsekven-
sen kan være at leverandøren forlater markedet, men dette er trolig ikke i kjøperens
interesse. Derfor kan en sterk kjøper stimulere leverandørene til økt innovasjon, økt
kvalitet p̊a varene eller å øke tilbudet (Konkurransetilsynet, 2016). P̊a den andre
siden kan for stor kjøpermakt ogs̊a skape bekymringer ved at leverandørenes incenti-
ver til å investere og skape innovasjon endres ved kjøpermakt, eller at kjøpermakten
blir brukt til å fremme bedriftens interesser s̊a mye at det g̊ar utover konsument-
overskuddet. Disse tingene kan skape langsiktige konsekvenser som kan redusere den
totale velferden (Inderst & Shaffer, 2008).
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4.1.1 Eksempler fra dagligvarebransjen

Bokmarkedet har utviklet seg i en retning lik dagligvarebransjen, og derfor ønsker
jeg å komme med noen korte trekk fra dagligvarebransjen. Dagligvarebransjen er en
av bransjene i Norge som utnyttet kjøpermakt tidlig. De forandret seg dramatisk
mellom 1985 og 1995 da det skjedde store forandringer innenfor og ogs̊a mellom
dagligvarekjedene ved blant annet at grossistene forsvant. P̊a denne tiden flyttet
makten seg fra produsentene som hadde all makt til detaljistorganisasjonene. I løpet
av ti år var det fire store detaljistorganisasjoner som dominerte alt, og grossistene som
tidligere var selvstendige beslutningstakere, mistet all makt (Gabrielsen & Sørgard,
2003).

I 1985 var maktforholdet i den norske dagligvaresektoren svært annerledes fra det vi
kjenner i dag. Detaljistene var små og handlet uavhengig av hverandre, og det fantes
f̊a sammenslutninger som hadde mer enn to og tre prosent markedsandel p̊a lands-
basis. Hver butikk var mer som en passiv aktør som kunne dikteres av produsentene
og grossistene til å ta i mot og lage hylleplass til varene som ble levert inn. Dette ga
mye makt til produsentene og grossistene, som hadde kontroll p̊a varesortimentet i
den enkelte butikk. Etter 1985 endret detaljistene handlingsmønster, og mot inngang
av år 2000 var det fire store kjeder som dominerte markedet. De fikk til disse end-
ringene gjennom å bygge kjeder og å samle dem i paraplyorganisasjoner (Gabrielsen
& Sørgard, 2003). I dag er det norske dagligvaremarkedet sterkt konsentrert, og de
tre største kjedene st̊ar for 93,9 prosent av omsetningen i markedet. Disse kjedene er
NorgesGruppen, Coop og Rema 1000, og om vi legger til Bunnpris og det resterende
av Ica Norge etter oppkjøpet fra Coop, st̊ar disse fem kjedene for nesten 100 pro-
sent av omsetningen i Norge (Nielsen Dagligvareregister, 2016). Nesten ingen andre
europeiske land har en s̊a stor konsentrasjon p̊a detaljistleddet (Konkurransetilsynet,
2005).

Kjededannelse i detaljistleddet har bidratt til å frata grossistene makten. Tidlige-
re var strukturen slik at produsenten solgte varene sine til grossisten som solgte
dem til detaljistene som til slutt solgte dem til forbrukerne. Endringene vi s̊a, var
at detaljistleddet tok fra grossistene makten gjennom kjededannelse fordi hver en-
kel kjedesammenslutning forhandlet direkte med produsentene av dagligvarene. Det
eneste grossistene satt igjen med var distribusjonen (Gabrielsen & Sørgard, 2003).

Dette har ogs̊a endret seg ved at dagligvarebransjen har tatt kontroll over distri-
busjonen og produsentene kun leverer p̊a kjedeniv̊a. Eksempelvis har Coca-Cola og
Hennig-Olsen g̊att over til kjededistribusjon, og derav avviklet sitt eget distribusjons-
nett. Før var det en mer fordeling mellom grossist- og leverandørdistribusjonen, men
n̊a har kjedene rundt to tredjedeler av distribusjonen. En teori kan være at det er
stordriftsfordeler som gjør at distribusjonen blir sentralisert. N̊ar kjøperne er store og
tar avgjørelsene samlet, har de større forhandlingsmakt og vil forhandle seg til bedre
og mer gunstige avtaler. Gjennom ASKO har NorgesGruppen full kontroll over egen
virksomhet, og ASKO har ansvar for vare- og informasjonsstrømmen fra produsent
og til detaljistleddet. Coop Norge er den samlede virksomhetene til samvirkelagene i
Norge og er en omfattende overbygnings- og grossistenhet i Norge. De st̊ar for kon-
sernets vareinnkjøp og forsyninger, kjededrift og markedsføring. Alle butikkene til
Coop f̊ar varene sine fra Coop Norge. Reitangruppen driver ogs̊a sitt eget grossist-
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og distribusjonsselskap. REMA Distribusjon drives som en lukket distribusjonskanal
for REMA 1000 og Bunnpris. I tillegg ble Engrospartner innlemmet i REMA Distri-
busjon, som leverer blant annet til Narvesen, 7-eleven, YX og Location (Pettersen,
I. (red.), 2013).

Et annet omr̊ade der dagligvarebransjen har skaffet seg større inntekter og bedre
vilk̊ar er hyllepris. Hyllepris betyr at produsentene av varene må betale en viss sum
for at varene skal st̊a i hyller som er lettere tilgjengelig og mer synlig for kundene. P̊a
denne m̊aten vil ogs̊a varene selges bedre. Hyllene rundt øyehøyde er de dyreste, mens
varene lengst nede og lengst oppe er de billigste. Denne m̊aten lar detaljistene tjene
penger p̊a å selge varer. De tjener penger p̊a at produsentene av varene ønsker seg inn i
butikkene og ofte p̊a gode lokasjoner. Som tidligere nevnt har ogs̊a bokhandlerkjedene
innført noe av det samme, som de kaller markedstøtte. Markedsstøtte og hyllepris
har blitt forhandlet fram ved større markedskonsentrasjon hos kjedene. S̊a lenge de
er s̊a store som de er, har de nok innflytelse til å tjene penger p̊a at leverandører og
produsenter konkurrerer om innpass i markedet.

Dagligvaremarkedet er ogs̊a veldig beskyttet i Norge lik bokmarkedet. Norge har
etablert et importvern som har til form̊al å beskytte norsk jordbruk og nærings-
middelproduksjon. Dette betyr at det for mange produkter vil være for dyre eller
uaktuelle å importere. Dermed kan ikke utenlandske dagligvarekjeder, eksempelvis
Lidl, nyte like godt av gode innkjøpsavtaler som de har forhandlet seg frem til for
hele konsernet. Sverige, Finland og Danmark har ikke det samme, strenge import-
vernet som Norge har, og dette er en av grunnene til at Lidl mislyktes i Norge,8

selv om de greide å etablere seg i de andre landene. Ogs̊a Ica ble utsatt for sam-
me behandling som Lidl og hadde betydelig d̊arligere innkjøpsbetingelser i Norge
enn det Norgesgruppen hadde. Dette er en av hovedgrunnene til at leverandørene
innen norsk jordbruk og næringsmiddelkonsentrasjon har s̊a høy markedskonsentra-
sjon. Hadde ikke importvernet vært s̊a sterkt, ville vi kanskje sett flere utenlandske
kjeder med et større og bredere spekter av varer som konsumentene kunne nytt godt
av (Sørgard, 2017).

4.1.2 Bokhandelkjedenes kjøpermakt

Tidligere i oppgaven har det blitt skrevet om bokmarkedets utvikling mot et mer
kjedebestemt system. Passer bokmarkedet inn i kjøpermaktbeskrivelsen som jeg har
g̊att igjennom her?

Gabrielsen et al. (2013) har satt opp en liste med forutsetninger for at en av modellene
i 4.1 skal være av relevans. For monopsonimodellen gjelder punktene:

• En felles innkjøpspris som gjelder for kjøp fra samtlige leverandører

• Enhetskostnadene er stigende i produksjonen p̊a leverandørleddet

8Lidl er en tysk lavpriskjede med butikker fordelt p̊a over 25 land i Europa. Første Lidl butikk
åpnet i Norge i 2004, og i januar 2007 fantes det rundt 50 butikker i Norge. Lidl n̊adde aldri s̊a stor
markedsandel som de h̊apet p̊a (1-2 prosent) og ga opp satsingen i Norge (Andersen, Rognmo &
Ruud, 2008).

25



4 Kjøpermakt i bokmarkedet

• Kontrakten mellom hver leverandør og kjede best̊ar kun av en enkel fast pris
per enhet

• Kjøperen dikterer betingelsene, som betyr at han bestemmer kvantum kjøpt
og solgt og ogs̊a innkjøpspris og sluttbrukerpris

Alle disse punktene er diskutert tidligere i oppgaven, og jeg vil g̊a raskt gjennom dem
hvorfor de trolig ikke passer s̊a bra for det norske bokmarkedet. Som nevnt eksisterte
det en fastsatt rabattordning mellom bokhandlere og forlag, men etter at den ble
sluppet fri st̊ar bokhandlere og kjeder idag fri til å forhandle egne rabattordninger
og innkjøpspriser med hvert forlag. N̊ar det kommer til produksjon av bøker, s̊a er
enhetskostnadene per bok synkende, da de faste kostnadene p̊a bøker er veldig høye
og å trykke opp bøker er veldig billig. I tillegg er bokmarkedet fullt av forskjellige
priser; det blir forhandlet om hvor mye bokhandlerne kan returnere av bøker etter lite
salg, rabatter og ogs̊a markedstøtte i at forlagene kan f̊a godt synlige plasser p̊a bord
og i front av butikken. I seg selv, s̊a kan jeg konkludere med at monpsonimodellen
ikke er egnet til å forklare forholdene i bokmarkedet. Derfor vil jeg ta en titt p̊a
forhandlingsmodellen.

Gabrielsen et al. (2013) sine punkter for forhandlingsmodellen er færre, men likevel
interessante:

• Hvis partene forhandler kun over pris per enhet, det vil si fleksible kontrakter,
kan økt kjøpermakt føre til lavere innkjøpspris og dermed lavere sluttbrukerpris.

• Hvis de forhandler med effektive kontrakter, alts̊a pris per enhet, men ogs̊a et
fastbeløp, vil graden av kjøpermakt neppe sl̊a direkte ut i sluttbrukerprisen.

Det første punktet er igjen ikke s̊a relevant for bokmarkedet, da det er forlagene som
setter prisene p̊a bøkene, men punkt to er interessant. Vi vet det foreg̊ar mye for-
handlinger mellom forlag og bokhandlerkjeder, og at det blir forhandlet om mer enn
fast rabatt p̊a kjøp av bøker til bokhandlerkjedene. Derfor vil jeg konkludere med
at punkt to her i forhandlingsmodellen passer aller best for å forklare kjøpermakt
i bokmarkedet. Selv om forhandling av effektive kontrakter neppe sl̊ar ut direkte i
sluttbrukerprisen kan kjøpermakten p̊avirke bokmarkedet p̊a andre måter. For ek-
sempel ved å endre incentiver til forlagene og å endre bokmarkedets syn p̊a hva som
bør satses p̊a. Dette vil jeg diskutere med modellen til Inderst og Wey (2007). Først
vil jeg bruke modellen til Inderst og Wey (2007) til å forklare hvorfor det er fristende
for kjøpere å vokse seg større. Deretter vil jeg bruke samme modell til å forklare
hvordan kjøpermakten p̊avirker leverandørenes investeringsstrategier. Dette vil jeg
tilslutt drøfte i sammenheng med med bokmarkedet.

4.2 Modell for kjøpermakt

Modellen jeg skal sette opp er basert p̊a Inderst og Wey (2007) sin artikkel om
kjøpermakt og incentivendringer hos leverandørene om kjøperne f̊ar større makt.9

9Hele dette kapittelet er bygd opp rundt Inderst og Wey (2007) sin artikkel ”Buyer Power and
Supplier Incentives”. Modellen er deres, og med dette sagt refereres det derfor ikke til artikkelen
ved alle anledninger.
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Dette er en analyse som demonstrerer at større kjøpere10 kommer bedre ut. Modellen
tar for seg en forhandling mellom to parter, i dette tilfellet en leverandør og en kjøper.
Leverandøren ønsker å selge varer til kjøperen, under vilk̊ar som de begge blir enige
om under forhandlinger. Konsekvensen av uenigheter mellom leverandør og kjøper
er brudd i forhandlingene. Muligheten for samarbeid med andre aktører i markedet
vil være med p̊a å p̊avirke forhandlingsmakten til partene. Har leverandøren flere
kjøpere han kan selge varene til, er ikke brudd like ille som om det hadde vært færre
andre kjøpere.

Forhandlingen mellom en leverandør og kjøper er antatt av Inderst og Wey (2007)
til å foreg̊a samtidig som alle de andre forhandlingene mellom leverandør og kjøpere
foreg̊ar. Ingen vet hva som foreg̊ar i de andre forhandlingene før forhandlingene er
over og de simultane forhandlingene har derfor ingen direkte p̊avirkning p̊a hverand-
re. Likevel har de en indirekte p̊avirkning ved at én forhandling mellom to parter
blir enige eller uenige utifra hva den forventede forhandlingslikevekten11 mellom alle
forhandlingene er. Det vil være umulig for en leverandør å forhandle likt med hver av
kjøperne uten at de f̊ar informasjon om hvordan forhandlingene utløper seg. Derfor
er det antatt at leverandørene har ansatt agenter som som forhandler med kjøperne
p̊a leverandørens vegne.

Utfordringene ved å modellere et slikt marked er å fremstille at alle forhandlingene
foreg̊ar likt. Vi kan derfor tenke at dette er som en Nashlikevekt i forhandlinger og
at alle forhandlinger utenom én er fullført i henhold til likevekten. Vi ønsker å se p̊a
det som m̊a til for at den siste ogs̊a skal havne i likevekten. Vi ser p̊a et individuelt
avvik i modellen.

Jeg vil her drøfte to isolerte kanaler for å forklare kjøpermakt gjennom forhandlinger
mellom en kjøper og leverandør. Den ene siden er rettet mot produksjonssiden og
den andre mot etterspørselssiden. Som Inderst og Wey (2007) viser eksisterer kana-
lene kun n̊ar leverandøren enten har strengt konvekse kostnader eller har begrenset
kapasitet. Videre vil jeg undersøke hvordan endringer hos kjøperen kan p̊avirke le-
verandørenes investeringsstrategier. Vi skal se at færre, større kjøpere vil gi en leve-
randør incentiver til å b̊ade flate ut kostnadsfunksjonen, eller øke kapasiteten, og å
“flate” ut kjøperens inntektsfunksjon. Dette vil vi illustrere med eksempler slik at vi
kan forklare hvordan dette fører til mer investeringer og økt velferd.

4.2.1 Modelloppsett

Vi ser p̊a en enkel leverandør som produserer et antall varer, x, til en mellomledds-
bedrift.12 Leverandørens produksjonsteknologi er beskrevet av kostnadsfunksjonen,
C(x). Vi vil se p̊a to ulike versjoner av x, den ene hvor x er ubegrenset, og den
andre hvor leverandøren har en øvre kapasitetsgrense, kalt X. Varen blir mottatt
av N ≥ 2 detaljister, som alle er antatt til å ha identisk teknologifunksjon, der det

10Størrelsen p̊a en kjøper er definert ut fra hvor mange butikker som den har kontroll over. Jo
flere butikker du har, jo bedre tilbud kan du f̊a fra leverandøren.

11Forhandlingslikevekten er lik Nashlikevekten som betyr at to parter blir enige/uenige i forhand-
linger gitt at alle de andres utfall av forhandlingene vil holde i Nashlikevekt.

12Antakelsen om kun èn leverandør vil bli diskutert videre n̊ar jeg skal trekke dette inn i bok-
markedet i delkapittel 4.3.
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ikke vil koste noe for dem å endre varen de mottar til sluttprodukter de selger. De
N detaljistene betjener N uavhengige markeder karakterisert av den samme inver-
se etterspørselsfunksjonen, P (x). Den tilfredsstiller P (0) > 0, og er kontinuerlig og
strengt avtakende n̊ar positiv. Inntekt er m̊alt for hvert utsalgssted av R(x) := xp(x).

Det er viktig å merke seg at noen nedstrømmende bedrifter, eksempelvis butikker,
kan tilhøre samme eier. Gitt symmetri, vil næringen være godt nok beskrevet av
mengden av kjøpere og antall ri bedrifter, som hver kjøper iε[1, ..., I] kontrollerer.

Forhandlinger og likevekt
Kontrakten mellom kjøper og leverandør blir bestemt gjennom bilaterale forhand-
linger, og hver kjøper forhandler hver for seg med en leverandør. De forhandler om
enhetsprisen per vare som kjøperen skal skal kjøpe fra leverandøren. Enhetsprisen er
prisen p̊a varen som g̊ar mellom kjøper og leverandør, mens prisen som sluttbruke-
ren betaler er høyere og fastsatt av eksempelvis leverandøren. Derfor kan man si at
enhetspris er som en form for rabatt som kjøperen kan forhandle seg til ved å være
stor. Jo lavere de f̊ar enhetsprisen, desto høyere ”rabatt” mottar de. Kjøper i kjøper
varer for alle ri bedrifter som den kontrollerer. Kjøperne foresl̊ar en meny av ulike
priser som de er villig til å betale for én enhet av varen, ti(x). Dette er en funksjon
av levert kvantum x. Leverandøren og kjøperen forhandler kun om pris og det er
derfor ingen kontrakt p̊a produksjon eller hyllepris hos kjøperen. Dette fører til at
det signeres en kontrakt for en avtalt pris p̊a varen, og det er leverandørens oppgave
å bestemme hvor mange enheter av varen han ønsker å levere for gitt enhetspris. Det
er antatt ingen usikkerhet i modellen, og derfor vil kjøperen motta en deterministisk
mengde med varer.

Leverandøren må forhandle med mange kjøpere samtidig, og dette kan føre til mye
kryssforhandling og rot. Derfor har Inderst og Wey (2007) antatt at leverandøren
ansetter agenter som skal forhandle p̊a vegne av leverandøren. Hver agent forhand-
ler om pris med en unik kjøper. Agentene vet at de andre agentene forhandler med
andre kjøpere p̊a samme tid, men de har ikke informasjon om hva som skjer i de
andre forhandlingene. Det eneste de har er rasjonelle forventninger av hva de and-
re utfallene blir. Etter forhandlingene vil alle forhandlingene ligge i Nash-likevekt.
Forhandlingslikevekten er det beste gitt forhandlingsutfallet til de andre agentene.
Derfor er det ingen som angrer p̊a avgjørelsene sine i etterkant.

Dette innebærer at de bilaterale avtalene er gjort for å maksimere den totale profitten
b̊ade p̊a og utenfor likevekten. Det vil si n̊ar alle forhandlingene er vellykket, og ogs̊a
i tilfellene der det oppst̊ar uenigheter med en av kjøperne. Derfor er det ikke alltid
rom for gjensidige fordelaktige reforhandlinger.

Etter forhandlingene st̊ar leverandørene igjen med bare n av de totalt N detaljiste-
ne som handelspartnere. Det vil si at noen av forhandlingene mellom agentene og
kjøperne har brutt sammen. Likevekten eksisterer gitt alle utfallene i forhandlingene.
Vi skal se p̊a én av disse kjøperne for å se p̊a et individuelt avvik, der alle utenom én
er fullført i henhold til forhandlingslikevekten. Hvis vi antar at det er én forhandling
mellom en agent og en kjøper, vil agenten lure p̊a om hun skal bryte forhandlingene
gitt hva hun tror forhandlingslikevekten vil være. Hun tar ogs̊a innover seg hva slags
konsekvenser dette vil gi de andre agentene i markedet. Hvor mange varer f̊ar leve-
randøren solgt om han bryter med en av kjøperne? Disse spørsmålene er med p̊a å
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bestemme hvor villige partene er til å strekke seg i forhandlingene.

Forhandlingsmakten til leverandøren og kjøperen er p̊avirket av hva alternativene er
om de skulle bli uenige. Agentene som forhandler kan være enige med mye, men ikke
alt, noe som betyr at vi f̊ar en asymmetrisk situasjon. Jo mer drastisk et brudd er,
desto mindre ønsker partene et brudd, og de er derfor villig til å gi mer i forhandlin-
gene. Tapet de f̊ar ved et brudd, er med p̊a å p̊avirke likevekten. Om for eksempel
to av leverandørenes agenter forhandler med en kjøper hver, der den ene kjøperen
er en stor butikkjede og den andre en mindre butikkjede, vil det være et større tap
for leverandøren å bryte med den store kjeden enn den lille. For om leverandøren
ikke f̊ar levert varene til den større kjeden, taper leverandøren mer. Størrelsen p̊a
kjøperen er alts̊a med p̊a å p̊avirke forhandlingene.

Enhetsprisen som blir forhandlet frem i forhandlingene er med p̊a å bestemme hvor
mange varer som leverandøren f̊ar levert til et visst antall kjøpere. Leverandøren
tar til seg alle mulige endringer i inntekt og kostnader n̊ar han velger et bestemt
kvantum av leverte varer. Dette fører til at hver kjøper i i likevekt kjøper varer
x̃i = x∗Nri/N . Hvis vi antar at leverandøren bare har en avtale med noen av kjøperne
etter forhandlingene, vil det totale kvantum x∗n bli produsert, der n =

∑
i∈I′ ri. Denne

antakelsen hjelper oss å forst̊a hvordan profitten blir fordelt mellom leverandør og
kjøpere.

Vi betegner x∗n > 0, for n > 0, som kvantumet som maksimerer den totale profitten,
der vi antar som en forenkling at x∗n er unikt bestemt. P̊a grunn av symmetri og
fordi den inverse etterspørselfunksjonen har negativ helning, maksimeres den totale
profitten ved å levere x∗n/n til hver av de gjenværende N bedriftene. Inntektene som
blir realisert for hver bedrift er lik R∗n := (x∗n/n)P (x∗n/n) og det totale industriover-
skuddet er lik π∗n := nR∗n − C(x∗n).

Resultat 1 Anta at en kjøper som kontrollerer ri bedrifter mottar en andel ρ av den
totale profitten fra salget til sluttbrukeren gjennom den forhandlede enhetsprisen. Den
er lik ρ[π∗n − π∗N−ri ]. Leverandørens profitt er dermed gitt av:

π∗n − ρ

I∑
i=1

[π∗n − π∗N−ri ] (4.1)

Vi bør i tillegg merke oss for ρ = 0 har leverandøren all forhandlingsmakt, der
leverandørens profitt er lik markedets totale profitt; π∗n. Derimot, om ρ = 1, vil hver
kjøper motta hele nettoverskuddet. Vi har antatt at leverandørens profitt i likning
4.1 er ikke-negativ, dette stemmer om profitten π∗n er konkav i n. Dette er en viktig
restriksjon i analysen som vi skal se nedenfor. Forutsetningen om at π∗n er konkav er
b̊ade nødvendig og tilstrekkelig for å sikre at dannelsen av større kjøpere vil reduserer
leverandørens fortjeneste.

Dannelse av kjøpermakt
Ved bruk av likning 4.1, kan vi spørre oss n̊ar det er lønnsomt for en større kjøper å
skaffe seg en mer gunstig avtale. Anta at τi er enhetsprisen betalt av hver kjøper i
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til leverandøren.13 Fra likning 4.1 f̊ar vi at kjøperens marginale fortjeneste er lik:

P (x∗N/N) − τi = ρ
π∗n − π∗N−ri

ri

N

x∗N
(4.2)

Denne viser oss at større kjøpere vil oppn̊a rabatter n̊ar [π∗n − π∗N−ri ] er strengt
voksende i antallet bedrifter ri som kjøperen kontrollerer. Den gjennomsnittlige
kjøpesummen for kjøper i vil ogs̊a være uavhengig av størrelsen p̊a andre kjøpere.

En stor kjøper kan bli dannet blant annet gjennom fusjon, at en gruppe I ′ av flere små
kjøpere sl̊ar seg sammen til en stor kjøper som vil kontrollere

∑
i∈I′ ri bedrifter. En

annen måte å danne en stor kjøper p̊a, vil være at sm̊a kjøpere vil selge bedriftene
sine til en større kjøper j. Der rj > ri > r, og r er en enkelt butikk som blir
kontrollert. Ved bruk av likning 4.1, vil endringen fra en liten til en større kjøper
gjøre leverandørens velferd strengt verre, hvis og bare hvis:

π∗N−ri+r − π∗N−ri < π∗N−rj − π∗N−rj−r (4.3)

For at likning 4.3 skal holde trenger vi en sterkere forutsetning enn monotoni av
[π∗N −π∗N−ri ]/ri, fordi det eneste det gjør er s̊a vidt å garantere eksistensen av rabatt
for en kjøper. Derfor trenger vi ogs̊a at industrioverskuddet π∗n er strengt konkavt i
antallet n bedrifter. Dermed gjør vi følgende implikasjoner fra resultat 1.

Konsekvens 1: Dersom det samlede industrioverskuddet er strengt konkavt i antall
bedrifter som det blir levert til, vil en større kjøper f̊a en rabatt som er høyere jo
større andel av leverandørens virksomhet hun har en avtale med. Dette innebærer at
ri > rj og at τi < τj. Videre f̊ar leverandørene det strengt verre etter etableringen av
en større kjøper, enten gjennom fusjon eller delvis salg av aksjer.

Hvis π∗n er konkav vil en kjøpers nettobidrag til industrioverskuddet øke mer enn
proporsjonalt med kjøperens størrelse. Likevel skulle vi likt å vite under hvilke forhold
π∗n er konkav. Derfor vil vi diskutere forholdet knyttet til etterspørsel og betingelser
knyttet til teknologi og levering av varene.

Egenskaper ved etterspørselen
Vi ønsker å isolere kjøpermaktkanalen for etterspørselsiden. Derfor antar vi n̊a at
leverandøren har ingen kostnader ved produksjon, men har en totalkapasitet lik X,
som gjør at vi f̊ar π∗n = nR(X/n) for alle n 6 N . Derfor, om forhandlingene med
en kjøper i bryter sammen, vil leverandøren flytte den frigjorte kapasiteten til de
resterende N − ri bedriftene. Ettersom etterspørselen er strengt avtakende, vil dette
redusere den endelige prisen og til slutt redusere den totale inntekten

NR(X/N) − (N − ri)R(X/(N − ri)) (4.4)

Likning 4.4 viser differansen i inntekten til leverandøren om han f̊ar levert varene
sine til alle kjøperne, eller om han bare f̊ar levere til en del av kjøperne. Vi vet

13Vi definerer enhetspris som rabatten kjøperen skaffet seg etter forhandling med leverandøren.
Det vil si Jo lavere enhetspris kjøperen betaler til leverandøren, desto høyere rabatt har kjøperen
skaffet seg.
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allerede at forhandlingene mellom agent og kjøpere bare g̊ar p̊a prisen p̊a innkjøpt
vare. Alts̊a vil leverandøren bære hele tapet i inntektene alene. Dette er alltid tilfellet
dersom omsetningen er strengt konkavt. Modellen støtter derfor opp ideen om at en
større kjøper vil f̊a en rabatt dersom tapet p̊aført hos leverandøren øker mer enn
proporsjonalt med kjøperens størrelse. Tapet kan for eksempel være trusselen om å
trekke sin virksomhet fra avtalen.

Egenskaper ved teknologien
For å isolere denne kanalen av kjøpermakt, ønsker vi å se bort ifra den tidligere iden-
tifiserte etterspørselkanalen. Derfor må vi lage en ekstrem antakelse p̊a etterspørsel.
Hver detaljist kan selge et kvantum av x̃ > 0 til hvilken som helst pris som ikke
overstiger p̃ > 0. Total netto overskudd er da π∗n = nx̃p̃ − C(nx̃). N̊ar leverandøren
forhandler med en kjøper som kontrollerer ri bedrifter, vil nettooverskuddet som st̊ar
p̊a spill være:

rix̃p̃− [C(Nx̃) − C((N − ri)x̃)] (4.5)

Dette betyr at de ekstra inntektene leverandøren f̊ar av å selge x̃ ekstra enheter vil
være rix̃p̃ minus kostnadene av å produsere disse enhetene. Antakelsene for etter-
spørselsfunksjonen er ganske ekstreme, og ved å anta dem fjernes etterspørselkanalens
kjøpermakt. Det vil si at inntektene n̊a er nøyaktig proporsjonale med kjøperens
størrelse. Likevel vil en større kjøper ofte f̊a rabatter i store volum p̊a grunn av de
konvekse kostnadene som er avtakende i avtakende i ri. Derfor vil ogs̊a de marginale
kostnadene for en større kjøper være mindre, enn en liten kjøper som ofte forhandler
mer ”p̊a marginen”.

Vi må ogs̊a merke oss at denne ”tilbudssiden” ikke tar hensyn til leverandørens
utsidealternativer. Dette st̊ar i motsetning til etterspørselkanalen som tok hensyn til
dette tidligere.

Generalisering
Teoriene ovenfor prøver derfor å forklare at en større kjøper har bedre forhand-
lingsgrunnlag enn en mindre kjøper til å skaffe seg rabatter i forhandling med leve-
randøren.

Resultat 2 Konsekvens 1 vil holde om disse to betingelsene for kjøpermakt gjelder:

1. Leverandørens kostnader er strengt konvekse, og inntektene p̊a kjøperne er
strengt konkave.

2. At totalkapasiteten er tilstrekkelig begrenset mens kostnadene er konvekse (in-
kludert lineær), og omsetningen er strengt konkav.

Dette gir oss en god innsikt. Hvis inntektene R(x) er lineær, vil alle kjøperne oppn̊a de
samme betingelsene, uavhengig av formen p̊a kostnadsfunksjonen. Det vil si at med
en lineær inntektfunksjon kan en bedrift selge en mengde varer til en fast pris. Med en
fast pris er kjøperne perfekte substitutter for hverandre. En annen innsikt vi f̊ar er at
det ikke eksisterer en stor kjøperrabatt om kostnadene er lineære og kapasiteten ikke
er tilstrekkelig begrenset. Det betyr at med en ubegrenset tilførsel og lineær kostnader
vil utfallet av de individuelle forhandlingene være helt uavhengig av hva som skjer i
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de andre forhandlingene. Det vil si at verken leverandørens marginale kostnad eller
det optimale kvantum levert avhenger av utfallet i de andre forhandlingene.

Hvor stor rabatt kan en stor kjøper oppn̊a? Fra likning 4.2 ser vi at den marginale
profitten er strengt økende i ρ. Det betyr at rabatten øker med andelen av det margi-
nale overskuddet som er bevilget hver kjøper. Det er viktig å p̊apeke at tilnærmingen
til Inderst og Wey (2007) gir gode og tydelige resultater for at industrioverskuddet
π∗n er konkav i n, men den kan ikke utvides til tilfellet hvor n er konveks.

4.2.2 Leverandørens incentiver og velferd

Vi skal n̊a bygge videre p̊a antakelsene allerede gjort for kjøpermakt og undersøke
nøkkelspørsm̊alet i oppgaven; nemlig hvordan p̊avirker en stor og mektig kjøper le-
verandørens incentiver for produktutvikling og prosessutvikling?

Den viktigste forutsetningen i analysen vil være at leverandørens valg ikke kan være
fastsatt av en kontrakt. Dette utelukker bestikkelser av leverandørene til å velge be-
stemte teknologier eller produkter. Begrunnelsen for dette er at artikkelen til Inderst
og Wey (2007) fokuserer mer p̊a marginale endringer enn store enkelthendelser. Vi an-
tar at leverandøren kan velge mellom to ulike strategier, α og β. Vi lar leverandørens
handlinger være avhengig av industrioverskuddet ved å eksplisitt skrive π∗n(α) og
π∗n(β). Anta at markedsstrukturen er endret ved å flytte verdiene vekk fra de små
kjøperne og mot de store kjøperne (dette gir oss en full fusjon av kjøpere). Resultatet
blir følgende:

Resultat 3 Se p̊a et skift fra en mindre til en større kjøper. Dette øker leverandørens
incentiver til å flytte seg fra α til β hvis, for alle n 6 N

d2

dn2
π∗n(β) >

d2

dn2
π∗n(α) (4.6)

Likning 4.6 behandler n igjen som en kontinuerlig variabel. Dette er mulig fordi π∗n
er definert for alle reelle verdier n > 0. Om likning 4.6 holder vil skiftet til β føre til
en relativ økning i det marginale overskuddet for en høyere n. Fra likning 4.5 vet vi
at en mindre kjøper forhandler ofte mer p̊a marginen der de marginale kostnadene
er høyere. Derfor vil et skift i 4.6 føre til at mindre kjøpere forbedrer forhandlings-
posisjonene sine. Det er likevel ikke noe problem i modellen da leverandørens skift
til β vil være mindre attraktivt om det var flere mindre kjøpere enn f̊a, store kjøpere
i markedet.

Resultat 3 gir dessverre ikke mye informasjon om hvilke strategier, alts̊a produkt- el-
ler prosessutvikling, som vil bli brukt i nærvær av mindre eller større kjøpere. Derfor
må vi f̊a mer innsikt om hvordan leverandørens valg p̊avirker inntekter og kostnader.
Vi vil derfor studere hver av dem for seg, først prosessutvikling, som p̊avirker inn-
tektsfunksjonen R(x) og deretter produktutvikling, som p̊avirker kostnadsfunksjonen
C(x).

Prosessutvikling
Anta at leverandøren kan gjøre en investering som skifter fra kostnadsfunksjonen
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C(x, α) til kostnadsfunksjonen C(x, β). Det vil være nyttig å anta for et øyeblikk at
et skift fra α til β representerer en sekvens av flere gradvise endringer, det vil si at
α < β vil være to reelle tall. Da f̊ar vi:

d

dα

d2

dn2
π∗n(α) = − (x∗n)2[R′′(x∗N/n)]2C ′′(x∗n, α)

n[R′′(x∗n/n) − nC ′′(x∗n, α)]2

[dC ′′(x∗n, α)

dα

]
− dx∗n

dα

d

dx∗n

[(x∗n)2R′′(x∗n/n)C ′′(x∗n, α)

R′′(x∗n/n) − nC ′′(x∗n, α)

] (4.7)

Derfor vil et skift til β tilfredsstille betingelsen i likning 4.6. Det vil si skiftet lar
netto overskuddfunksjonen være konveks om likning 4.7 er strengt positiv. Det første
leddet i likning 4.7 er strengt positiv om dC ′′(x∗n, α)/dα > 0. Om vi ignorerer det
andre leddet i likning 4.7 kan vi si at tilstedeværelsen av større kjøpere vil p̊avirke
leverandørene til å ønske og velge en produksjonsteknologi som har relativt lavere
marginalkostnader ved større mengder. Vi illustrerer dette med et eksempel, hvor vi
antar at skiftet er fra en streng konveks til en lineær funksjon. Dette gir oss disse
resultatene:

Resultat 4 Anta at leverandøren kan skifte, ved å muligens p̊adra seg en strengt
positiv investeringskostnad. Fra en streng konveks kostnadsfunksjon C(x, α) til en
lineær kostnadsfunksjon C(x, β) f̊ar vi følgende resultater:

1. I nærvær av en større kjøper vil en leverandør ha strengt større incentiver til
å bytte teknologi. Det vil si at en leverandør er villig til å p̊adra seg en strengt
høyere investeringskostnad.

2. N̊ar leverandøren bytter teknologi vil dette strengt øke velferden.

Figur 4.3: Teknologivalg

(Inderst & Wey, 2007, Figur 1)

Vi kan tenke at β i Resultat 4, er en mer ”fleksibel” teknologi med hensyn til å utvide
kvantum. Figur 4.3 viser valget mellom teknologien α and β. Fra andre p̊astand
i Resultat 4 f̊ar vi at dersom tilstedeværelsen av en større kjøper p̊avirker valget
av teknologi, vil dette være entydig til økt velferd. Som samlet produksjon er x∗n
strengt under det første-best målet, en reduksjon i de marginale kostnadene som
øker kvantum fører til redusert effektivitetstap.
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Produktutvikling
Det neste vi skal vurdere er leverandørens incentiver til produktutvikling. Vi an-
tar at leverandøren kan gjøre en investering ved å skifte fra et produkt med invers
etterspørsel P (x, α) til et produkt med en invers etterspørsel P (x, β). Igjen er det
behjelpelig at vi først antar at skiftet var gradvis. Om vi deriverer med hensyn p̊a α
og bruker R(x, α) := xP (x, α), vil vi f̊a:

d

dα

d2

dn2
π∗n(α) = − (x∗n)2C ′′(x∗n)[R′′(x∗N/n, α) − C ′′(x∗n)(1 + n)]

[R′′(x∗n/n, α) − nC ′′(x∗n)2]2

[dR′′(x∗n/n, α)

dα

]
− dx∗n

dα

d

dx∗n

[(x∗n)2R′′(x∗n/n, α)C ′′(x∗n)

R′′(x∗n/n, α) − nC ′′(x∗n)2

]
(4.8)

Et skifte til β tilfredsstiller likning 4.6 i Resultat 3 hvis likning 4.8 er strengt positiv.
Husk at skiftet er mer lønnsomt dersom kjøperne er større. Likning 4.8 er strengt
positivt dersom skiftet til β øker den deriverte R′′(x∗n/n, α) < 0.14 I nærvær av store
kjøpere, vil leverandørens forhandlingposisjon avhenge veldig p̊a det å opprettholde
høye inntekter, ogs̊a etter at det har oppst̊att uenigheter med kjøperne. Det vil si at
leverandøren må levere flere varer enn likevektkvantumet, x∗N/N , til de gjenværende
bedriftene hvis det er brudd med en kjøper.

Siden vi ikke kan la det andre leddet p̊a høyre side av likning 4.8 st̊a slik som n̊a, kan
vi ikke fortsette videre uten å spesifisere leddet bedre. Anta at en kjøper kan bruke
varene de mottar som produksjonsfaktor til å produsere heterogene produkter. Hvis
leverandørene lager et mer allsidig produkt som de selger til kjøperne kan denne varen
brukes i flere typer produksjoner, kampanjer eller hva enn kjøperen ønsker. Dette kan
føre til økt etterspørsel og derav økt salg. Derfor antar vi at i hver bedrift, kan φ > 1
produkter bli tilbudt. Hvis xjn er merket som den tilbudte varen der 1 6 j 6 φ i
bedrift n > N , er prisene er gitt av.

pjn = 1 − xjn − γ
∑

16k6φ,k 6=j

xkn med 0 6 γ 6 1 (4.9)

En enhet produksjonsfaktor er nødvendig for å produsere en enhet vare j. Gjennom
symmetri innebærer dette for γ < 1 at kjøperen allokerer optimalt et gitt antall
varer x mellom de forskjellige produktene φ i like deler. Dette fører til at produk-
sjonsfaktoren x vil til hvilken som helst kjøper gi faste inntekter gjennom den inverse
etterspørselen i likning 4.9:

R(x) = x[1 − 1 + (φ− 1)γ

φ
x] (4.10)

Vi kan bruke likning 4.10 i alle v̊are tidligere resultater. Vi sier at ψ := [1+(φ−1)γ/φ].
ψ er sterkt lavere jo mer heterogen (γ) og jo mer tallrik (φ) bruken av leverandørens

14Dette er intuitivt fra v̊ar tidligere diskusjon om etterspørselsiden av kjøpermakt.
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produksjonsfaktorer er. Vi fanger produktutvikling ved å la leverandøren skifte kost-
nader fra α og β, hvor ψβ < ψα. Siden vi ønsker å fokusere p̊a hvilken rolle inntektene
har, antar vi som i Resultat 2 at leverandøren har lineære kostnader, C(x) = cx, men
at kapasiteten er veldig liten.

Resultat 5 Betrakt et lineært eksempel hvor leverandøren kan skifte fra kostnader
fra et lite allsidige produkt, α til det mer allsidig produktet β. Da f̊ar vi følgende

1. I nærvær av en større kjøper vil leverandøren ha strengt høyere incentiver til
å bytte teknologi. Det vil si at leverandøren er villig til å p̊adra seg en strengt
høyere investeringskostnad.

2. Leverandørens incentiver til å bytte er alltid ineffektivt høye. Dette tyder p̊a at
tilstedeværelsen av store kjøpere kan føre til en reduksjon av velferd gjennom
leverandørens økte incentiver.

I motsetning til tilfellet med prosessutvikling i Resultat 4, vil høyere incentiver for
leverandørene ikke føre til økt velferd. Dette er fordi leverandøren allerede har inef-
fektivt høye incentiver til å utvikle, som blir enda mer forvrengt av en større kjøper.
P̊a denne m̊aten vil det være slik at økt kjøpermakt reduserer velferden, men antakel-
sen er ikke veldig sterk da den kan inneholde to feil: For det første kan leverandørens
incentiver faktisk øke, og for det andre, høyere incentiv er d̊arlig for velferden.

Vi har n̊a f̊att en viktig forskjell mellom produktuvikling og prosessutvikling. I til-
felle med prosessutvikling, er tilstedeværelsen av en større kjøper viktig for å f̊a
leverandøren til å fokusere mer p̊a å redusere de marginale kostnadene ved store
mengder. Dette fører igjen til økt antall produserte varer og redusert effektivitets-
tap. I kontrast, n̊ar det kommer til produktutvikling, er det ingen god forklaring p̊a
hvorfor et skift i incentiver vil øke eller redusere velferden. I eksempelet til Inderst og
Wey (2006) var det sosialt ineffektivt for leverandørene å bruke de ekstra ressursene.

Jeg vil n̊a videre bruke Inderst og Wey (2007) sin analyse p̊a å drøfte situasjonen i
det norske bokmarkedet.

4.3 Kjøpermakt i bokmarkedet

Vi har allerede i diskutert i delkapittel 3.4 hvordan utviklingen av bokmarkedet
har vært. Vi har ogs̊a vist hvordan en større kjøper f̊ar større forhandlingsmakt.
Hvis vi ser tilbake p̊a modellen kan vi anta at forlagene er leverandøren og kjøperne
er bokhandelkjedene. Først vil jeg se p̊a antakelsene som kanskje ikke reflekterer
bokmarkedet best mulig, men likevel er brukt i modellen. Deretter vil jeg se p̊a
potensialet med modellen og hva modellen har å si for bokmarkedet.

4.3.1 Problematisering av modellen

Ikke alle antakelser er like sannsynlige, og derfor er det greit å debattere hvorvidt
modellen til Inderst og Wey (2007) passer til bokmarkedet. Forenkling av modellene
vil uansett gjøre det lettere å forklare et fenomen ute i markedet, men det kan ogs̊a
simplifisere hverdagen litt for mye. Under ser vi flere forutsetninger som bokmarkedet

35



4 Kjøpermakt i bokmarkedet

kan skille seg ut fra artikkelen til Inderst og Wey (2007). Jeg vil drøfte hver av
poengene som skiller seg ut, men modellen vil st̊a slik som den er, da jeg mener at
hovedbudskapet fortsatt gjelder og at ulikhetene mellom de to ikke er altfor store.

Inderst og Wey (2007) antar at det ikke eksisterer usikkerhet i markedet. Dette gjør
at kjøperen mottar en bestemt mengde bøker fra leverandøren. Jeg tør p̊ast̊a at bok-
markedet er en av bransjene med høyest usikkerhet, som vi har drøftet tidligere i
delkapitlene 2.1.1 og 3.4.3. Det vil si at den inverse etterspørselen egentlig er stokas-
tisk og det å gi ut bøker er en risikosport med stor usikkerhet. Vi kan ikke utelukke
den usikre etterspørselen i markedet forklart i delkapittel 2.1.1 da noen fortsatt har
stor risiko i utgivelse av bøker og om de faktisk sl̊ar igjennom. Hvor stor returrett
bokhandelkjedene har avtales mellom forlag og bokhandelkjede n̊ar de avtaler hvor
mange bøker de skal ta inn. Jo høyere returrett bokhandelkjedene har, desto mer av
risikoen blir overført til forlagene n̊ar bøkene ikke selges. Likevel må vi ogs̊a huske
at kvantumet først blir bestemt mellom bokhandelens ledelse sentralt og forlagene,
og deretter levert til de forskjellige bokhandlene. Det vil si at n̊ar bøkene blir le-
vert og solgt, og avtalene signert mellom forlag og bokhandelkjede, mottar de et
forh̊andsbestemt kvantum som er kjøpt inn og delt mellom bokhandlene innad kje-
den. Derfor kan vi fortsatt anta at det ikke oppst̊ar usikkerhet i markedet mellom
leverandør og kjøper, og at varene som blir levert til bokhandlene er deterministiske.

I modellen er kjøperen det vi kaller en mellomleddbedrift, og de bruker varen de
mottar fra forlagene til å produsere nye enheter uten ekstra kostnader. Bokhandlene
produserer ikke nye enheter; de mottar bøkene og selger dem slik de er. Vi vet at det
er forlagene som produserer det som blir solgt i bokhandlene, og bokhandelkjedenes
oppgave er kun å selge bøkene. Det finnes to mulige måter å tolke dette p̊a. P̊a den
ene siden kunne Inderst og Wey (2007) fort endret modellen til leverandør og en
kjøper som selger sluttprodukter til konsumentene. Hva kjøperen produserer for til
slutt å selge er ikke altfor sentralt i modellen. Selv om bokhandlere ikke produserer
egne bøker, kan de produsere tjenester. Blant annet kan de drive store kampanjer og
dele ut kunnskap og informasjon om bøkene. Deres produkt vil være å kunne selge og
fortelle om produktene som forlagene har produsert. Og derfor kan det være lurt for
bokhandelkjedene og forlagene å samarbeide i store kampanjer, for å lokke kundene
inn i butikken.

Bøker er som kjent engangsgoder. Kundene kjøper som oftest et eksemplar av hver
type bok. N̊ar du har lest den, trenger du ikke å kjøpe den igjen. Det st̊ar ingenting i
artikkelen om at det er en type vare som leverandøren mottar hele veien. Den varen
kan godt endres fra gang til gang. Og med tanke p̊a at forlag og bokhandelkjeder
skriver kontrakter mellom hver sesong, og blir enige om hvor mye de skal motta av
hver tittel, s̊a vil det kunne passe i modellen.

I bokmarkedet er det forlagene som bestemmer sluttbrukerprisen p̊a bøkene de gir ut,
mens en bokhandelkjedene med stor forhandlingsmakt kan lettere p̊avirke rabattene
p̊a innkjøp av bøker og hvor stor returrett de skal ha. Heller ikke dette tror jeg vil
være noe stort problem for markedet, da det å selge mange bøker er målet for begge
parter. Forlagene ønsker ikke å f̊a returnert altfor mange bøker n̊ar boka er ”g̊att
ut p̊a dato”, og bokhandlerkjedene ønsker ogs̊a å f̊a solgt mest mulig av bøkene de
mottar.
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I tillegg vil jeg legge til at fastpris og gradvise endringer i stedet for en stor enkelt-
endring passer godt inn i bokmarkedet. Forlagene setter en fastpris p̊a bøker som
tidligere diskutert, s̊a det eneste bokhandelkjedene kan endre er rabattene de selv
f̊ar av å kjøpe inn et kvantum av bøker. Endringene i bokmarkedet har ogs̊a skjedd
gradvis, noe jeg diskuterte i delkapittel 3.4. Rabattene har økt gradvis fra 80-tallet
fram til slutten av 90-tallet da de fikk en sterkere vekst av at avtalen om forh̊andsatte
rabatter ble sluppet fri. Det har ikke vært noen br̊a hendelser i bokmarkedet som
har satt sine spor. Og derfor vil jeg ogs̊a konkludere med at Inderst og Wey (2007)
sin modell passer veldig godt til det jeg videre skal diskutere.

En annen utfordring jeg vil nevne med modellen til Inderst og Wey (2007) er at den
kun tar for seg én leverandør i markedet. Dette er begrensninger modellen har slik at
vi kan forst̊a markedet bedre. I bokmarkedet eksisterer det over 300 forlag og ogs̊a
flere bokhandelkjeder og uavhengige bokhandlere. Å lage en modell som tar for seg
konkurransen mellom forlagene og bokhandlene er svært omfattende. Likevel kan vi
intuitivt sette opp en antakelse. Om flere forlag konkurrerer om å f̊a bøkene sine inn
i en bokhandelkjede vil konkurransen være enda mer skjerpet. Vi kan derfor anta at
incentivene til endringer vil være enda større for et forlag som møter stor konkurranse
fra andre. Dette betyr at modellen jeg har brukt vil tydeliggjøre incentivendringene
til forlagene ved økt konkurranse. N̊ar det kommer til kjøperne s̊a trenger det ikke
ha noen betydning for Norli Bokhandel at Ark Bokhandel kvoterer inn en viss tittel,
da forlagene kan trykke opp enda flere bøker om alle vil ha dem inne.

Enhetspris er ogs̊a en antakelse Inderst og Wey (2007) har brukt for å forenkle mo-
dellen. Det betyr at de blir enige om en pris p̊a varene, og at det det til slutt vil koste
er prisen ganger antall varer. I bokmarkedet blir man enige om rabatter p̊a prisen av
boken. Alts̊a et avslag i prosent per bok, noe som kan være lik enhetspris. Men man
blir ogs̊a enig i returrett og bokhandlene mottar markedsstøtte i form av pengestøtte
til kampanjer eller for at boken skal ha en sentral plass i butikken. Enhetspris blir
derfor noe for enkelt for å forklare et komplekst bokmarked. Likevel må det p̊apekes
at begrensningen kan være viktig for å forklare hvordan forhandlingene mellom forlag
og bokhandelkjeder foreg̊ar.

Modellen tar heller ikke tak i andre ting vi ser i markedet. Det jeg har sett mest p̊a
under min utredning om bokmarkedet er små og mellomstore forlag. Jeg har tidligere
forklart at de største forlagene i Norge, Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm
eier Norli Libris, Ark og Tanum, noen av Norges største bokhandelkjeder. Hva er
deres rolle inne i denne modellen? De har f̊att redusert markedsandelen som forlag
gjennom at bokhandelkjedene har vokst seg store, men samtidig eier de bokhandel-
kjedene som har f̊att større markedsmakt. Har disse forlagene hatt andre incentiver
til å la bokhandelkjedene vokse seg større raskere, og heller ikke s̊a mye i mot pro-
duksjonsutviklingen? Spørsm̊alet man da må svare p̊a er er hvor mye av inntektene
som g̊ar tilbake til forlagene etterp̊a. Kan vi egentlig likestille dem med forlagene
som ikke eier noen bokhandlere? Dette tar ikke modellen opp, og det er ikke noe jeg
f̊ar diskutert utfyllende da vi ikke vet hva som foreg̊ar mellom forlagene og bokhan-
delkjedene. Det eneste jeg kan anta er at deres oppførsel i markedet vil være noe
annerledes enn de andre forlagene om de tjener p̊a at bokhandelkjedene har mar-
kedsmakt. Enten vil de ha enda større incentiver p̊a å endre seg fordi de ved at det
lønner seg i markedet. Eller s̊a har de mindre incentiver enn de andre, da de tjener
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penger p̊a at bokhandelkjedene tar inn bøker med høyest retur- og rabattordninger
uansett.

4.3.2 Forklaring av modellen

N̊ar vi n̊a har g̊att gjennom en del av antakelsene til Inderst og Wey (2007), kan
vi stille oss selv et spørsmål. Hvordan kan denne modellen brukes til å forklare
forholdene i bokmarkedet i Norge, og hvilken pekepinn kan den gi?

Likning 4.2 sier at en kjøper som vokser, ved å øke antall butikker den kontrollerer,
ogs̊a vil øke sin forhandlingsmakt. I bokmarkedet betyr det at da de forh̊andssatte,
faste rabattene forsvant fra bransjeavtalen åpnet det opp nye muligheter i den nors-
ke bokbransjen. Endringene førte til at det lønte seg å bli større slik at man kunne
forhandle seg til mer gunstige avtaler gjennom økte innkjøpsrabatter p̊a bøker. Den-
ne utviklingen har vært tilstede de siste 20 årene. Kjedene har vokst seg større,
f̊att større markedsmakt og bedre vilk̊ar. Likevel er ikke disse konsekvensene særlig
unormale. Dette har vi sett i andre ulike bransjer som for eksempel dagligvarebran-
sjen. Det lønner seg å være stor for å f̊a den beste avtalen, og s̊a lenge det er åpent
for samarbeid, sammensl̊aing og oppkjøp av butikker, s̊a hvorfor ikke? Et uregulert
marked vil gi tommel opp for at noen kan vokse seg store p̊a bekostning av andre.
Kjeder ønsker selvsagt å gjøre det bra i markedet, og derav danne en sterk posisjon
i markedet.

Vi skjønner derfor fra modellen at s̊a lenge det er lønnsomt å være stor, vil bokhan-
delkjedene vokse. De vil vokse til det enten ikke er mulig til å bli større, eller deres
marginale vinning per nye bokhandel blir svakere. Men er dette egentlig et problem
i bokmarkedet? Har det noe å si for forlagene egentlig? Spiller ikke bokhandlere og
forlag p̊a samme lag for å selge flest mulig bøker?

Det er klart at forlag og bokhandelkjeder ønsker det samme for bokmarkedet. Alle
som jobber i bokbransjen, ønsker å formidle bøker og f̊a flere mennesker til å lese
dem. Men bokhandlere er plassbegrenset, s̊a å ha et utvalg bøker inne i bokhandelen
vil ta bort plassen til andre bøker. Dette blir sett p̊a som en alternativkostnad; å ha
en bok i butikken vil koste å ikke ha en annen bok i butikken. Det gir et tap i å
ikke f̊a solgt bøkene som st̊ar i hyllene fordi disse bøkene ogs̊a okkuperer plassen til
andre bøker som kunne st̊att der og da kanskje blitt solgt. Det vil i tillegg være mer
tidkrevende for en ansatt å lete gjennom en hylle med mange enkeltst̊aende titler for
å finne en riktig bok, enn en hylle som er fylt opp med bunker av færre titler. Alt
dette kan gi tap i at ut̊almodige kunder g̊ar og handler et annet sted fordi de ikke
orker å vente p̊a hjelp med å finne en vare. Det vil ogs̊a være tap for bokhandlerne
at arbeidskapasiteten som kunne vært brukt til å rigge kampanjer og hjelpe flere
kunder blir brukt til å lete altfor lenge etter en enkel tittel.

Det mest lønnsomme er å f̊a bøker raskt inn, og fort ut igjen n̊ar de begynner å selge
d̊arlig. Derfor etterspør bokhandlere bøker som er lette å selge, og som man oftest
selger store bunker av. Dette er, som jeg har snakket om tidligere, oftest kriminal- og
underholdningsromaner. Bokhandelkjedenes valg av hva de ønsker å ta inn og sende
ut igjen, p̊avirker forlagene, og det er dette som er den viktigste delen av modellen
til Inderst og Wey (2007) og som jeg vil fokusere p̊a.
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Inderst og Wey (2007) argumenterer for at kjøpermakt kan bidra til prosess- og
produktutvikling. Vi antar at forlagene kan velge mellom to strategier α og β. Hvis
vi antar at α er mer breddefokuserte forlag, og at endring i strategi fører til et skift
mot β, s̊a vil forlagene satse mer p̊a ensrettet litteratur med hensikt om å f̊a gitt ut
større kvantum per tittel. Likning 4.7 forteller oss at det vil være mer lønnsomt for
forlagene med et skift til β fordi et slikt skift vil føre til en økning av det marginale
overskuddet. Tilstedeværelsen av større bokhandelkjeder vil gi incentivendringer til
forlaget slik at de ønsker å velge en produksjonsteknologi som har relativt lavere
transaksjonskostnader ved større mengder.

De marginale produksjonskostnadene av bøker er veldig minimale i bokbransjen. Det
koster ikke mye å trykke opp nye bøker; det er de faste kostnadene som dominerer.
Derfor antar jeg at n̊ar bokbransjen ønsker å bytte produksjonsteknologi betyr det
at de ønsker å satse p̊a litteratur som selges lettere, slik at gjennomsnittskostnaden
per bok skal reduseres gjennom de lave marginalkostnadene. Litteraturen som er
lettest å selge, er ogs̊a oftest dyrere å investere i. Likevel vil slike bøker gi en større
inntekt p̊a lengre sikt fordi flere konsumenter ønsker å lese disse bøkene. Eksempler
p̊a dette vil være bøker av kjente bloggere som Sophie Elise eller Anna Rasmussen,
eller oppkjøp av rettighetene til Calendar Girl-serien og memoarene fra Michelle og
Barack Obamas tid i det Hvite hus. De har store faste kostnader i at det koster en
god del å f̊a dem publisert, men n̊ar bøkene først er ute p̊a markedet, vil dette bringe
inn mer penger enn mye annen litteratur.

De ønsker alts̊a å endre teknologien sin slik at de p̊adrar seg større investerings-
kostnader og som vil forbedre forlagets utgangspunkt. N̊ar bokhandlerne etterspør
litteratur som nevnt ovenfor motiverer det forlag til å endre strategien sin. Ved å
satse p̊a en sjanger som man vet selger godt, eller med en forfatter som er populær
hos leserne kan man f̊a større innpass hos bokhandlerne som igjen vil føre til en bedre
gevinst og større velferd for forlagene. Det vil koste mer å produsere disse bøkene,
men ved økt salg vil dette bedre profitten og velferden p̊a lang sikt.

Produksjonsutvikling har derimot noen andre effekter n̊ar vi f̊ar et skift fra α til
β. Med produksjonsutvikling s̊a ønsker forlagene å endre strategi for produksjonen
sin. Hvilke teknologistrategier de skal følge? Med tilstedeværelse av en stor kjøper,
ønsker forlaget å ha den størst mulige inntekten selv om forhandlingsmøtene skulle
brytes. Ved å produsere et mer allsidig produkt som kan brukes videre p̊a mange
forskjeller måter i bokhandlene kan de lettere f̊a innpass i de resterende bokhandle-
ne som forlaget blir enig med. Vi antar igjen at produktet forlagene produserer er
bøker, og bøkene kan bli brukt som produksjonsfaktorer i store kampanjer laget av
bokhandelkjedene.

Jo mer allsidig produktet forlagene produserer er, desto lettere er det for bokhan-
delkjedene å bruke bøkene i kampanjene sine. Kriminalromaner er litteratur som
blir brukt i flere kampanjer i året. De norske bokhandlerkjedene reklamerer b̊ade for
krimhøst og p̊askekrim. For eksempel kunne Jørn Lier Horst f̊a solgt sin siste bok
N̊ar det mørkner som innbundet bok ifjor høst, og den kom ut i pocket tidsnok til å
være med i p̊askekrimkampanjen. Underholdningslitteratur blir ofte reklamert som
lett underholdning etter krimhøsten eller god sommerlektyre. Faller man innenfor
disse sjangrene er det større sannsynlighet til at boken blir plukket opp i en av bok-
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handelkjedenes kampanjer. Likevel garanterer ikke kampanjeplass for høyt salg av
kampanjetitlene. Selv om bøkene blir brukt i reklame til konsumenter, er det i all
hovedsak for å lokke konsumentene inn i bokhandelen. N̊ar de er inne i bokhande-
len derimot s̊a er det fritt hva slags bøker hun vil g̊a derifra med. Det kan være at
kunden inne i butikken finner noen andre bøker som hun heller vil lese enn bøkene
som faktisk var i kampanjen til bokhandelkjedene. Da Cecilia Samartin slo igjennom
i Norge med sine latinamerikanske bøker, gitt ut av Juritzen forlag, dannet Cappelen
Damm en komité som skulle jobbe for å finne ut hvorfor Samartin ble en suksess. De
ønsket å finne ut hvilke romaner som ble lest mest og kjøpt inn i bokhandelkjedene.
Derav fikk Cappelen Damm store incentivendringer til produktutvikling ved et sjokk
i markedet.

Et slikt skift kan være bra p̊a kort sikt, men vil f̊a konsekvenser over lengre tid siden
forlaget vil være villig til å p̊adra seg en strengt høyere investeringskostnad. Forlagets
incentiver til å bytte vil alltid være ineffektiv høy, som tyder p̊a at framveksten av
en stor bokhandelkjede fører til redusert velferd ved økte incentiver. Det betyr at
ønskene forlagene hadde om å f̊a ut flest mulig bestselgere kan bli enda mer forvrengt
av at en bokhandelkjede vokser seg enda større. Incentivene til forlagene kan komme
av en frykt for å ikke f̊a bøkene sine inn i kjedens kampanjer, men ogs̊a frykten for
å ikke bli kvotert inn i bokhandelkjedene med forlagets satsingsbøker.

En av grunnene for at det kan virke velferdsreduserende er nevnt i kapittel 3.3.
Markedet vil endre seg etter hva konsumentene etterspør, men konsumentenes etter-
spørsel vil ogs̊a bli p̊avirket av hva markedet tilbyr. P̊a lang sikt kan denne satsingen
p̊a sjangere som er lettere å selge gi en forvrengning av hva slags litteratur som ville
vært ”normalt”. Selv om det p̊a kort sikt kan være lurt å satse p̊a en type littera-
tur, kan man før eller siden g̊a p̊a en markedsmell, da underholdningslitteratur som
romaner fra for eksempel Latin-Amerika ikke sl̊ar like godt an lenger.

En annen utfordring kan være om dagens lesere aller helst ønsker å lese mer lettleste
bøker som krim eller underholdningsromaner om franske og britiske herreg̊arder.
Det kan være en utfordring i det at disse bøkene ikke er like kulturfremmende som
andre bøker som reflekterer livet i Norge n̊a. De neste generasjonene som skal lese
og forske p̊a hvordan vi hadde det rundt årtusenskiftet vil p̊a grunn av reduserte
utgivelser i norsk samtidslitteratur, vite mindre om nordmenn. Men de vil opparbeide
seg kunnskap om at nordmenn likte å underholde seg med groteske drap. Likevel vil
jeg si at kulturverdien i bøker forsvinner noe n̊ar det ikke lenger er mulig å vite
hvordan menneskene hadde det gjennom litteraturen.

Det er alts̊a flere omr̊ader der velferden kan reduseres n̊ar det kommer til produkt-
utvikling. P̊a kort sikt er det lett å ikke tenke p̊a de mer langsiktige konsekvensene
av en ensidig litteraturutvikling. P̊a lang sikt kan det oppst̊a b̊ade økonomiske og
kulturelle konsekvenser som kan gi redusert velferd for forlaget alene, men ogs̊a for
samfunnet. Forlag har allerede høye incentiver til å endre adferd for å f̊a solgt bøkene
sine, men disse vokser enda mer n̊ar en stor kjøper kommer til i markedet.

Dette gir oss en viktig forskjell mellom produkt- og prosessutvikling. Prosessutvikling
trengte tilstedeværelsen av en større kjøper for å øke incentivene til forlagene. Dette
gjør dem mer fokusert p̊a å redusere de marginale kostnadene ved store mengder, og
som vil utvikle seg til er høyere antall produserte varer og et redusert effektivitetstap.
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N̊ar det kommer til produktutvikling derimot, er det dessverre ingen god forklaring
p̊a hvorfor et skift vil redusere velferden, men som jeg har prøvd å forklare ovenfor
med eksempler fra bokmarkedet jeg har introdusert ovenfor kan være en god grunn.

Selv om modellen til Inderst og Wey (2007) ikke treffer p̊a alle omr̊ader, vil jeg likevel
p̊ast̊a at den svarer p̊a de viktigste poengene med oppgaven. Kjøpermakt forklart av
Inderst og Wey (2007) forteller at en stor kjøpers tilstedeværelse i markedet vil endre
incentivene til de som skal levere varene. Vi har sett utviklingen i bokmarkedet de
siste ti årene, og der har vi sett at utvalget har blitt mer ensidig. Det er vanskeligere
for ’ikke-bestelgerpotensiell” litteratur og nye debutanter å sl̊a igjennom. Dette vil
jeg tørre å p̊ast̊a er en konsekvens av større markedskonsentrasjon hos en gruppe i
bokmarkedet, men ogs̊a resultatene av at forlaget har s̊a store incentiver for å endre
investeringskostnadene og teknologien sin.

Alt dette nevnt over kan kanskje bedre velferden i bokmarkedet p̊a noen punkter.
Bokhandelkjedene g̊ar med overskudd, driver god butikk og har bedre resultater n̊a
enn p̊a lange. Likevel forsvinner flere uavhengiege bokhandlere og små bokhandel-
kjeder. Det er ogs̊a mange store til små forlag som gjør det bra i bokbransjen.

Selv om mange bokhandelkjeder gjør det bedre p̊a bekostning av forlagene, s̊a er det
egentlig ingen grunn til bekymring s̊ann økonomisk sett, fordi forlagene greier seg
noenlunde. Det som er bekymringsverdig er retningen bokbransjen har tatt mot et
mer ensidighet. N̊ar bokhandelkjedene ønsker bøker som selger raskt, og kommer fort
inn og g̊ar fort ut, fører det til en prosess hos forlagene som endrer hva slags litteratur
de ønsker å satse p̊a. Ensidighet i litteraturen er ikke grunnen til at bokbransjen har
f̊att fritak fra Konkurranseloven og har nullmomsavtale p̊a bøker. Om bokmarkedet
ikke er interessert i å ivareta bredden og kulturen i norsk litteratur, hvorfor skal de
da ha særegen beskyttelse? Hvorfor skal bokmarkedet behandles annerledes enn dag-
ligvaresektoren? Om markedet skal eksistere slik som det gjør n̊a, bør det innsettes
nye reguleringer som enten kontrollerer rabattvirksomheten og returretten i bokmar-
kedet. Hvis ikke kan de fortsette som før, men da uten fritak fra Konkurranseloven.
Dette vil jeg diskutere videre i kapittel 5

41



4 Kjøpermakt i bokmarkedet

42



Mari Evine Elserud

5 Diskusjon

I dette kapittelet vil trekke inn alle tr̊adene fra masteroppgaven for å diskutere pro-
blemstillingen mer i detalj. Alt jeg har skrevet tidligere i oppgaven har vært for
å bygge opp forst̊aelsen til leseren slik at leseren skal forst̊a konsekvensene av en
kjøpers tilstedeværelse i bokmarkedet. Kapittel 2 brukte jeg p̊a å forklare hvorfor
bøker blir behandlet som et særegent gode og jeg gjorde en utredning om det norske
bokmarkedet. Kapittel 3 prøvde jeg å forklare hvorfor noen bøker er lettere å selge
enn andre og hvordan man da kan øke profitten ved å satse p̊a bestselgere. I tillegg
gikk jeg ogs̊a gjennom bokhandelkjedenes utvikling og hvordan markedsmakten har
flyttet seg fra forlag og til bokhandelkjeder de siste årene. P̊a den måten var det lett
å fortsette p̊a kjøpermakt slik at jeg kunne bruke kapittel 4 til å utrede definisjonene
for kjøpermakt, vise eksempler fra dagligvarebransjen og konkludere med at det ek-
sisterte kjøpermakt i bokmarkedet. I kapittel 4 satte jeg opp modellen til Inderst og
Wey (2007) for å forklare hvordan kjøpermakt kunne p̊avirke investeringskostnadene
til leverandørene. Deretter trakk jeg dette inn igjen i bokmarkedet.

Alt dette har vært en lang prosess p̊a å forklare problemstillingen min; at en stor bok-
handelkjede vil gi incentivendringer til forlagene og føre til endrede investeringskost-
nader slik at bokutvalget ville endres p̊a lang sikt. Etter å ha bevist kjøpermaktens
p̊avirkning i kapittel 4 vil jeg bruke resten av oppgaven til å forklare hvorfor kjøpermakt
i bokbransjen kan være problematisk, konsekvensene det kan ha og diskutere om de
burde f̊a lov å holde p̊a slik de gjør i dag.

5.1 Hvorfor er kjøpermakt problematisk i bokbransjen?

Kjøpermakt er ikke alltid belastende for et marked. Som vi diskuterte i 4.2 kan en
stor kjøper gi økt velferd til leverandørene gjennom økte incentiver til å bli mer
motiverte til å f̊a ned marginalkostnadene og øke produksjonen. Men kjøpermakt
kan ogs̊a ha negative p̊avirkninger hvis for eksempel et marked allerede har høye
incentiver til å endre teknologi. Da vil dette redusere velferden. Det er dette jeg ser
i bokmarkedet. Bokmarkedet er et strengt regulert marked der alle vet det er mest
lønnsomt å satse p̊a store bunker av enkelttitler. En stor kjøper, som ønsker seg bøker
som selges raskt, vil p̊avirke valgene til forlagene med å satse p̊a slik litteratur selv
om dette er i strid med Bokavtalen. Om forlag f̊ar store teknologiendringer kan det
gi langsiktige konsekvenser som kan være med p̊a å endre markedsstrukturen til det
verre.

Det har tidligere blitt diskutert at bøker er et særegent gode. Bøker har f̊att særbe-
handling fra staten fordi de ser at bøker har en ekstra verdi som ikke kan fastsettes
av markedskostnaden. Bøker har nemlig en spr̊ak- og kulturverdi i tillegg til at det
å lese en bok vil gi positive eksternaliteter. Derfor har staten anerkjent at bøker
trenger ekstra støtte slik at man kan overstige de bedriftsøkonomiske p̊avirkningene
og beholde bredden i litteraturen. Bøker er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å pro-
dusere fordi de faste kostnadene er veldig høye og de marginale kostnadene er veldig
lave. Derfor vil det ikke være lønnsomt å selge bøker lik den marginale kostnaden,
og forlag og bokhandlere har derfor f̊att tillatelse til å innføre fastpris. Dette er for å

43



5 Diskusjon

motivere forlag og bokhandlere p̊a å gi ut og selge alle typer bøker, ikke bare de som
er mest bedriftsøkonomiske lønnsomme.

Gjennom oppgaven har det blitt diskutert ulike scenarioer som kan ha bidratt til å
skape et bestselgerfokusert marked. Ved å henvise til artikkelen av Anderson (2008)
prøvde jeg å finne andre muligheter for at det ikke var et like stort bestselgerfoku-
sert marked som vi kunne tro. At kanskje noe av bestselgerfokuset ble dempet med
nettbokhandelenes inntog. Men nei, bestselgere st̊ar fortsatt for den største andelen
av salget, ogs̊a p̊a nettet. Det nærmeste vi kanskje kommer kan være endringene
den britiske bokhandelkjeden Waterstones har hatt de siste årene fra mer til mindre
sentralisering. Dette vil jeg vil diskutere i delkapittel 5.2.

Cook og Frank (2010) har forsket p̊a ”vinneren-tar-alt”-scenarioet i ulike markeder i
samfunnet, blant annet bokmarkedet. De prøver å forklare at å være en bestselger i
bokmarkedet ikke nødvendigvis har noe med kvalitet å gjøre, men noe annet som po-
pularitet og en stadig p̊avirkning fra markedet. De forklarer ogs̊a godt hvordan den
gradvise endringen til mer lettselgelig litteratur skjer hos forlagene. Konklusjonen
deres var at bestselgerfokuset blir dannet gjennom en kombinasjon av konsumente-
nes lesevalg og forlag og bokhandelkjedenes trang til å tilfredsstille lesernes behov.
Preferansene p̊avirker markedet, og markedet p̊avirker preferansene. P̊a lang sikt vil
alle kortsiktige valg p̊avirke hvilket marked man vil endre opp med. Det g̊ar som en
sirkel der forlag gradvis endrer forestillingen sin om hvilke bøker som bør bli satset
p̊a, og hva konsumentene videre vil etterspørre vil bli p̊avirket av hva som er ute i
markedet.

Preferansep̊avirkning over lengre tid kombinert ”The Market for Lemons”-teorien
(Akerlof, 1970) viser at markedet kan bli mer ensidig p̊a lang sikt. Bøkene med de
høyeste gjennomsnittkostnadene blir gitt opp, og markedet vil tilslutt kun sitte igjen
med lettselgelige bøker. Dette har blitt diskutert i detalj i delkapitlene 3.3 og 3.4.3.
Forlag vil trolig ikke tørre å ta de store sjansene p̊a bokutgivelser, og vil heller satse
p̊a utgivelser av flere bestselgere, da man vet de selger godt. Bøker som vanligvis har
vunnet store bokpriser og er kjente for å leke med og utvikle spr̊aket vil ikke lenger
bli solgt. Det er fordi de er for dyre å produsere og fordi inntektene fra salget ikke
vil være nok til å dekke over de faste kostnadene og gi forlagene profitt i etterkant.
Derfor vil forlagene gjøre marginale endringer mot typiske sjangere som krim- og
underholdningsromaner, og annen litteratur som det g̊ar raskt å gi ut og selge. Til
slutt vil vi kun se store bunker i butikkene av krim- og underholdningsromaner.15

Det vil bli vanskeligere å f̊a bestilt andre bøker som ikke faller innenfor ”bestselger-
kategorien”. Grunnen til det er at forlagene ikke lenger vil produsere slik litteratur
da er for stor risiko og kostnader ved usikker bokproduksjon.

Avsnittet ovenfor er et forsøk p̊a å forklare det verst mulige utfallet for et bokmarked
som lar markedskreftene styre fritt. Det er likevel viktig å p̊apeke at bokmarkedet
best̊ar av mange litteraturglade ildsjeler som vil gjøre mye for varierte utgivelser. Og
det verste mulige utfallet er forh̊apentligvis et scenario langt unna virkeligheten.

Kjøpermakten til bokhandelkjedene er problematisk om man har de samme forvent-

15Selvsagt s̊a kan markedet bli mettet p̊a denne type litteratur. Da m̊a forlagene og bokhandelkje-
dene omstille seg. Likevel er det en sannsynlighet for at det fortsatt blir satset p̊a ensidig litteratur,
uansett hvilken sjanger det er.
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ningene til bokmarkedet som staten har: At m̊alet for støtteordningene er et mangfold
av litteratur som passer alle konsumenter. Det hadde vært en annen ting om bok-
markedet fulgte markedskreftene og satset p̊a de mest bedriftsøkonomiske bøkene,
om de ikke fikk støtte fra staten. Bokmarkedet må g̊a rundt, og b̊ade forlag og bok-
handelkjeder trenger inntekt, men det betyr fortsatt ikke at aktører kan f̊a frie tøyler
av den grunn. Problemet er at staten og bokmarkedets aktører har blitt enige om
en avtale som er p̊a kanten til å brytes. Jakten p̊a kortsiktige gevinster er viktigere
enn langsiktig satsinger til det beste for leseren. Hvorfor skal de f̊a lov til å satse
p̊a egen profittøking framfor å holde seg til avtalen? Skal staten gi masse penger i
momsfritak og andre virkemidler om aktørene ikke holder sin del av avtalen? Skal
vi fjerne reguleringene og la dem holde p̊a som de vil, eller skal vi kanskje innføre
strengere regler for å begrense kjøpermakten?

5.2 Kjededominans i Storbritannia og USA

I delkapittel 3.4.1 nevnte jeg at land som USA og Storbritannia har utviklet veldig
store kjøpere i bokmarkedet som har satset stort p̊a sentralisering, markedsstøtte fra
forlag og mye bestselgerfokus. Barnes and Noble og Waterstones er noen av disse kje-
dene. Det virker som sentralisering av kjedevirksomheten n̊adde en omsetningstopp
og etterp̊a gikk bokhandelkjedene p̊a en rekke smeller. Alle de andre store bokhan-
delkjedene i USA gikk konkurs utenom Barnes and Noble. Likevel sliter ogs̊a denne
bokhandelkjeden i dag med store underskudd. De har prøvd å kommersialisere bok-
handelen med å ta inn flere kommersielle gjenstander som fargebøker, leker, te og
diverse andre ting uten at det har hjulpet.

I USA har de uavhengige enkeltbokhandlene gjort det veldig bra, mens de kjedestyr-
te stadig g̊ar i underskudd. Barnes and Noble hadde et veldig d̊arlig år i 2016, da
julesalget var under forventningen sammenlignet med hva de fikk inn i 2015 (Millot,
2017). Dette er enda et år i en rekke med d̊arlig salg for bokhandelkjeden. En bok-
handelkjede som derimot har snudd trenden er Waterstones. De har snudd opp ned
p̊a virksomheten i kjeden, og snudd underskuddet til overskudd etter flere år med
nedgang. Waterstones var en veldig kommersiell bokhandelkjede som gjorde en sjok-
kerende endring i salg da de begynte å ha tro p̊a sine bokhandelselgere i 2011. N̊ar
Barnes and Noble har utviklet seg fra å være en bokhandel til en ”gjenstandsbu-
tikk” har Waterstones i stedet satt fokuset tilbake p̊a bredere litteratur. Waterstones
og Barnes and Noble slet med det samme; stor gjeld samt trusselen fra Amazons
sine nettbutikker. Da James Daunt tok over styringen av Waterstones i 2011 endret
han kursen for kjeden. I stedet for å stenge butikker har Daunt f̊att flere butikker
til å åpnes: store bokhandlere p̊a kjøpesentre og små bokhandlere p̊a togstasjoner
(Heyman, 2015).

Det Daunt gjorde var å fjerne tidligere bedriftsplaner. Han fjernet noe av sentrali-
seringen og lot bokhandlene ta egne valg. I tillegg fjernet han en fellesordning som
gikk ut p̊a at bøkene skulle ligge likt i alle bokhandlene. Tidligere hadde alle de beste
plasseringene blitt solgt til forlagene som markedstøtte. Dette gjaldt ogs̊a bestselger-
listene som man kunne kjøpe seg plass p̊a, og som ikke var bestemt av popularitet
som navnet tilsier. N̊a skulle bokhandlerne f̊a bestemme hvor ting skulle ligge i bu-
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tikkene og p̊a denne måten sendte de en beskjed om at bokselgerne visste hva som
solgte bedre enn forlaget. Han gjorde det ogs̊a mulig for at butikkene skulle endre
utvalget etter hvor butikken l̊a, og hvem som pleide å besøke butikken. Utvalget var
ikke det samme i overklasseomr̊adet Kensington i London som i mer landlige butikker
i utkanten av England. De valgte å se an kundene sine.

I tillegg kuttet de antall ansatte b̊ade p̊a kontorene og halvparten av butikksjefene. De
resterende ansatte fikk muligheten til å bestemme hvordan butikkene skulle se ut, i
butikkvinduene og inne i butikken. De sendte ut bøker som ikke solgte, for eksempel
tunge fagbøker og brukermanualer for ulike teknologiske duppeditter. Alt dette i
tillegg til plassen frigjort etter å ha avsluttet markedstøtten med forlagene gjorde at
Waterstones kunne øke antall titler i hyllene. Salget økte p̊a grunn av antall bøker,
og færre bøker ble returnert til forlagene n̊ar de ikke solgte lenger (Heyman, 2015).
Hver eneste Waterstonesbutikk s̊a annerledes ut og solgte forskjellige bøker avhengig
av hva de lokale kundene ønsket seg. Toppsjefen klarte å redusere sentraliseringen i
bokhandelkjeden og ga mer frihet tilbake til bokhandlerne.

5.2.1 Konsekvenser av kjededominans i Norge

Det norske bokmarkedet har utviklet seg i retning mot det amerikanske og britiske
markedet som som sagt er dominert av mye sentralisering og stor kjedevirksomhet.
Selv om vi ser like tendenser i det norske bokmarkedet, er det ogs̊a forskjellig fra
de to andre. Blant annet har Norge mer reguleringer, statlig støtte, fastpris og and-
re type lesere. Det amerikanske og det britiske markedet har ogs̊a flere uavhengige
bokhandlere, og et veldig mye større marked med engelsk som spr̊ak. Derfor kan vi
ikke være sikre at de langsiktige konsekvensene av sentraliseringen i bokhandelkje-
dene i Norge vil føre til det samme som i USA og Storbritannia. Det er utviklet en
misnøye blant norske forfattere, forlag og kunder fordi bokhandlerne stadig blir mer
kommersialiserte og bestselgerfokuserte (Garté, 2015). Hvis konsekvensene i Norge
utvikler seg mot tendensene i USA og Storbritannia vil bokhandelkjedene gjøre det
bra en stund fremover før det gradvis vil g̊a nedover. Slik som det ser ut n̊a g̊ar det
bra i det norske bokmarkedet. Notabene er p̊a plass igjen etter konkursen, og Norli
Libris har g̊att med overskudd i et par år n̊a. Om det skulle snudd burde det kanskje
eksistert flere andre alternativer til å kjøpe bøker i Norge slik at færre mennesker
besøkte bokhandelkjedene, eksempelvis flere uavhengige bokhandlere og ogs̊a bedre
nettbokhandlere.

I løpet av v̊aren har store forlag kjøpt opp små forlag. Disse forlagene er ikke eiere av
de største bokhandelkjedene som Norli Libris eller Ark. Cappelen Damm har kjøpt
opp b̊ade Bazar (Bok365, 2016) og Portal Forlag (Bok365, 2017) i løpet av 2016 og
2017. Det samme har Vigmostad og Bjørke. En teori p̊a hvorfor det er flere oppkjøp
n̊a kan være at de ønsker å bygge et enda større forlag slik at de kan ha noe å st̊a
opp mot bokhandelkjedene. De prøver kanskje å skaffe seg større forhandlingsmakt
for det vil smerte bokhandelkjedene å ikke f̊a inn bøker fra et veldig stort forlag.

Konsekvensene av kjededominans trenger kanskje ikke å ha noe å si for bokhandel-
kjedenes profittøking, men som jeg tidligere har sagt s̊a kan det ha en god del å si
for hvilken litteratur som blir tilbudt. Det vil være et problem.
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5.3 Bokavtalen og dagligvarebransjen

I kapittel 4 diskuterte vi ulike former for kjøpermakt. I delkapittel 4.1.1 trakk vi inn
dagligvarebransjen som er kjent for å ha hatt en veldig sterk kjøpermaktutvikling.
Vi sammenliknet ogs̊a definisjonene for kjøpermakt som vi trakk inn i bokmarkedet
og derav konkluderte med at det eksisterte kjøpermakt i bokmarkedet. Vi ser mange
likhetstrekk mellom dagligvarebransjen og bokmarkedet. De begge har store kjøpere
som har skaffet seg gunstige avtaler for innkjøpsrabatt av stort kvantum og tar betalt
for markedstøtte og hyllepris.

Forskjellene mellom dagligvarebransjen og bokmarkedet er hvordan bøker og dag-
ligvarer blir behandlet16 og da ogs̊a markedet som leverer dem. Mens bokmarkedet
er fritatt fra Konkurranseloven § 10, er ikke dagligvarebransjen det. Bokmarkedet
mottar ekstra støtteordninger som momsfritak og muligheten for å samarbeide om
en fastpris, mens dagligvarebransjen p̊avirkes av toll p̊a ulike importerte varer, men
fortsatt må ”krige” om lavest pris for kundene sine. Dagligvarekjedene har stadig
priskonkurranser for å være den billigste butikken og jobber med å holde prisene
lave. Bøkene derimot har priser som blir fastsatt av forlagene som leverer dem, og
det eneste bokhandlene kan konkurrere p̊a er den 12,5 prosent tillatte rabatten man
kan sette p̊a bøker.

Bøker og dagligvarer er forskjellige goder; og bøker er for eksempel ansett for å ha
kulturell verdi i samfunnet. Det er derfor disse markedene blir regulert forskjellig.
Problemet er om markedet ikke handler utifra vilk̊arene og fordelene de har f̊att. Sta-
ten og media har vært flinke til å følge dagligvarebransjens prisutvikling, priskriger
og fusjoner og oppkjøp av kjeder. I bokmarkedet følger media med, og Konkurranse-
tilsynet har vært ofte ute og kritisert ”fordelene” bokmarkedet har mottatt. Det er
de som godkjenner og følger med p̊a konkurransevirksomheten i alle markeder i Nor-
ge. I 2010 godkjente Konkurransetilsynet Norli Libris sin fusjon og i 2014 beslag la
Konkurransetilsynet dokumenter fra fire store forlag i Norge, da de mente de brøt
Konkurranseloven.17 De som kanskje følger mindre med er de som vedtar lovene og
reglene, nemlig Stortinget.

Det virker som Stortinget ser p̊a bokmarkedet som en mer kompleks bransje enn
dagligvaremarkedet. Og at å sette seg ned for å følge bedre med p̊a markedet kan
være mer tidskrevende enn hva som ville vært effektivt. Jeg vil likevel stille spørsmål
ved at n̊ar staten har bestemt at bokmarkedet skal f̊a særegen behandling, burde de
ikke da følge bedre med om kravene deres blir holdt?

Jeg ser et problem der dagligvare- og bokbransjen opptrer likt. De har kjøpere som
alle er profittmaksimerende, og øker sin profitt p̊a bekostning av leverandøren. Pro-
blematikken bygges opp ved at den ene bransjen ”misbruker” frihetene og støtten den

16Vi vet at dagligvarer og bøker er forskjellige goder, det ene trenger kroppen for å leve mens
det andre trenger hjernen og spr̊aket til å utvikle seg. Poenger jeg ønsker å trekke fram er at begge
to er goder i markedet, men at bøker blir behandlet annerledes da de har en betydning som noe
kulturelt etterkommere kan lære fra.

17I mars 2017 ble Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag (n̊a
eid av Vigmostad og Bjørke) dømt til å betale 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.
Konkurransetilsynet mistenkte i 2014 at de fire forlagene hadde gjennomført en kollektiv boikott av
distributøren Interpress, som fram til i fjor var eid av Reitangruppen (Buanes & Tobiassen, 2008).
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har mottatt fra staten. Hvis bokmarkedet skal f̊a beholde disse godene som mulighet
til samarbeid om pris, momsfritak og andre støtteordninger som de har i dag, bur-
de kanskje Stortinget kreve at de ogs̊a følger vilk̊arene for avtalen om utgivelser av
bøker. Hvorfor skal staten putte inn s̊a mye penger inn i et marked der profittjagende
bokhandelkjeder begrenser bred kultur? Om bokmarkedet vil opptre som hvilket som
helst annen marked, s̊a burde det ikke være noe i veien for det. Men da stiller jeg meg
tvilende til at man bør støtte opp bokbransjen med s̊a mye penger som man gjør i
dag. Kanskje en mulighet kunne vært å begrenset noe av markedsmakten i bokmar-
kedet ved å gjeninnføre forh̊andsatte rabatter mellom forlag og bokhandelkjeder, og
å tilby mer åpenhet i kontraktsforhandlingene.

5.4 Videre forskning

I min oppgave har jeg fokusert mest p̊a sm̊a og mellomstore forlag og undersøkt
hvordan deres incentiver vil bli endret med tilstedeværelse av en stor kjøper. Det
jeg derimot ikke har undersøkt er hvordan incentivene endrer seg for de vertikale
kjedene. Alts̊a hvordan et større forlag som eier en bokhandelkjede vil bli p̊avirket
av at deres egen kjede utvikler større kjøpermakt. Det ville selvsagt vært spennen-
de å utforske denne siden av bokmarkedet og se hvordan de vil bli p̊avirket av en
større kjede, da kjedens inntekter faller tilbake i forlagene uansett. Det ville ogs̊a
vært spennende å jobbe med en teori om hvordan markedet ville utviklet seg hvis
Bokavtalen gjeninnførte forh̊andssatte rabatter og markedsstøtte. P̊a denne m̊aten
kunne vi sjekket om motivasjonen for å være en stor kjøper ville p̊avirket incentivene
til forlagene.

I tillegg ville en sammenlikningsanslyse med Frankrike, som har strengere regler
enn Norge for hvordan bokmarkedet skal organiseres, vært et spennende prosjekt. I
Frankrike har de mange støtteordninger og et regulert marked som Norge, men de har
strengere krav for å sikre at bokhandlerne faktisk må være de kulturinstitusjonene
som det har blitt bestemt at de skal være, slik at de kan spre fransk litteratur18. Kan
mer regulering gi mer overskudd til bokhandelkjedene og gjøre bokhandelindustrien
bedre igjen?

Til slutt vil jeg p̊apeke at det er mye hemmelighold i bokbransjen. Hvem som deltar
og hva som blir bestemt i bokr̊adene holdes fra media. Avtalene som forhandles frem
mellom forlag og bokhandelkjeder er ogs̊a hemmelig, og vi vet derfor ikke presist hvor
mye rabatter og returrett de blir enige om. Et mer åpent marked ville trolig føre til
mindre spekuleringer og bedre reguleringer for hvordan markedet kan utvikle seg til
det bedre.

18Etter samtale med Vebjørn Rogne, redaktør i Bok356.
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I denne masteroppgaven har jeg undersøkt om en tilstedeværelse av en stor kjøper
i bokmarkedet vil p̊avirke tilbudet av bred litteratur p̊a lang sikt. Jeg har gjort det
ved å sette opp en modell for kjøpermakt for s̊a å vise hvordan en stor kjøper vil gi
incentivendringer til forlagene. En stor bokhandelkjede vil gi forlagene motivasjon til
å endre investeringene sine i forhold til hvordan man produserer bøker. Det jeg har
prøvd med oppgaven er å beskrive hvordan ulike p̊avirkninger fra markedet kan føre
til en reduksjon av tilgjengeligheten av bred litteratur. Og igjen hvordan dette kan
bli satt i gang med en synlig markant kjøper i markedet. Utfordringene i markedet
ligger ikke alene hos en stor bokhandelkjede, men det kan være at en stor kjede vil
være den utløsende faktoren p̊a lang sikt.

Bokhandelbransjen har f̊att lov til å styre rundt som mange andre bransjer, men med
noe friere tøyler. Vi har sett p̊a ulike p̊avirkninger som kan føre til at bokmarkedet
blir smalere, og vi har sett at bokmarkedet er komplisert. Hvilke bøker som blir
solgt blir ofte bestemt av ledelsen i store kjeder, men ogs̊a av bestselgerlister og
kostnadene en leser har for ikke å lese det samme som vennene sine. Ved å skape
bestselgere vil forlag og bokhandelkjeder tjene mer penger, men markedet vil ogs̊a
p̊avirke hva leserne etterhvert vil etterspørre. Bestselgere kan brukes i flere kampanjer
i bokhandelkjedene gjennom året og er derfor veldig godt egnet i å satse p̊a, og som
man kan tjene gode penger p̊a. Likevel kan konsekvensene p̊a lang sikt være et mye
smalere marked.

Bokmarkedet støtter opp handlingene sine ved å kalle bransjen for ”børs og katedral”:
De må b̊ade skape profitt og ogs̊a leve opp til formålet med Bokavtalen. Alts̊a er det
meningen at bestselgere skal betale for breddelitteraturen. Likevel har vi sett en
utvikling av redusert bredde og smalere litteratur i bokhandlene. Kjedene kan skryte
av å ha tusenvis av titler tilgjengelige, men hva er verdien av dette om de nesten
alltid er bestillingsvarer?

Slik utviklingen er i dag kan det være fare for at bokhandelkjedene kan ødelegge for
sin egen omsetning p̊a lang sikt: Ved å redusere fokuset p̊a kunnskap og bredde i bok-
handlene, vil leserne fortsatt ønske å kjøpe bøker i bokhandelkjeder? Hvem trenger
egentlig å dra i bokhandelen for å kjøpe bøker n̊ar man f̊ar tak i de samme bøkene p̊a
Kiwi eller finner et bedre utvalg p̊a nettet? Det som vil være interessant er hvordan
alt dette tilslutt vil p̊avirke salget av bred litteratur. Vil forlagenes motivasjon til å
publisere nisjeutgivelser være like sterk om de ikke f̊ar solgt dem inn til bokhandel-
kjedene? Derfor vil jeg tilslutt p̊apeke at om at Stortinget bør følge bedre opp at at
bredden blir ivaretatt s̊a lenge bokbransjen blir subsidiert.
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Strømmen, K.-R. (2016). G̊ar an å drive butikk. Dagens Næringsliv. Publisert mai
2016 (Hentet 13. februar 2017).

Sunnev̊ag, K. (2009). Konkurransen i Norge: Bokbransjen og §10 s. 35-
47. http://www.kt.no/globalassets/filer/publikasjoner/rapporter/

rapport-konkurransen i norge.pdf. (hentet 20. februar 2017)
Sørensen, R. (2014). Bestselgere til besvær. Dagbladet. Publisert november 2014

(Hentet 12. februar 2017).
Sørgard, L. (2017). Unik kjedemakt i Norge?. Dagens Næringsliv. Publisert mars

2017 (Hentet 17. mars 2017).
Tunheim, H. & Woldsdal, N. (2016). Paradoksalt at sosialdemokraten Jens Stolten-

berg bryter bokavtaleprinsippet. Nrk Nyheter. Publisert oktober 2016 (Hentet
10. desember 2016).

Vanebo, N. (2016). Notabene tilbake for fullt etter konkurs. Retail magasinet. Pub-
lisert mai 2016 (Hentet 20. februar 2017).

53

http://www.kt.no/globalassets/filer/publikasjoner/rapporter/rapport-konkurransen_i_norge.pdf
http://www.kt.no/globalassets/filer/publikasjoner/rapporter/rapport-konkurransen_i_norge.pdf

	Introduksjon
	Problemstilling og motivasjon
	Metode
	Avgrensninger
	Oppbygning

	Bokmarkedet
	Bøker som gode
	Usikker etterspørsel
	Kostnader ved å produsere bøker

	Bransjestruktur
	Bokavtalen
	Fastpris
	Royaltypris


	Profitt fra bøker
	Bestselgere
	Den lange hale
	Preferanser
	Bokmarkedets utvikling
	Lønnsomheten ved å være stor
	Bokråd
	Andre sider ved maktforflytning i bokhandelbransjen


	Kjøpermakt i bokmarkedet
	Kjøpermakt
	Eksempler fra dagligvarebransjen
	Bokhandelkjedenes kjøpermakt

	Modell for kjøpermakt
	Modelloppsett
	Leverandørens incentiver og velferd

	Kjøpermakt i bokmarkedet
	Problematisering av modellen
	Forklaring av modellen


	Diskusjon
	Hvorfor er kjøpermakt problematisk i bokbransjen?
	Kjededominans i Storbritannia og USA
	Konsekvenser av kjededominans i Norge

	Bokavtalen og dagligvarebransjen
	Videre forskning

	Konklusjon
	Referanser

