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SAMMANFATTNING 
 

Examensarbetets titel: Självständiga riktningar mot gemensamma mål  

 
Seminariedatum: 2021-01-15 

 
Författare: Agnes Thell, Filip Eklund, Rebecca Hemzelius Fransson och Vera Rönngard 

 
Handledare: Gert Paulsson 
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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell           

organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess         

förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.  

 

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre             

dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och          

analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Sammanlagt har nio intervjuer            

gjorts, varav sju gjordes i form av digitala videosamtal och två stycken via mail.  

 
Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är           

dynamiska kapabiliteter. Framstående tidigare forskning inom teorin diskuterar dock         

sparsamt den inverkan som den multidivisionella organisationsstrukturer har på ett          

företags dynamiska kapabiliteter.  

 
Empiri: Denna studie ämnar undersöka empiriskt insamlat material från Bonnier Books,           

samt de tre svenska dotterbolagen BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen och dess            

arbete med dynamiska kapabiliteter.  

 
Slutsats: Studien slutsatsen är att en multidivisionell organisationsstruktur i första hand           

stärker ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå           

konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.  
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ABSTRACT 
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Authors: Agnes Thell, Filip Eklund, Rebecca Hemzelius Fransson och Vera Rönngard 

 
Advisor: Gert Paulsson 
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Purpose: The purpose of the study is to investigate how a multidivisional organizational             

structure affects a company's dynamic capabilities and its ability to achieve competitive            

advantages. 

 
Methodology: This study is a qualitative case study of Bonnier Books with delimitation             

to three subsidiaries. The empirical data has been collected through semi-structured           

interviews and analysis of public documents. Nine interviews were conducted and the            

analysis was done on companies annual reports.  

 
Theoretical perspectives: The overall theoretical framework on which the study is based            

on is dynamic capabilities. Previous research on the theory sparingly discusses the impact             

that the multidivisional organizational structures have on a company’s dynamic          

capabilities.  

 
Empirical foundation: This study intends to examine empirically collected material          

from Bonnier Books, as well as the three Swedish subsidiaries BookBeat, Pocket Shop             

and Bonnierförlagen and its work with dynamic capabilities.  

 
Conclusions: The study concludes that a multidivisional organizational structure         

primarily strengthens a company's dynamic capabilities and thus its ability to achieve            

competitive advantage on a dynamic market.  
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1. INTRODUKTION  

“Vi har funnits i 180 år och vi tänker finnas här i 180 år till”- Göran Wiberg, 

Bonnierförlagen.  

 

Marknadsstrukturerna inom den svenska bokbranschen har de senaste åren förändrats          

drastiskt. Väletablerade aktörer har förändrat interna processer för att bibehålla          

marknadsandelar och konkurrenskraft. Branschen har påverkats av nya aktörer som på           

kort tid fått betydande inflytande på befintliga aktörer. Bokbranschen beskrivs som en            

dynamisk bransch där ny teknik haft stor inverkan. Ljudbokens inträde på marknaden har             

förändrat läsarens sätt att konsumera böcker och andelen tryckta böcker har avtagit.            

Under 2019 var 46 procent av antalet konsumerade böcker i Sverige digitala (Wikberg,             

2019).  

Det svenskägda företaget Bonnier Group har under flera decennier haft en           

väletablerad position inom bokbranschen. Koncernens historia sträcker sig tillbaka till          

1837 då Albert Bonnier startade det än idag verksamma bokförlaget Albert Bonnier            

förlag. Bonnier Group verkar inom bokpublicering, nyhetstidningar, film, radio och          

digitala medier (Bonnier, u.å). En framstående del inom Bonnierkoncernen är          

bokpubliceringsföretaget Bonnier Books som verkar både på den svenska- och          

internationella marknaden. Tillhörande Bonnier Books finns tolv dotterbolag, varav de tre           

bolagen BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen AB primärt har sin hemmamarknad           

i Sverige (BonnierBooks, u.å). Bonnier Books organisationsstruktur kan ses liknas vid en            

multidivisionell struktur, vilket innebär att företaget är indelat i autonoma enheter eller            

divisioner. Den multidivisionella strukturens syfte är att generera förtroende och          

auktoritet till olika divisionschefer (Chandler, 1962).  
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Bonnier Books position på den dynamiska bokmarknaden kan utifrån ett          

företagsekonomiskt perspektiv analyseras utifrån dess förmåga att hantera och adaptera          

till marknadsförändringar. Således är företaget av intresse för att närmare studera teorin            

om dynamiska kapabiliteter. Teece, Pisano & Shuen (1997) samt Eisenhardt och Martin            

(2000) är de två mest citerade artiklarna inom teorin för dynamiska kapabiliteter (Di             

Stefano, Peteraf & Verona, 2010). Teece et al. (1997) förklarar att dynamiska            

kapabiliteter är företags förmåga att integrera, bygga och konfigurerar interna och externa            

kunskaper för att hantera föränderliga marknader. Eisenhardt och Martin (2000) förklarar           

på likande vis dynamiska kapabiliteter som processer för att erhålla, integrera,           

konfigurera och frigöra resurser. Inom både Teece et al. (1997) och Eisenhardt och             

Martin (2000) har processer en central roll när konkurrensfördelar på dynamiska           

marknader ska uppnås (Helfat & Peteraf, 2009). Teece et al. (1997) förklarar att ett              

företags konkurrensfördelar på dynamiska marknader grundar sig i tre P:n, (asset)           

position, path och process. Studien tar avstamp i dessa tre P:n men har valt kategorisera               

de som företagets tillgångar (position), tillgängliga vägar (path) och processer (process).  

Tidigare forskning inom teorin för dynamiska kapabiliteter, såsom Teece et al.           

(1997) samt Eisenhardt och Martin (2000), lägger fokus vid processer inom företag och             

förmågan att inneha konkurrensfördelar på dynamiska marknader. Organisationers        

uppbyggnad och aspekten av hur den påverkar processer, dynamiska kapabiliteter och           

därmed också konkurrensfördelar diskuteras dock sparsamt i Teece et al. (1997),           

Eisenhardt och Martin (2000) och andra väl citerade artiklar. Specifikt är det inte utförligt              

förklarat vilken roll diversifierade företag har, med olika affärsområden och produkter,           

gällande dynamiska kapabiliteter och förmågan att vara konkurrenskraftig. Chandler         

(1962) förklarar att en diversifiering mellan produkter, industrier och marknader främjar           

tillväxt inom organisationer. Chandler (1962) förklarar vidare att tillväxten kommer av att            
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organisationer är uppbyggda efter en multidivisionell struktur. Enligt Chandler (1962)          

leder en multidivisionell struktur till lönsam användning av resurser på föränderliga           

marknader, både på kort och lång sikt. Däremot råder det oklarhet inom teorin för              

dynamiska kapabiliteter gällande hur en multidivisionell organisationsstruktur påverkar        

företags dynamiska kapabiliteter och dess konkurrensfördelar. Studien ämnar därmed att          

undersöka denna oklarhet, och därför har följande syfte formulerats.  

Syfte. Syftet med studien är att undersöka hur en multidivisionell          

organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess         

förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Detta ämnar studien           

göra med utgångspunkt i processer, och därmed även företagets tillgångar och           

tillgängliga vägar eftersom dessa formar processerna. Frågeställningen som studien         

ämnar besvara mynnar därför ut i: 

Hur påverkar en multidivisionell organisationsstruktur ett företags förmåga att         

uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad? 
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2. TEORI OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

Nedan följer en redogörelse för den teori som studien ämnar undersöka, vilket innefattar             

en multidivisionell organisationsstruktur samt teorin om dynamiska kapabiliteter.  

2.1 Multidivisionell struktur  

Den multidivisionella strukturen förklaras som en decentraliserad organisation bestående         

av flera autonoma divisioner med en gemensam huvudorganisation och ledning          

(Chandler, 1962). Varje division har sin egen struktur, chef, ekonomi och specifika            

huvudfokus (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer 2017). Enligt Chandler (1962)          

främjar en multidivisionell struktur tillväxt genom en diversifiering mellan produkter,          

industrier och marknader. En multidivisionell struktur innebär att delegera förtroende och           

auktoritet till olika divisionschefer, vilket både på kort och lång sikt leder till en lönsam               

användning av resurser när marknaden förändras (Chandler, 1962). Williamson (1975)          

utvecklade Chandlers (1962) idéer om den multidivisionella strukturen. Enligt         

Williamson (1975) är det väsentligt att man delegerar de operativa besluten till divisioner             

för en fungerande och framgångsrik organisation. Delegeringen möjliggör för         

huvudorganisationens bolagsledning att fokusera på strategiska beslut i form av          

prestationsbedömning, långsiktig planering, kontroll samt resursfördelning till       

organisationen olika divisioner.  

I multidivisionella organisationer delegerar bolagsledningen operativa beslut till        

divisionschefer, vilket tillåter bolagsledningen att fokuserar på ett mer övergripande          

arbete som att sätta upp kontrollsystem, vinstmål och bevaka divisionernas prestationer           

(Williamson, 1975). Detta skiljer sig från vad Williamson (1975) benämner som skadade            

(corrupted) multidivisionella organisationer, där bolagsledningen fortsatt är intensivt        
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involverad i de operativa besluten. Enligt Williamson (1975) tenderar en sådan           

involvering vara ineffektiva i stora, komplexa och diversifierade företag. Eisenmann och           

Bower (2000) vidareutvecklade synen på multidivisionella organisationer, med ett         

entreprenöriellt synsätt. En entreprenöriell multidivisionell struktur definieras av en VD          

som är centralt involverad i utvecklingen av organisationens strategiska initiativ, och inte            

endast i granskning och godkännandet av förslag som läggs fram av divisionschefer.            

Eisenmann och Bower (2000) förklarar att en entreprenöriell multidivisionell struktur          

lämpar sig där marknadsklimatet är i hastig förändring. De menar mer specifikt att när en               

VD har ansvar över att initiera och godkänna strategier, kan företag röra sig mycket              

snabbare för att ta vara på nya strategiska möjligheter på marknaden.  

2.2 Dynamiska kapabiliteter  

Dynamiska kapabiliteter utvecklades med utgångspunkt i en förlängning av det          

resursbaserade synsättet (RBV) (Helfat & Peteraf, 2009). Barney (1991) förklarar RBV           

som förmågan att uppnå konkurrensfördelar med hjälp av företagsresurser, däremot          

ansågs det inte vara anpassningsbart till mer dynamiska förhållanden. Enligt Winter           

(2003) är dynamiska kapabiliteter långsiktiga, avsiktliga och rutinmässiga aktiviteter som          

ständigt är anpassade efter förändring i miljön. Dynamiska kapabiliteter syftar till de            

aktiviteter i företaget som relaterar till företagets produkt eller tjänst och hur man             

förändrar, effektiviserar och förbättrar dessa processer och rutiner. Det finns en bred            

enighet om att dynamiska kapabiliteter står i kontrast till vanliga, eller operativa            

kapabiliteter genom att ta avstamp i förändring (Winter 2003). På detta sättet skiljer sig              

dynamiska kapabiliteter från vanliga kapabiliteter, vilka Winter (2003) förklarar som          

grundläggande, dagliga aktiviteterna som gör att företaget på kort sikt går runt. Kritik har              

dock riktats mot dynamiska kapabiliteter och dess exakta definition, exempelvis tar           

10 



 

Easterby-Smith et al. (2009) upp två områden av kritik; definitionen av dynamiska            

kapabiliteter samt effekter och konsekvenser av dynamiska kapabiliteter. Vidare har det           

dessutom förekommit diskussion om effekterna och konsekvenserna av dynamiska         

kapabiliteter, särskilt när det gäller konkurrensfördelar och företagsprestanda. Helfat och          

Peteraf (2009) uttrycker exempelvis att det inte det inte finns en tydlig enighet bland              

tidigare forskning gällande i vilken utsträckning dynamiska kapabiliteter ger         

konkurrensfördelar. Dessutom diskuterar Winter (2003) att förvirringen kring begreppet         

dynamiska kapabiliteter kan ha uppstått genom att man kopplat begreppet för hårt till             

uppfattningar om generaliserad effektivitet för att hantera förändring. 

Teece et al. (1997) redogör dock på ett konkret sätt för teorin för dynamiska              

kapabiliteter och förklarar dem som förmågan för företag att integrera, bygga och            

konfigurerar om interna och externa kunskaper för att hantera snabbt föränderliga klimat.            

Eisenhardt och Martin (2000) bygger på begreppet om dynamiska kapabiliteter genom att            

förklara det som företagets processer som grundas resurser för att matcha och skapa             

förändring. Detta innebär specifikt processerna som integrerar, rekonfigurerar, anskaffar         

och frigör resurser. Helfat och Peteraf (2009) förklarar vidare att en dynamisk kapabilitet             

kommer utav förmågan av företag att målmedvetet skapa, utöka och modifiera sin            

resursbas. Med resursbas menas exempelvis företagets materiella och immateriella samt          

de funktioner som företag besitter eller har tillgång till (Helfat & Peteraf 2009). 

Enligt Besanko et al. (2017) måste företag kontinuerligt söka av sin omgivning            

för att förbättra sina rutiner då företag som håller fast vid samma uppsättningar av rutiner               

tenderar att inte bestå. Enligt Easterby-Smith, Lyles och Peteraf (2009) tar dynamiska            

kapabiliteter många olika praktiska former som exempelvis marknadsföring,        

produktutveckling och processutveckling. De övergripande kännetecknen med dynamiska        

kapabiliteter är däremot att de förmågor av högre nivåer som ger möjligheter till             
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kunskapssamling och delning, kontinuerlig uppdatering av den operativa processen,         

interaktion med miljön samt utvärderingar av beslutsfattande (Easterby-Smith et al.          

2009). Teece et al. (1997) introducerade tre P:n som förklarade grunden till ett företags              

dynamiska kapabiliteter, (asset) position, path och process. Enligt Teece et al. (1997)            

utgör organisatoriska processer kärnan av ett företags dynamiska kapabiliteter och dess           

konkurrensfördelar på dynamiska marknader. Teece et al. (1997) förklarar vidare att           

dessa processer formas av företags tillgångar (asset positions) och dess tillgängliga vägar            

(paths). Studien har att valt beskriva innebörden av de tre P:n i de följande rubriker;               

tillgångar, tillgängliga vägar och processer.   

2.2.1 Tillgångar 

Enligt Helfat och Peteraf (2009) och Teece et al. (1997) innefattas ett företags tillgångar              

av dess materiella, immateriella tillgångar. och finansiella tillgångar. Teece et al. (1997)            

förklarar att dessa tillgångar ligger till grund för företagets processer. Vidare enligt Teece             

et al. (1997) finner man inom området för materiella tillgångar, de teknologiska            

tillgångarna. De teknologiska tillgångarna är företagsspecifika och svårimiterbara. Teece         

et al. (1997) uttrycker att finansiella tillgångar påverkar vad företag kan utföra på en              

marknad. De immateriella tillgångarna som studien ämnar fokusera på är ryktes,           

strukturella och institutionella tillgångar. Ryktestillgångar förklarar ett företags rykte         

bland konsumenter, leverantörer och konkurrenter. Strukturella tillgångar är den formella          

och informella strukturen av en organisation, vilken har en betydelse för           

innovationstakten och för utveckling av kunskaper och kapabiliteter. Teece et al. (1997)            

förklarar att decentralisering leder till en mer självständig innovation och att en            

centraliserad struktur bidrar till en mer systematisk innovation. Vidare, institutionella          

tillgångar avser lagar och policies från offentliga institutioner och myndigheter som           

exempelvis konkurrenslagar, (Teece et al. 1997).  
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2.2.2 Tillgängliga vägar 

Ett företags tillgängliga vägar innefattar ett företags stigberoende och dess teknologiska           

möjligheter. Med tillgängliga vägar menas de strategiska alternativ som finns tillgängliga           

för företaget. De strategiska alternativen är beroende av de historiska händelserna inom            

företaget, vilket Teece et al. (1997) benämner som ett företags stigberoende (path            

dependence). Enligt Besanko et al. (2017) förklaras stigberoendet av att företag är            

beroende av vilka tidigare vägar som tagits för att tas sig framåt. Även ett stigberoende               

kan ha stora konkurrensmässiga effekter (Besanko et al. 2017). Eisenhardt och Martin            

(2000) poängterar även företags stigberoende och framhäver att det fungerar som en            

guide till att uppnå dynamiska kapabiliteter. Teece et al. (1997) förklarar att de             

teknologiska möjligheterna inom en industri också är en del av ett företags tillgängliga             

vägar. Enligt Teece et al. (1997) är det välkänt att de teknologiska möjligheter som väntar               

inom en industri påverkar hur stort och snabbt industrin kan växa. Teece et al. (1997)               

förklarar att omfattningen och väsentligheten av de teknologiska möjligheterna som          

ligger i företags närhet påverkar mängden och nivån på de forskning- och            

utvecklingsaktiviteter som kan motiveras inom företaget.  

2.2.3 Processer 

Utifrån det ovan beskrivna tillgångar och tillgängliga vägar formas företagets processer           

(Teece et al. 1997). Enligt Helfat och Peteraf (2009) byggs dynamiska kapabiliteter av de              

företagsprocesser som kan ändra företagets nuvarande position, vilket i sin tur påverkar            

företagets prestation och konkurrensfördelar. Med processer syftar Teece et al. (1997) till            

hur företag samordnar och organiserar sina interna processer. Mer specifikt diskuteras           

huvudsakligen tre processer - koordination, rekonfiguration och inlärning. 
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Koordination. Teece et al. (1997) förklarar att hur en företagsledare koordinerar           

och integrerar rutiner inom företag är av vikt för företagets effektivitet. Zollo och Winter              

(2002) betonar vikten av att koordinera och integrera rutiner för att kunna anpassa sig till               

föränderliga miljöer. På exempelvis marknader där teknologier frekvent byts ut och           

marknadsförhållande snabbt förändras, blir det snabbt riskabelt att använda sig av samma            

rutiner (Zollo & Winter, 2002). Eisenhardt och Martin (2000) förklarar även att            

koordination av interna processer har betydelse för att skapa inkomstdrivande produkter.           

Med interna processer menas rutiner för att samla och processa information, vilket är av              

betydelse för produktens produktionstid och kostnad. Både Teece et al. (1997) och            

Eisenhardt och Martin (2000) pekar på att vikten av att koordinera bolagets rutiner för att               

anpassa sig till den externa miljön.  

Rekonfiguration. Att rekonfigurera (to reconfigure) definieras av handlingen att          

ändra strukturen eller uppläggningen av något (Cambridge Dictionary, u.å). Teece et al.            

(1997) beskriver rekonfiguration som förmågan att känna av och konfigurera om den            

befintliga strukturen av ett företags tillgångar. På marknader med stora förändringar           

beskrivs det finnas stort värde av rekonfiguration, då det möjliggör för intern och extern              

transformation av företag. Vidare benämner Eisenhardt och Martin (2000)         

resurs-rekonfigurering som när företag använder sig av processer för att kopiera, överföra            

och rekombinera resurser inom företaget. Exempelvis nämns att det är vanligt           

förekommande att nya produkter skapas utifrån kunskap från en kombination av tidigare            

projekt inom företaget. Vidare förklaras resursfördelning som ett sätt att rekonfigurera           

resurser, och användas för att bland annat fördela kapital och tillverkningstillgångar inom            

företagshierarkin. Teece et al. (1997) förklarar även att ett företags förmåga att känna av              

och konfigurera om den befintliga strukturen beror av hur företaget övervakar marknaden            
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och teknologier. Enligt Teece et al. (1997) underlättas processer för rekonfiguration av            

decentralisering och självständighet inom företaget.  

Inlärning. Ett företags erhållande av nya resurser och rutiner kan kopplas           

samman med ett företags process för inlärning och skapandet av ny kunskap (Eisenhardt             

& Martin 2000). Vad gäller inlärning så beskriver Teece et al. (1997) detta som en               

process för repetition och experimentation som möjliggör för att arbetet ska kunna            

genomföras mer effektivt. Vidare förklaras det att inlärning tar formen av både            

individuellt och organisatoriskt lärande. Eisenhardt och Martin (2000) förklarar att          

misslyckanden också bidrar till effektiv inlärning inom företag, då den erfarenhet           

möjliggör att man lär sig av sina misstag. När kollegor emellan delar med sig av sina                

erfarenheter och åsikter leder det till en större förståelse för sambandet mellan            

organisationens olika handlingar och företagets prestation (Zollo & Winter, 2002).   
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2.3 Teoretiskt ramverk 

Ett ramverk har upprättats baserat på ovanstående teoriavsnitt. Det teoretiska ramverket           

tar sin utgångspunkt i den multidivisionella strukturen, som studien menar kan ha en             

inverkan på ett företags tillgångar (däribland materiella, finansiella och immateriella          

tillgångar) och dess tillgängliga vägar (stigberoende och teknologiska möjligheter). Som          

teorin belyser är dessa två faktorer avgörande för ett företags processer och således dess              

förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Med processer syftar           

studien till koordination, rekonfiguration och inlärning. På vilket sätt den          

multidivisionella strukturen påverkar förmågan att uppnå konkurrensfördelar är oklar,         

och således ämnar denna studie undersöka detta. Andra påverkande faktorer som kan            

påverka förmågan att uppnå konkurrensfördelar utesluts inte, däremot ämnar inte studien           

belysa de aspekterna. 

 

 

Figur 1- Teoretiskt ramverk  
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3. METOD 

I följande avsnitt motiveras vilken metodologisk inriktning studien haft, sett till såväl            

utformning, tillvägagångssätt och genomförande.  

3.1 Forskningsdesign  

Forskningsstrategi. Studien har gjorts enligt en kvalitativ fallstudie i syfte att på            

ett djupare plan förstå hur de svenska dotterbolagens tillhörande till Bonnier Books            

bidragit till deras förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. En            

fallstudiedesign kopplas vanligen samman med kvalitativ forskning och syftar till att           

skapa en ökad förståelse av sociala djupstrukturer samt att problematisera befintlig           

kunskap om samhället (Bryman & Bell, 2017). Forskningsstrategin grundar sig i en bred             

och detaljerad språklig beskrivning baserat på observationer kopplat till fenomen          

(Hallberg, 2020). Med en kvalitativ fallstudie menas även att studien ämnar undersöka ett             

fall, i denna studie Bonnier Books. Styrkan i att använda en kvalitativ fallstudie är att på                

ett djupgående plan identifiera bolagets komplexitet som i detta fall Bonnier Books            

uppvisar (Bryman & Bell, 2017). Kritik har dock riktats mot fallstudien för dess bristande              

generaliserbarhet och kritiker ställer sig dessutom frågande till hur ett fall kan vara             

möjligt att tillämpa på flera fall (Bryman & Bell, 2017). Författarna är medvetna om              

denna kritik och ämnar med denna studie inte bidra till stora generaliseringar. Syftet är              

heller inte att som helhet applicera studiens resultat till andra företag, utan att öka              

förståelsen för huruvida Bonnier Books dotterbolag uppnått konkurrensfördelar genom         

att verka i en multidivisionell organisationsstruktur. Kritik mot kvalitativ forskning är           

även att den till viss del kan vara subjektiv och kan baseras på uppfattningar om vad som                 

är av betydelse i form av personliga förhållande under undersökningsprocessen (Bryman           
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& Bell, 2017). För att motverka detta har studien genomgående och medvetet arbetat med              

objektivitet. 

Forskningsansats. Studien har gjorts enligt en abduktiv ansats. Vanligen talas det           

om två olika ansatser, induktiv och deduktiv. Dock framgår att det finns en svaghet med               

en induktiv ansats eftersom den bygger sina slutsatser enbart utifrån empiriskt insamlat            

material. Samtidigt har kritik riktats mot den deduktiva ansatsen då den utgår ifrån             

hypotesprövning, vilket tenderar att bli problematiskt vid tolkningsprocessen i kvalitativ          

forskning (Alvehus, 2013). En abduktiv ansats anses övervinna svagheterna med den           

deduktiva och den induktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2017). Alvesson och Kärreman            

(2007) anser att vid en abduktiv ansats tillåts forskare vara öppna för tolkning av den               

insamlade datan, vilket har varit av vikt i denna studie. Eftersom studien gjorts i en               

kombination av både teori och empiriskt insamlat material som i kombination av            

varandra kontinuerligt format en förklaring, har studien gjorts enligt en abduktiv ansats.            

Författarna har under insamlingen av det empiriska materialet återvänt till teorierna för            

ytterligare reflektion. Växlingen mellan teori och empiri har givit studien insikt i hur             

teorin om dynamiska kapabiliteter och empiri från Bonnier Books relaterar till varandra,            

och var de går isär.  

3.2 Urval 

Val av fallföretag. Studien avgränsas till undersökande av Bonnier Books          

dynamiska kapabiliteter och dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar i Sverige vilket           

således innefattar dotterbolagen Bonnierförlagen AB, BookBeat och Pocket Shop         

(Bonnier, 2019). Studien satte inför val av fallföretag upp kriterier i syfte att studien              

skulle vara genomförbar, samt för att fallföretaget skulle vara av relevans för studiens             

frågeställning. Kriterierna inbegrep att företaget skulle vara verksamt i Sverige samt på            
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en föränderlig bransch under minst 5 år. Anledningen till företaget skulle vara verksamt i              

Sverige var på grund av ett underlättande i insamling av data. Vidare grundade sig kravet               

om att företaget skulle vara verksamt i en föränderlig bransch då studien syftar till att               

undersöka dynamiska kapabiliteter. Anledningen till att bolaget skulle ha varit verksamt i            

minst 5 år grundades i att man då kan analysera eventuella förändringar och trender som               

skett inom företaget. Det fanns även ett krav att bolaget skulle karaktäriseras av en              

multidivisionell organisationsstruktur, detta eftersom studien ämnar undersöka hur ett         

företags dynamiska kapabiliteter påverkas av att i en multidivisionell struktur.  

Val av respondenter. Studien har utförts enligt ett målstyrt urval innebärande att            

respondenter valts ut enligt uppsatta kriterier (Bryman & Bell, 2017). Kriterierna har            

valts med förhoppningen att de ska möjliggöra för respondenter att vara bidragande till             

att frågeställningen ska besvaras. Det första kriteriet innefattar att samtliga respondenter           

ska vara, eller ska ha varit, medarbetare inom koncernen Bonnier Books. Vidare ska             

samtliga respondenter ha arbetat inom verksamheten i mer än tre år för att kunna bidra               

med insyn rörande Bonnier Books och dess dotterbolag över tiden. Det sista kravet             

innefattar att samtliga respondenter innehar, eller har innehaft, en position inom bolaget            

som innefattar strategiskt arbete i främjandet av bolagets konkurrensfördelar.  

Efter att kraven på respondenter inom Bonnier Books fastställts kontaktades          

befintliga men även tidigare medarbetare på Bonnier Books, BookBeat, Bonnierförlagen          

och Pocket Shop. Detta i ändamål att ge en bred bild av företaget Bonnier Books, och                

dess interna relationer samt dess strategiska arbete för att vara konkurrenskraftiga. I vissa             

fall har respondenterna haft befattningar inom både Bonnier Books och något av            

dotterbolagen under de senaste åren. Detta ansågs positivt eftersom respondenterna då           

ofta haft bred inblick i flera delar av koncernen Bonnier Books.  
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Som utökat komplement till det målstyrda urvalet användes ett snöbollsurval. Ett           

snöbollsurval innebär ett slags bekvämlighetsurval där en initial respondent används för           

att få kontakt med ett utökat antal respondenter (Bryman & Bell, 2017). Detta gjordes för               

att träffsäkert och effektivt komma i kontakt med respondenter som uppfyllde framtagna            

kriterier för studien. Vid kontakt med anställda inom Bonnier Books och dess dotterbolag             

ställdes frågan om den ursprungliga respondenten kunde rekommendera andra         

medarbetare för att delta i studien. Detta resulterade i att studien kom i kontakt med               

ytterligare tre respondenter som medverkade i studien. En nackdel med ett snöbollsurval            

är att ursprungliga respondenter rekommenderar personer som befinner sig i          

respondentens direkta nätverk (Alvehus, 2013). För vår studie gav dock de ursprungliga            

respondenterna kontaktuppgifter till företagets VD, och därmed bör studien inte anses           

påverkas negativt av det använda snöbollsurvalet. Nedan presenteras de respondenter          

som deltagit i studien. 
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Intervju Respondent  Position År 
inom 
Bonnier 

Tillvägagångssätt  Datum 

1 Jesper 
Monthán  

Vice VD på Bonnierförlagen, 
Ordförande vid Svenska 
förläggareföreningen 

21 år Digitalt videosamtal 24/11 - 2020 

2 Göran Wiberg  Försäljningsdirektör på 
Bonnierförlagen 

10 år Digitalt videosamtal 1/12 - 2020 
 

3 Rebecka 
Leffler 

Förlagschef på Bazar Förlag, f.d 
affärsutvecklare och 
förändringsledare på 
Bonnierförlagen och f.d VD på 
Bonnier Books Nova 

12 år Digitalt videosamtal 1/12 - 2020 

4 Håkan Rudels  VD på Bonnier Books, 
Styrelsemedlem på 
BookBeat, f.d VD på 
Bonnierförlagen  

15 år Digitalt videosamtal 2/12 - 2020 



 

 

Tabell 1 - Tabell av respondenter 

3.3 Forskningsinstrument 

I strävan efter så relevant datainsamling som möjligt har studien använt           

semistrukturerade intervjuer för sju av respondenterna, två av respondenterna svarade via           

email. Datainsamling har även skett i form av årsredovisningar, men har även            

kompletterats med sekundärdata i form av digitala hemsidor, tidskrifter,         

branschrapporter, uppslagsverk och lagstiftningar, i syfte att ge en omfattande bild av            

Bonnier Books och bokbranschen. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun         

bestod av en grund med övergripande teman, men att intervjun hålls flexibel i sitt              

genomförande (Bryman & Bell, 2017). Valet av forskningsinstrument gjordes utifrån att           

det skulle möjliggöra ett strukturerat men flexibelt sätt att samla in kvalitativ data utifrån              

fallföretaget Bonnier Books. Författarna anser att andra typer av instrument för           

empiriinsamling, som exempelvis strukturerade intervjuer eller enkätundersökningar, inte        

på samma sätt öppnar upp till följdfrågor eller diskussion, vilket tenderar att inte ge              
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5 Anna Borné 
Minberger 

F.d VD på Pocket Shop (fram 
till och med juni 2020), f.d VD 
på Bonnierförlagen 

15 år Digitalt videosamtal 3/12 - 2020 

6 Niclas Sandin VD på BookBeat 8 år Skriftlig 
mailintervju 

3/12 - 2020 

7  Johannes 
Wedin 

Affärsanalytiker på Bonnier 
Books 

4 år Digitalt videosamtal 8/12- 2020 

8 Isa Widerståhl Förlagschef på Albert Bonnier 
förlag och f.d affärsutvecklare 
på Bonnier Books. 

3 år Digitalt videosamtal 10/12-2020 

9 Jenny Bjuhr 
Berggren 

Chief Marketing Officer(CMO) 
på Bonnierförlagen 

5 år Skriftlig 
mailintervju 

11/12-2020 



 

samma djupa förståelse för en individs upplevelser. Till grund för samtliga intervjuer har             

en intervjuguide tagits fram. Intervjuguiden utformades enligt en uppdelning av olika           

områden som studien ämnade få svar på, dessa områden bestod av; bokbranschen i sin              

helhet, formella och informella relationer inom koncernen, omvärldsbevakning, externa         

relationer och företagskultur. Förhoppningen var att områdena skulle ge en bred insyn i             

Bonnier Books arbete med konkurrensfördelar, men även att områdena skulle vara direkt            

tillämpbara på respondenternas arbetsuppgifter inom Bonnier Books. Intervjuguiden har         

anpassats till om respondenten arbetar på Bonnier Books eller dess dotterbolag. Guiden            

har endast fungerat som en mall, intervjufrågorna i guiden har individuellt anpassats med             

hänsyn till respektive respondent. Intervjuguiden skickades ut till respektive respondent          

ett antal dagar i förväg för att varje respondent skulle ha tid att förbereda sig och därmed                 

tillhandahålla studien genomtänkta svar. I studien har således författarna själva, för de            

digitala intervjuerna, agerat forskningsinstrument. Det har under intervjuerna varit av vikt           

att författarna varit uppmärksamma och således hållit en tydlig struktur trots att            

intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär. Då har varit av relevans att relevanta            

följdfrågor ställts till respondenten. Författarna har samtidigt agerat för att låta           

respondenten få framföra vad hen haft för avsikt att svara. Detta har inneburit att              

intervjuerna stundtals haft varierande fokus, fast med en liknande grundstruktur. Under           

intervjuerna kunde det urskiljas att olika respondenter haft olika fokusområden och vilket            

såldes synts i svaren. För att säkerställa att alla frågor diskuteras i liknande omfattning              

har en av författarna i samtliga intervjuer haft i huvuduppgift att hålla strukturen och se               

till så varje tema tas upp till diskussion. Det insamlade materialet i form av              

årsredovisningar har inhämtats på ett systematiskt tillvägagångssätt i form av att samma            

typ av information hämtats från samtliga bolag.  
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3.4 Tillvägagångssätt  

Studien har utförts utefter intresset att studera större diversifierade verksamheter och           

dynamiska marknader, av detta kom teorin om dynamiska kapabiliteter samt den           

multidivisionella strukturen att bli av intresse. Utifrån detta tog studien avstamp och            

påbörjade en litteratursökning i syfte att generera information om etablerade kunskaper           

inom området (Bryman & Bell, 2017). Parallellt med en litteraturundersökning          

preciserades och formulerades forskningsfrågan. Vetenskapliga tidskrifter och böcker        

analyserades och tolkades kritiskt i syfte att få en bred och djup bild av vad tidigare                

forskning uppgav, samt för att finna obesvarade frågor med teorin. Parallellt med            

litteraturgenomgången beslutades studiens fallföretag Bonnier Books, som en del av          

Bonnier Group. Detta utifrån intresset att Bonnier Group är verksam i varierande            

branscher som genomgått stora förändringar under senaste åren, vilket var av betydande            

vikt eftersom studien grundas i dynamiska kapabiliteter. Det rådde däremot initialt           

oklarheter i vilken del av den koncernen Bonnier Group som skulle undersökas.            

Ursprungligen ansågs enbart det Bonniergrundade företaget BookBeat vara av intresse          

för studien. Detta kom dock att ändras efter att mer kunskap om dess moderbolag              

Bonnier Books införskaffats. Istället lades då mer fokus vid Bonnier Books och dess tre              

svenska dotterbolag, BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen. När fallföretaget var          

fastställt påbörjades arbetet med att hitta respondenter. Dessa kontaktades via Linkedin           

och email.  

Givet litteraturöversikten och frågeställningen formulerades en intervjuguide.       

Intervjuguiden låg till grund vid genomförandet av intervjuerna i syftet att säkerställa att             

studiens ämnade informationsinsamling berördes. Genomförandet av intervjuerna gjordes        

efter en intervjuguide som utformades efter vald teoretisk grund.  
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Intervjuerna, som ovan förklarats, utfördes enligt en semistrukturerad struktur.         

Samtliga intervjuer genomfördes på distans, detta på grund av restriktioner till följd av             

Covid-19 pandemin. Sju intervjuer genomfördes via digitala videosamtal och två via           

email. De digitala intervjuerna spelades in, i samråd med respondenterna, och           

transkriberades med ändamål att skriftligen dokumentera intervjun. Fördelarna med         

transkriberade intervjuer är bland annat dess underlättande för noggrannare analys av           

intervjupersonernas svar (Bryman & Bell, 2017). Inför samtliga intervjuer tillfrågades          

respondenterna om de ville vara anonyma, det framkom då att ingen av respondenterna             

hade preferenser för detta. Vid redovisning av insamlat material gavs respondenter olika            

mycket utrymme, vilket grundades i att vissa respondenter tillhandahöll studien          

varierande relevant information. Således har även respondenternas befattningar haft         

betydelse i dess varierade redovisning.  

Digitala intervjuer kan ses bli problematiska för att inte vara lika personliga då             

uppfattningen av en persons kroppsspråk begränsas i jämförelse vid ett fysiskt möte.            

Detta kan ses vara av betydelse vid kvalitativa intervjuer då respondenternas kroppsspråk,            

uppfattningar och reaktioner under intervjun kan vara av betydelse. Därför har det varit             

av betydande vikt att samtliga respondenter deltog vid intervjutillfället med kamera. Vid            

ett tillfälle uppstod fördröjning av ljud och bild, vilket resulterade i att kameran fick              

stängas av och intervjun fortlöptes med enbart ljudfunktionen. En positiv aspekt i            

utförandet av digitala intervjuer är det faktum att det är tid-och resurseffektivt (Bryman &              

Bell, 2017). De två respondenter som valde att delta i studien via mail grundade sig i att                 

respondenterna inte hade möjlighet att delta genom ett digitalt videosamtal. Författarna är            

medvetna om att skriftliga intervjusvar inte ger utrymme för att uppfatta respondentens            

kroppsspråk, eller i direkt anslutning till svaret ställa följdfrågor, vilket gör intervjusvaren            
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något svagare. Dock anses svaren tillräckligt utförliga, nyanserade och således          

bidragande till att besvara frågeställningen. 

Studien har även tagit del av sekundära datakällor i form av Bonnier Books och              

dess dotterbolag årsredovisningar samt publicerat material från hemsidor. Information         

från årsredovisningar har hämtats från bolagets hemsida samt Retriever Business.          

Retriever Business är en databas, där företag bland annat publicerar sina           

årsredovisningar, som studenter vid bland annat Lunds Universitet har tillgång till           

(Retriver, u.å). Årsredovisningarna användes i syfte att generera bredare och djupare           

förståelse för Bonnier Books finansiella relation till dess svenska dotterbolag, BookBeat,           

Bonnierförlagen och Pocketshop. Årsredovisningar har kritiskt granskats med        

utgångspunkt i fyra kriterier, vilket föreslås i användandet av dokument för kvalitativ            

forskning (Bryman & Bell, 2017). De fyra kriterierna innefattar autenticitet, vilket berör            

huruvida materialet är äkta och av obetydligt ursprung, trovärdighet gällande i vilken            

utsträckning materialet innefattas av felaktigheter, representativitet som omfattar        

huruvida materialet är av typisk karaktär, samt meningsfullhet vilket berör om materialet            

är tydligt och begripligt. Vid applicering av dessa kriterier på Bonnier Books publicerade             

årsredovisningen anses de uppfylla kriterierna. Årsredovisningarna och dess innehåll har          

granskats av auktoriserade revisorer. Årsredovisningarna är dessutom av typisk karaktär          

och följer strukturen av en traditionell årsrapport, vilket gör materialet tydligt och            

begripligt. De sekundära källorna är hämtade från bland annat förstahandskällor, i form            

av bolagets egna hemsidor och myndigheters hemsidor, och etablerade aktörer inom           

bokbranschen, i form av branschorganisationer och tidskrifter. Därmed anses även de           

sekundära källorna uppfylla kriterierna.  
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3.5 Beskrivning av dataanalys 

Den insamlade datan har analyserats utifrån grundad teori. Vid grundad teori läggs stor             

vikt i analysering av insamlad data där kodning är en central process. Inom den grundade               

teorin har studien använt öppen kodning, vilket innebär en process där det insamlade             

datamaterialet delas in i begrepp och därefter kategorier (Bryman & Bell 2017). Valet av              

grundad teori och öppen kodning grundar sig i att skapa en ökad förståelse av              

fallföretagets sociala djupstrukturer. I metoden för dataanalys finns det en koppling           

mellan insamling av data, analys och den resulterande teorin. Med bakgrund av detta             

kunde studien parallellt med intervjuerna och insamling av sekundärdata analysera          

materialet för att vidareutveckla teorin. Dataanalysen har således gjort enligt en iterativ            

process. Intervjufrågorna bearbetades efter varje intervju i syfte att ges så relevant            

information som möjligt.  

Studien valde att dela in datan i kategorierna bokbranschen,         

organisationsstruktur, omvärldsbevakning, inlärning, tillgångar och företagskultur. Valet       

av kategoriindelning gjordes med utgångspunkt i de teman som intervjuguiderna utgick           

ifrån. Respondenternas svar sorterades in i ett separat dokument till de olika kategorierna,             

detta i syfte att underlätta för att få en överblick över vad som sagts om de olika                 

kategorierna. Utifrån kategorierna bildades sedan studiens empiriindelning.       

Datainsamlingen pågick tills dess att teoretisk mättnad uppnåtts, innebärande att studien           

fortsatte samla in material tills dess att nytt material inte längre tillför utvecklandet av              

studien. Somliga forskare menar att det finns risk för att studier som använder grundad              

teori blir uppdelad och därmed riskerar kontexten att förloras (Bryman & Bell 2017). För              

att hämma detta har kodad data parallellt jämförts med insamlad data. För analys av              

årsredovisningar har studien sett till om koncernbidrag flyttats till eller från företaget.            

Vidare har företagens årsomsättningar analyserat, detta i syfte att få en bättre förståelse             
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för företagets finansiella position. Studien har slutligen sökt efter eventuella andra           

punkter i årsredovisningarna som kan vara av intresse för relationen mellan Bonnier            

Books och dess dotterbolag.  

3.6 Studiens trovärdighet och äkthet 

I strävan efter en sanningsenlig analys bör hänsyn tas i validitet och reliabilitet.             

(Hallberg, 2020). Det framförs i Bryman och Bell (2017) att begreppen validitet och             

reliabilitet inte är optimalt tillämpbara i kvalitativa sammanhang och det framgår istället            

att trovärdighet och äkthet bör tillämpas vid kvalitativa studier. Även författarna menar            

att trovärdighet och äkthet är mer tillämpbara vid bedömning kvalitativa studier och            

därför har det synsättet applicerats för att utvärdera studien. Trovärdighet delas mer            

specifikt upp i fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och         

konfirmering. Vidare delas äkthet upp i fem kriterier i termer av rättvis bild, ontologisk              

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet som         

snarare anses ha i syfte att utvärdera kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2017.)             

Anledningen till att studien valt att applicera dessa kriterier är eftersom kriterierna är mer              

relaterbara och tydligt utformade efter att appliceras på kvalitativa studier. Kriterierna är            

även mer anpassade för att utvärdera studiens innehåll. Med anledning av detta har             

studien utgått ifrån trovärdighet och äkthet som kriterier.  

Tillförlitlighet. Att skapa tillförlitlighet i en studie innebär att man säkerställer att            

forskningen bedrivs enligt de regler som finns, samt att man rapporterar de resultat som              

framkommit till de studieobjekt som deltagit i studien. Detta för att få bekräftat att man               

uppfattat dess bidrag till studien på ett korrekt sätt. Tillförlitlighet bör skapas för att              

generera en accepterbarhet och trovärdighet hos läsaren (Bryman & Bell, 2017). Studien            

har spelat in och transkriberat samtliga digitala intervjuer. Detta har gjorts för att kunna              
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reprisera för eventuella delade uppfattningar, samt för att kunna säkerställa att           

misstolkningar inte gjorts i efterhand. Vidare har samtliga författare avlyssnat          

intervjuerna och även haft ett solidariskt ansvar för att i text förmedla en så korrekt bild                

av det som respondenten sagt som möjligt. Samtliga respondenter har även delgivits            

studien i god tid före inlämning för att säkerställa att deras information och namn använts               

på ett korrekt sätt.  

Överförbarhet. Överförbarhet anses vara huruvida studiens resultat kan tillämpas         

i andra sammanhang och generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 2017).             

Då studien är en kvalitativ studie eftersträvas att nå ett djup och uppfatta specifika              

sammanhang av Bonnier Books och hur den multidivisionella strukturen bidrar till           

dynamiska kapabiliteter. I detta eftersträvas att ge läsaren en omfattande beskrivning av            

studiens fallföretag och de förutsättningar som finns inom bolaget i syfte att besvara             

frågeställningen. Förhoppningen är sedan att läsaren i viss mån ska kunna applicera och             

överföra studiens analys till andra koncernföretag för att ges en uppfattning om hur en              

multidivisionell organisationsstruktur kan påverka förmågan att uppnå       

konkurrensfördelar. För att möjliggöra detta har studien redogjort för Bonnier Books och            

dotterbolagens storlek, bransch, samt beskrivit respondenternas position inom företaget.         

Faktorer som dock kan försämra studiens överförbarhet är Bonnier Books företagsstorlek,           

långa historia och dess egenskap av att täcka stora delar av den svenska bokbranschen.              

Dessa faktorer gör företaget unikt och riskerar därmed att försämra överförbarheten.  

Pålitlighet. Med pålitlighet menas att studien ska anta ett granskande synsätt av            

studiens alla faser och bedöma dess trovärdighet (Bryman & Bell 2017). En studie med              

hög pålitlighet påverkar även studiens replikerbarhet (Bryman & Bell, 2017). Studien har            

kritiskt granskats och reviderats av samtliga författare vid uppkomna oklarheter, vilket           

har bidragit till att stärka pålitligheten. Pålitligheten har dessutom stärkts av det faktum             
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att studien arbetat för att tydligt presentera dess tillvägagångssätt, i syfte att studien i som               

god mån som möjligt ska kunna replikeras.  

Konfirmering. Konfirmering innebär att uppnå ett objektivt korrekt resultat, det          

anses dock vara svårt i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Då författarna vid              

utförandet av studien inte haft personliga relationer till varken Bonnier, respondenter eller            

till någon annan på bolaget har författarna haft en saklig och opartisk syn på bolaget,               

vilket anses bidragande till objektiviteten och således konfirmeringen. Vidare har          

författarna arbetat aktivt för att under studiens gång inte lägga personliga värderingar till             

studien. Detta har gjorts genom att samtliga författare varit medvetna om att risken för              

det finns. Till området konfirmering hör även i vilken utsträckning studiens resultat kan             

styrkas. Generellt sett anses ett resultat kunna styrkas genom att replikera studien            

(Bryman & Bell, 2017). För att studien i så god mån som möjligt ska kunna replikeras har                 

författarna beskrivit tillvägagångssättet för studien, samt så detaljerat som möjligt          

beskrivit den miljö som företaget och respondenterna befann sig i när studien utfördes.  

Rättvis bild. Rättvis bild innebär att studien ska förmedla en rättvis bild av åsikter              

och uppfattningar av studerade fenomen (Bryman & Bell, 2017). I strävan av äkthet har              

studiens respondenter haft varierande befattningar inom fallföretaget för att bidra till en            

övergripande uppfattning av företaget. Ett av studiens kriterier var att respondenterna           

skulle ha en befattning som innefattar arbete med företagets strategier, något som bidragit             

till att samtliga respondenter haft en betydande befattning inom bolaget. Detta har varit             

en strävan för författarna, trots det faktum att det kan anses ge en icke-rättvis bild av                

företaget som helhet.  

Ontologisk, pedagogisk, katalytisk- och taktisk autenticitet. Ontologisk       

autenticitet avser huruvida undersökningen hjälper deltagande personer i studien att få en            

bättre förståelse av sin sociala situation och miljö. Pedagogisk autenticitet ämnar i            
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fallstudiens deltagare får en förtydligad bild av andra personers upplevelse. Vidare avser            

katalytisk- och taktisk autenticitet huruvida medverkande personer i studien bidrag i att            

deltagarna kan förändra och få bättre möjligheter att vidta åtgärder om så krävs med              

utgångspunkt från studien (Bryman & Bell, 2017). Med intuitionen att generera en ökad             

förståelse av verksamhetens sociala kontext har samtliga respondenter i efterhand tagit           

del av studien och dess resultat vilket möjliggör vidare reflektion och eventuella agerande             

för fallföretaget. 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras insamlad primär- och sekundärdata kopplat till den svenska            

bokbranschen och fallföretaget Bonnier Books.  

4.1 Bokbranschen  

Den traditionella bokbranschen i form av tryckta böcker har sitt ursprung i 1400-talet             

(SvF, u.å). Under 1800-talet expanderade bokbranschen kraftigt och flera bokförlag växte           

fram, däribland Bonniers, Norstedts, B Wahlström och Rabén & Sjögren (NE, u.å). Före             

1970 kännetecknades den svenska bokbranschen av fasta priser och en          

etableringskontroll, vilket innebar att varje bokhandlare fick en viss ensamrätt till           

böckerna. Avskaffandet av de fasta bokpriserna innebar en stor förändring av regelverket            

eftersom monopolpositionen som bokhandlarna haft försvann, och således blev         

bokbranschen mer dynamisk (Ahlinder, Carlsson, Brodin, Byström, Hehrne,        

Klackenberg, Modig, Rönström, Sjögren & Svedjedal, 2003). I mitten på 2000-talet           

lanserades ljudboken och formatet har sedan dess fortsatt att växa och inverka på             

branschen. Enligt Wallin, Tattersall-Wallin och Gunnarsson-Lorentzen (2019) befinner        

sig den svenska bokbranschen i en förändringsprocess då allt fler använder sig av digitala              

prenumerationstjänster, även kallat streamingtjänster, för konsumering av böcker.        

Prenumerationstjänster innefattar att ljud- och e-böcker säljs i en digital          

prenumerationsform istället för styckvis. Således äger inte konsumenten boken utan          

konsumenten har endast tillgång till boken under prenumerationstiden (Wallin et al.,           

2019).  

Lagstiftande begränsningar inom bokbranschen. Likt flertalet andra koncerner        

styrs Bonnier Books av den svenska konkurrenslagstiftning. Hur        
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konkurrenslagstiftningen ser ut är av relevans för hur mycket bolagen inom Bonnier            

Books kan samarbeta (intervju 4, 2 december 2020). Konkurrenslagen innehåller två           

förbud, förbud mot att samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen vilket avser när              

företag samarbetar för att motarbeta eller hindra konkurrensen på ett sätt som ger resultat,              

samt förbud mot att missbruka en dominerande ställning (Konkurrensverket, u.å). Vidare,           

om ett företagsförvärv skapar eller förstärker en dominerande ställning ska förvärvet           

förbjudas enligt konkurrenslagen (SFS 2008:579).  

4.2 Bonnier Books 

Bonnierkoncernen är en svensk familjeägd mediekoncern med verksamheter i         

bokpublicering, nyhetstidningar, film, radio och digitala medier. Det överordnade bolaget          

för alla Bonniers verksamheter är Bonnier Group. (Bonnier, u.å) En del av Bonnier             

Group är Bonnier Books, som överser Bonnierkoncernens övergripande aktiviteter för          

bokpublicering och detaljhandel, detta innefattar traditionell och digital-publicering,        

bokhandelskedjor, pocketbokhandlare och streamingtjänster (Bonnier Books, u.å).       

Bonnier Books är Sveriges största bokförlagsgrupp och listades på plats 24 över världens             

största bokförlagsgrupper år 2018 (Milliot, 2018). Bonnier Books bedriver verksamhet i           

Sverige, Finland, Norge, Polen, Storbritannien och Tyskland. Studien fokuserar         

emellertid på Bonnier Books svenska verksamhet, vilket innefattar tre bolag,          

Bonnierförlagen, Pocket Shop och BookBeat (Bonnier, 2019).  
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Figur 2- Bonnier Books och dess moder- och svenska dotterbolag. 

 

Bonnierförlagen. Verksamheten är Bonnier Books svenska förlagsverksamhet       

och fungerar som producent och återförsäljare av böcker. Olika förlag inom           

Bonnierförlagen har olika fokus vad gällande bokutgivning. Inom Bonnierförlagen ingår          

exempelvis Sveriges största bokförlag Albert Bonniers förlag (Bonnierförlagen, u.å).  

Pocket Shop. Verksamheten fungerar som Bonnier Books fysiska detaljhandel         

och grundades år 1989 med en första butik på Stockholms centralstation. Sedan dess             

öppnande har Pocket Shop satsat på att finnas tillgängliga vid tågstationer och            

flygplatser, främst i Sverige men även internationellt. Pocket Shop säljer pocketböcker           

som spänner över en rad olika genrer (Pocketshop, u.å). Bolaget förvärvades år 2012 av              

Bonnierkoncernen (Bonnier, 2012).  

BookBeat. Verksamheten lanserade år 2016 av Bonnier Books och är en           

streamingtjänst för ljud- och e-böcker. Bonnier hade dock tidigare försökt sig på            

ljudkonceptet med de två nu nedlagda tjänsterna, Laudio och Adlibris Mondo (Dahlgren,            

2017). Laudio lanserade 2010 och beskrevs som “Spotify för ljudböcker’’, men lades ner             

då konkurrensen från rivaliserande tjänsten Storytel var för stor. Därefter lanserades           

tjänsten Mondo, men även den tjänsten lades ner i och med lanseringen av BookBeat.              
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BookBeat har idag expanderat internationellt och totalt för år 2019 var BookBeat aktiva             

på 28 marknader (Mynewsdesk, 2019).  

Bokbranschen och dess förändringar enligt medarbetare på Bonnier Books.         

Håkan Rudels, VD på Bonnier Books, beskriver den svenska bokbranschen som en            

bransch där digitaliseringen under de senare åren haft en stor inverkan, och pekar på att               

Sverige ligger i framkant vad gäller internetandel i försäljningen av böcker (intervju 4, 2              

december 2020). Enligt Jenny Bjuhr Berggren, CMO på Bonnierförlagen, har          

bokbranschen de senaste åren sett en genomgripande förändring då ljudboken och           

streamingtjänsterna tagit stora marknadsandelar från fysisk bokhandel och detaljhandel         

(intervju 9, 11 december 2020). Isa Widerståhl, förlagschef på Albert Bonnier förlag,            

berättar att bokbranschens förändring påverkas av att Sverige har haft en stark digital             

utveckling (intervju 8, 10 december). Göran Wiberg, försäljningsdirektör på         

Bonnierförlagen, menar att branschen står inför en kanal- och formatförskjutning, och att            

nästa all försäljning det senaste åren går mot onlinehandel, i form av e-handel eller              

streamingtjänster. Wiberg berättar vidare att det under de tre senaste åren har hänt mycket              

i hur konsumenter väljer att konsumera berättelser. Idag står onlineförsäljning för 76            

procent av försäljningen, och fysisk handel för 24 procent där majoriteten av intäkterna             

och den streamade konsumtionen av ljudböcker står för mellan 32 och 35 procent av              

branschens alla intäkter (intervju 2, 1 december 2020). Likväl Anna Borné Minberger,            

tidigare VD på Pocket Shop mellan åren 2013 till 2020, kan styrka att bokbranschen har               

förändrats. Borné Minberger syftar på digitaliseringens inverkan på försäljningen samt          

förändringar i distribution och författaravtal. Borné Minberger förklarar att Pocket Shop           

anpassats efter marknaden och vad som händer runt omkring med motbud, prissättning            

och med service för att erbjuda någon annat än det man kan få online (intervju 5, 3                 

december 2020). Niclas Sandin, VD på BookBeat, förklarar att bokbranschen är en            
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otroligt dynamisk miljö, där tradition idag kombineras med digital transformation. Sandin           

menar på att detta troligen medfört att svenskar lägger mer pengar än någonsin på böcker.               

Branschen är i en stor transformation, där grundprodukten är densamma men           

affärsmodellen och distributionsformer har digitaliserats (intervju 6, 3 december 2020).          

Däremot poängterar Jesper Monthán, vice VD på Bonnierförlagen, att det tog det en lång              

tid för bokbranschen att utvecklas teknikmässigt (intervju 1, 24 november 2020).           

Rebecka Leffler, tidigare affärsutvecklare och förändringsledare på Bonnierförlagen,        

samt grundare av Bonnier Books Nova beskriver likväl branschen generellt som           

trögrörlig med tydliga möjligheter till förändring för såväl nya som väletablerade aktörer.            

Bonnier Books Nova var en innovationssatsning av Bonnier Books, vars syfte var att ta              

berättelsen till ett mer digitalt format. Leffler poängterar förståelsen för långa ledtider när             

kreativitet står i fokus, och att det leder till svårigheter kopplade till automatisering             

(intervju 3, 1 december 2020).  

Bjuhr Berggren berättar att själva förläggarhantverket dock står lika starkt som           

alltid (intervju 9, 11 december 2020). Vidare poängterar Sandin att bokbranschen är en             

bransch som har funnits otroligt länge och upplevt ständiga teknikskiften men som i             

kärnan erbjudit samma grundprodukt: väl genomarbetade berättelser (intervju 6, 3          

december 2020). Likväl Rudels framför också att bokbranschen i grunden sysslar med            

berättande och inte försäljning av en fysisk bok specifikt.  

“Vi sysslar ju egentligen inte med böcker, vi sysslar med berättelser och            

upplevelser. Sen hur de förpackas är egentligen ganska ointressant. De ska förpackas            

och distribueras på bästa sätt utifrån hur vi konsumenter beter oss”, menar Rudels.  

Vidare förklarar Rudels att den svenska bokbranschen präglas av hård konkurrens på            

förlagssidan, detta i form av höga förskott, auktion och budgivning på de stora             
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författarna, och relativt låga priser på böcker i jämförelse med i andra länder (intervju 4,               

2 december 2020).  

4.2.1 Organisationsstruktur  

I intervjuer med respondenter diskuteras Bonnier Books organisationsstruktur och graden          

av centralisering inom bolaget. Jesper Monthán, vice VD på Bonnierförlagen, menar att            

organisationen präglas av en varierad grad av centralisering beroende på vem som suttit i              

ledningen för Bonnier Books över åren (intervju 1, 24 november 2020). Håkan Rudels,             

nuvarande VD på Bonnier Books, är tydlig med att han vill att organisationen ska vara               

decentraliserad. Rudels poängterar att decentralisering genererar merkostnader för        

företaget vilket möjligen inte uppkommit vid en mer centraliserad organisation, men           

anser att nyttan av decentralisering är högre. Detta eftersom att ständigt jaga den minsta              

gemensamma nämnaren för företaget på lång sikt kommer att vara negativt för bolaget             

och leda till att bolaget missar att utnyttja sin fulla potential.  

“Man kommer upp, sparar pengar, sparar pengar men sen blir nyttan avtagande            

och direkt begränsande av den enkla anledningen att till slut sitter du på strukturer som               

inte är bra för någon, den är bara billig”, menar Rudels (intervju 4, 2 december 2020). 

Isa Widerståhl, förlagschef på Albert Bonnier förlag, instämmer med Rudels om att            

organisationen ska vara decentraliserad då exempelvis bolag som Pocket Shop och           

BookBeat har väldigt olika personalstyrkor, Pocket Shop har butikspersonal och          

BookBeat har utvecklare (intervju 8, 10 december 2020). Även Johannes Wedin,           

affärsanalytiker på Bonnier Books, nämner att Bonnier Books huvudkontor inte syftar till            

att vara ett huvudkontor i den traditionella bemärkelsen utan strävar snarare efter att             

facilitera kunskapsdelning, samverkan och transparens mellan bolagen, och styra vissa          

övergripande frågor, som exempelvis governance, finansiella nyckeltal, redovisning,        

produktion samt vissa IT frågor (intervju 7, 8 december 2020). Trots detta menar Rudels              
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att det finns delar av organisationen som gynnas av att skötas centralt som generella              

värderingar, hållbarhets- och mångfaldstänk (intervju 4, 2 december 2020).  

Rebecka Leffler, menar på att hon i sin roll som dåvarande VD vid grundandet av               

Bonnier Books Nova gavs friheten att utforma innovationssatsningen själv med krav på            

Bonnier Books övergripande struktur och strategier (intervju 3, 1 december 2020). Idag            

är Bonnier Books Nova inte längre i verksamt (Laxgård, 2019). Likväl bekräftar Niclas             

Sandin, VD på BookBeat att Bonnier Books givit bolaget stort förtroende att driva             

verksamheten utifrån egna villkor.  

“Det viktigaste för Bonnier Books är att BookBeat lyckas, inte att de som ägare              

ska styra verksamheten”, menar Sandin (intervju 6, 3 december 2020). 

Även Göran Wiberg, försäljningsdirektör på Bonnierförlagen, beskriver samarbetet        

mellan Bonnierförlagen och Bonnier Books som fritt. Wiberg förklarar att de arbetar efter             

säljmål från Bonnier Books och att viss vinst från målet lämnas sedan till Bonnier Books               

(intervju 2, 1 december 2020). 

Internt nätverk. Bonnier Books systerbolag sinsemellan menar att bolagen drar          

nytta av varandra genom dess samma ägare. Wiberg beskriver att det inte har ett direkt               

samarbete med det andra bolagen som ligger under Bonnier Books, såsom Pocket Shop             

och BookBeat. De andra bolagen behöver se saker ur ett konkurrensperspektiv och göra             

en bra affär, för att lämna pengar till moderbolaget. Enligt Wiberg har Bonnierförlagen             

inga direkta fördelar eller förmåner av Bonnier Books. Wiberg förklarar dock att            

Bonnierförlagen tar del av en stor mängd data från systerbolagen, och menar att             

samarbetet mellan Bonnierförlagen och BookBeat är närmare än den relation som           

Bonnierförlagen har med exempelvis deras konkurrerande streamingtjänst Nextory        

(intervju 2, 2 december). Vidare betonar Leffler att det finns ett nära samarbete             

sinsemellan i utbyte av erfarenheter och insikter. Däremot värnar varje bolag högt om             
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sina egna affärer och villkor. Likväl menar Leffler på att många inom bolaget har goda               

informella relationer sinsemellan då de bland annat sitter i samma lokaler (intervju 3, 1              

december). Det påpekas dessutom att det finns strategier inom specifikt Bonnierförlagen           

form av liknande avtalsstrukturer som håller sig till rimliga och liknande innehåll i syfte              

att förlagen inom bolaget inte ska spela ut varandra (intervju 8, 10 december 2020). 

Lanseringar. Sandin pekar på att han tror att BookBeat fått det bästa av två              

världar, den stora koncernen som ger en trygghet och långsiktighet och som samtidigt             

skapar förtroende hos nya partners. Sandin menar att med ett tydligt ramverk och en              

affärsplan som innebar att bygga BookBeat självständigt inte gett några generella           

nackdelar. Det viktigaste var inte att lansera något som bara kommer ut på marknaden,              

utan lansera något som ständigt kan anpassa sig till nya förutsättningar och teknisk             

utveckling (intervju 6, 3 december). I relation till organisationsstrukturen diskuterar          

Monthán hur detta har inverkan på informationsflödet inom organisationen. Han nämner           

att han tror att BookBeat, i jämförelse med Bonnierförlagen, har en annan diskussion med              

Bonnier Books. Att det möjliggör för BookBeat att vara konkurrenskraftiga då har ett             

större fokus och intresse av tech, än frågor rörande litteratur (intervju 1, 24 november).              

Likväl som det nylanserade bolaget Bonnier Books Nova genererade en trygghet i form             

av exempelvis utbetalning av löner oavsett affärer eller ej, genererade det däremot även             

hämningar i entreprenörsdrivhet. Vidare menar Leffler på att genom lanseringen av           

BookBeat, och dess placering i organisationsschemat, har möjliggjort att bolaget          

förflyttat sig framåt och inte hamnat kvar i något gammalt. Likväl menar Leffler på att               

det stundtals kunde ställas orimliga krav på mindre startups inom bolaget, som            

exempelvis nyckeltal med finansiellt fokus. I sammanhanget av lanseringar inom Bonnier           

Books nämner Leffler att BookBeat möjliggjort för bolaget att vara modernt (intervju 3, 1              

december 2020). 
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4.2.2 Omvärldsbevakning 

Jesper Monthán, vice VD på Bonnierförlagen, anser att Bonnierförlagen aktivt arbetar           

med omvärldsbevakning men att omfattningen av bevakningen varierar mellan bolagen.          

Bonnierförlagen har enligt Monthán vartannat eller var tredje år ett scenariospel där cirka             

femton personer med olika professioner samlas och diskuterar vad som förväntas hända            

om fem till tio år. Anledningen till detta är eftersom de vill förutspå nya platser att                

befinna sig på och inte missa nya möjligheter (intervju 1, 24 november 2020). Även              

Göran Wiberg, försäljningsdirektör på Bonnierförlagen, förklarar att det finns rutiner          

inom Bonnierförlagen som håller dem uppdaterade om förändringar i branschen. Detta           

för att ständigt kunna forma sig efter de förväntade händelserna. Wiberg förklarar även             

att Bonnierförlagen har olika innovationsgrupper vars syfte är att hitta ett sätt är arbeta på               

som matchar med vilken riktning som branschen går mot (intervju 2, 1 december 2020).              

Gällande omvärldsbevakning så förklarar även Håkan Rudels, VD på Bonnier Books, att            

Bonnier Books har interna processer i syfte att bevaka omvärlden. Detta inbegriper            

formaliserade månadsrapporteringar på cirka femtio sidor som belyser bland annat          

branschfrågor och statistik. Rudels pekar dessutom att en effektiv omvärldsbevakning          

innefattar bevakning av andra branscher, de branscher som tar konsumenters tid, vilket            

exempelvis innefattar även andra typer av streamingtjänster. För att övervaka omvärlden           

på ett mer strukturerat och formaliserat sätt poängterar Håkan Rudels att Bonnier Books             

inför 2021 prioriterat området genom nyrekrytering av humana resurser för en bredare            

kompetens inom omvärldsbevakning (intervju 4, 2 december 2020). Johannes Wedin,          

affärsanalytiker på Bonnier Books, förklarar att treårsplaner sätts upp för hela Bonnier            

Books, men att det är en ständigt pågående dialog med respektive VD angående hur              

arbetet med att förhålla sig till planen fortlöper (intervju 7, 8 december 2020). Anna              

Borné Minberger, tidigare VD på Pocket Shop, tydliggör att gällande omvärldsbevakning           
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var av vikt för dem att hela tiden scanna av marknaden i syfte att rent geografiskt bilda                 

sig en uppfattning om var Pocket Shop skulle befinna sig. För att anpassa sig efter               

marknaden, samt för att vara en modern bokhandel, har företaget ständigt ställt sig frågan              

om de erbjuder rätt saker till dess kunder (intervju 5, 3 december 2020). Likväl Niclas               

Sandin, VD på BookBeat, menar att även BookBeat ständigt arbetar med           

omvärldsbevakning på flera olika marknader och driver ständigt pågående diskussioner          

om vilka signaler de ska agera på och vilket brus de kan bortse från. Sandin betonar                

vikten av intern bevakning av data för en så uppdaterad bild som möjligt av omvärlden               

(intervju 6, 3 december 2020). Isa Widerståhl, förlagschef på Albert Bonniers förlag,            

pekar på att omvärldsbevakningen är mer kvalitativ än vad den är kvantitativ då den är               

mer intressebaserad. Det handlar om att läsa vad som händer i bokbranschen och titta              

vilka böcker som finns på diverse topplistor. Widerståhl menar även att potentiella hot             

går att parera om man har en tidig diskussion om dem. Widerståhl pekar på att desto                

tidigare organisationen blir medveten om ett potentiellt hot, desto mer medvetna blir            

personerna i organisationen (intervju 8, 10 december 2020).  

Agerande på omvärldsbevakning. Monthán menar att de arbetar rutinmässigt och          

processinriktat tills dess att de stöter på något inom organisationen som är av negativ              

betydelse, då gör de istället tvärtom.  

“Vi vill vara överallt. Kommer det ett nytt format, då ska vi utnyttja det. Då ska vi                 

lära oss det. Kan vi tro att vi kan utveckla ett nytt format, då ska vi göra det. Vi försöker                    

hela tiden traditionella format, nya format, gamla kundgrupper, nya kundgrupper, what           

ever you have- vi ska vara där”, säger Monthán (intervju 1 24 november 2020).  

Vidare understryker Wiberg verksamhetens agerande på en ökad digitalisering i          

branschen. Digitalisering ha lett till att Bonnierförlagen valt att digitalisera sina äldre            

böcker i form av backlist till e-böcker, vilket har gjort att Bonnierförlagen idag har den               
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största digitala katalogen i Norden. Likväl exemplifierar Wiberg bolagets agerande på           

omvärlden genom ett innovationsprojekt som syftade till att behålla sina författare genom            

skapandet av en portal där författare kunde se hur mycket, och var de sålde (intervju 2, 1                 

december 2020). Rebecka Leffler, tidigare ansvarig för affärsutveckling och         

förändringsledning på Bonnierförlagen, menar på att bolaget var tidiga i att agera på             

digitaliseringen och prioriterade tidigt dessa som viktiga strategifrågor. Leffler betonar          

sitt dåvarande uppdrag som VD vid grundandet av Bonnier Books Nova som en ny del               

inom affärsutveckling i syfte att arbeta mer innovativt och komplettera          

kärnverksamheten. Likväl poängterar Leffler verksamhetens agerande på marknadens        

ökade digitalisering genom en mer uppdaterat digital katalog av ljud och e-böcker när             

stora delar av marknaden ännu inte gjorde det, vilket Leffler menar på genererade en              

förstärkt marknadsposition (intervju 3, 1 december 2020). Även Monthán belyser          

lanseringen av BookBeat som en mycket medveten satsning och reaktion på en            

föränderlig marknad. Monthán beskriver projektet BookBeat som primärt en framtagning          

för e-boken men som med tiden utvecklades till en streamingtjänst (intervju 1, 24             

november 2020).  

4.2.3 Inlärning  

Gällande inlärning inom Bonnier Books poängterar Rebecka Leffler, tidigare VD på           

Bonnier Books Nova, det nära samarbete som finns inom koncernen och tillgängligheten            

i utbyte av erfarenheter och insikter sinsemellan. Leffler menar på att det smidigt skapas              

informella relationer. Däremot menar Leffler på att samarbetet sinsemellan skulle kunna           

utnyttjas betydligt mycket mer, men att det viss del begränsas av           

konkurrenslagstiftningen och systemmässigt. Leffler belyser även den svårighet som kan          

ske i beslutsvägar och informationsforum vilket kan generera en viss trögrörlighet           

(intervju 3, 1 december 2020). Jenny Bjuhr Berggren, CMO Bonnierförlagen, menar att            
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Bonnierförlagen får tillgång till stordriftsfördelar och värdefull kunskapsöverföring av         

tillhörandet till Bonnier Books. Bjuhr Berggren understryker vidare att Bonnierförlagen          

har en omfattande kunskapsöverföring mellan de olika förlagen och avdelningarna, med           

undantag för tre förlag sitter alla tillsammans i samma lokaler. Detta leder till att de ofta                

ses informellt men också formellt då olika förlag ofta medverkar i gemensamma            

företagsövergripande projekt. Kommunikation- och marknadsavdelningen stöttar      

samtliga förlag och är uppdelad i företagsspecifika team samt ett team med särskilt fokus              

på webb och digital kommunikation. Gemensamt har man veckomöten och stormöten och            

arbetar kontinuerligt med tvärfunktionella team och grupperingar i olika frågor och           

projekt. Generellt strävar man efter så mycket öppenhet och kunskapsutbyte som möjligt            

(intervju 9, 11 december 2020). Isa Widerståhl, förlagschef för Albert Bonniers förlag,            

menar att kompetensutveckling ofta sker genom muntlig diskussion och samtal.          

Widerståhl sitter till exempel i Bonnierförlagens ledningsgrupp och berättar att en del av             

kompetensutveckling också sker genom att hon kommunicerar vidare information         

(intervju 8, 10 december 2020). Även Niklas Sandin, VD på BookBeat, bekräftar att             

inlärning sker mellan bolagen och pekar på att via BookBeats systerbolag har BookBeat             

fått lokal kunskap och ett nätverk. Att bolaget ligger inom Bonnier Books skapar en              

trygghet för företaget vid inträde på nya marknader då de har koppling till det kreativa               

ledet inom Bonnier Books förlagsverksamhet. Sandin belyser vidare nyckelpersonerna         

inom bolaget och deras förmåga att dela information mellan varandra, som en viktig             

pusselbit för bolaget. Sandin berättar vidare att BookBeat har otaliga analysverktyg och            

egna datalager som ständigt växer men det inte är något värt om de i organisationen inte                

försöker förstå saker på riktigt och försöker få med andra för att agera på nya möjligheter                

(intervju 6, 3 december 2020). Detta är något som Jesper Monthán, vice VD på              

Bonnierförlagen, och dessutom verksam i organisationen under den tid som BookBeat           
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startades, bekräftar. Han menar att det redan inom Bonnier Books fanns stor            

ljudbokskunskap, vilket underlättade i skapandet av BookBeat (intervju 1, 24 november           

2020). Även Håkan Rudels, VD på Bonnier Books, nämner det genuina och djupa             

kunnande som förmedlas inom organisationen som en positiv faktor till utvecklingen           

inom Bonnier Books (intervju 4, 2 december 2020).  

4.2.4 Tillgångar 

Materiella tillgångar. Respondenterna framför även hur man som tillhörande         

Bonnier Books ges materiella tillgångar. Exempelvis nämner Jesper Monthán, vice VD           

på Bonnierförlagen, fördelen med att vara del av ett förlagshus och att till varierande grad               

vara den gemensamma samlingsplats som finns för organisationen på Sveavägen i           

Stockholm (intervju 1, 24 november 2020). Rebecka Leffler är inne på samma spår som              

Monthán. Som dotterbolag till Bonnier Books ges man lokaler som generellt håller en             

hög standard. Leffler påpekar att hon som VD för startupbolaget Bonnier Books Nova,             

tillhörande Bonnier Books, troligen gavs mer exklusiva lokaler i jämförelse med ett            

vanligt startupbolag (intervju 3, 1 december 2020).  

Finansiella tillgångar. Enligt Johannes Wedin, affärsanalytiker inom Bonnier        

Books ledning, har bolaget ökat fokus på kassaflöde och balansräkning. Wedin menar att             

Bonnier Books är måna om att deras dotterbolag själva ska ansvara för sina finanser, och               

då specifikt kassaflödet (intervju 7, 8 december 2020). Rebecka Leffler, tidigare VD på             

Bonnier Books Nova, antyder dock att det fanns en frustration i att leverera de resultat               

som Bonnier Books förväntade sig, när förutsättningarna för att göra det inte riktigt fanns              

på plats. Leffler förklarar dessutom att Bonnier Books Nova hade kostnader som kunde             

tynga ner bolaget, i form av de exklusiva lokalerna samt välutvecklade HR- och IT              

system. Detta var funktioner som ett traditionellt entreprenörsdrivet startupbolag inte var           

i behov av i ett så tidigt skede. Leffler menar på att dessa kostnaderna kunde hämma                
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innovationen inom bolaget (intervju 3, 1 december 2020). Wedin uttrycker vidare att det             

erhålls finansiellt stöd till dotterbolagen i det fall det verkligen skulle behövas och             

förklarar att det genom åren gjort flera investeringar i BookBeat (intervju 7, 8 december).              

Under 2018 avyttrade Bonnier Book exempelvis ett antal mindre förlag samt           

distributionsbolag och byggde på så sätt upp deras kapital, detta gjordes bland för att              

kunna fortsätta satsningen på BookBeat (Bonnier, 2018). 

Genom att studera årsredovisningarna från år 2015 till 2019 i bolagen inom            

Bonnier Books kan man se att BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen fått så             

kallade koncernbidrag. Ett koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern            

med syfte att utjämna resultatet mellan företagen (Visma, 2020). Utifrån BookBeats           

årsredovisningen från 2015 och framåt kan det avläsas i resultaträkningen att BookBeat            

har fått koncernbidrag i form av bokslutsdispositioner för att minska förlusterna           

(BookBeat, 2015:2016:2017:2018:2019). Omsättning för BookBeat har ökat sedan        

starten 2015 men trots den ökade omsättning har BookBeat varje år sedan grundandet             

redovisat negativa resultat. Omsättningen för Pocket Shop har minskat varje år sedan            

2015. Enligt resultaträkningen har Pocket Shop 2015, 2016 och 2017 lämnat           

koncernbidrag medan år 2018 och 2019 erhållit koncernbidrag (Pocket Shop,          

2015:2016:2017:2018:2019). Bonnierförlagens intäkter har minskat sen 2017 och har         

också fått koncernbidrag för att minska sitt negativa resultat. Koncernbidragen har under            

åren rört sig mellan 50 miljoner till 123 miljoner kronor (Bonnierförlagen,           

2015:2016:2017:2018:2019).  

Immateriella tillgångar. Håkan Rudels, VD på Bonnier Books, pekar på att det            

starka varumärket Bonnier främst ligger gentemot författaren, det vill säga den som har             

makten att bestämma genom vilket förlag som ens bok ska ges ut. Likväl poängterar              

Rudels att tillhörandet av en koncern bidrar till starkare förhandlingsposition gentemot           
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aktörer på marknaden. Exempelvis upphandlas produktion gemensamt, samt att krav          

gemensamt kan ställas på tryckerier (intervju 4, 2 dec 2020). I samklang poängterar             

Leffler att den stora fördelen med att vara en del av Bonnier Books är bolagets               

marknadsposition (intervju 3, 1 december 2020). Wedin förklarar även att Bonnier Books            

arbetar mycket med dess hållbarhetsarbete, däribland att stödja och verka enligt FNs            

klimatmål (intervju 7, 8 december 2020). Jenny Bjuhr Berggren, CMO Bonnierförlagen,           

menar vidare att de har starka synergier inom området för hållbarhet (intervju 9, 11              

december 2020).  

4.2.5 Företagskultur 

Bonnier Books härstammar från en lång historisk tradition av bokutgivning, något som            

påpekas i intervjuerna med Bonnier.  

“Vi har funnits i 180 år och vi tänker finnas här i 180 år till”, säger Göran                 

Wiberg försäljningsdirektör på Bonnierförlagen. Enligt Wiberg känns det att det är ett            

familjeföretag, det finns en genuint och äkthet och grundar sig i utgivningen av böcker.              

Vidare förklarar Wiberg fördelarna med att vara en del av ett gammalt och traditionellt              

företag som Bonnier och uttrycker att Bonnier existerar inte bara finns för att tjäna              

pengar, utan det finns inom Bonnierkoncernen ett väldigt långsiktigt tänk (intervju 2, 1             

december 2020). Vidare betonar Anna Borné Minberger, tidigare VD på Pocket Shop,            

bolagets historia och beskriver den som en av krafterna inom Bonnier (intervju 5, 3              

december 2020). 

Håkan Rudels, VD på Bonnier Books, betonar vikten av att inom Bonnier Books             

arbeta för att varje dotterbolag ska bedrivas kulturellt decentraliserat. Rudels menar att            

skapandet av egna kulturer inom bolagen främjar företagsutvecklingen då det kan           

anpassas till dess specifika situation (intervju 4, 2 december 2020). Borné Minberger            

förklarar att trots Bonnier Books förvärv av Pocket Shop behölls den befintliga            
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företagskulturen på Pocket Shop. Borné Minberger redogör vidare för hur kulturen skiljer            

sig åt på andra delar av Bonnier Books. Hon tillägger att det kan finnas eventuella               

nackdelar för ett mindre företag som blir del av Bonnierkoncernen i det att det finns en så                 

stark kultur inom Bonnier (intervju 5, 3 december 2020). Likväl Jesper Monthán, vice             

VD på Bonnierförlagen, menar att kulturen inom Bonnierkoncernen präglas av          

drivkraften för berättelsen och författarskapet. Vidare betonar Monthán att denna typ av            

kultur kan hämma verksamheten. Monthán exemplifierar vikten av att BookBeat inte           

hade blivit speciellt framgångsrikt om det hållits kvar inom Bonnierförlagen, som inte har             

en entreprenöriell kultur i den meningen eller har en sån tydlig tech- och             

investeringskänsla (intervju 1, 24 november 2020). Niclas Sandin, VD på BookBeat           

beskriver företagskulturen som datafokuserad och innovationsinriktad.  

“Vi är närmare hundra nyfikna och engagerade doers” (intervju 6, 3 december            

2020). När Rebecka Leffler drev Bonnier Books Nova beskriver hon en värderingsdriven            

kultur med fokus på delaktighet och inkludering. Stort fokus låg i social samvaro i form               

av mycket aktiviteter tillsammans (intervju 3, 1 december 2020). Johannes Wedin,           

affärsanalytiker på Bonnier Books sedan 2016, menar att kulturen inom Bonnier Books            

inte genomsyras av ett konservativt tänk, utan påpekar att kulturen är modernt präglad.             

Wedin beskriver den mer specifikt som decentraliserad, transparent, öppen och          

snabbfotad (intervju 7, 8 december 2020). Enligt Jenny Bjuhr Berggren, CMO på            

Bonnierförlagen, är Bonnierförlagens företagskultur baserad på deras värderingar i form          

av öppenhet, respekt kvalitet, mod och affärsmässighet. Medarbetarna uppmuntras till          

självledarskap, nytänkande och fri ideprövning. Vidare berättar Bjuhr Berggren att man           

har genomsnittlig personalomsättning inom hela Bonnierförlagen men att kommunikation         

och marknadsavdelningen har haft en kompetensväxling på ungefär 50% under de           

senaste fem åren för att vara konkurrenskraftiga relativt marknadens digitalisering och           
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omställning. Mixen passar bra för Bonnierförlagens uppdrag att driva utveckling och           

förändringen samtidigt som de värnar om traditionella värden (intervju 9, 11 december            

2020).  
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5. ANALYS 

Denna del avser analysera empiriskt insamlat material genom att sätta det i relation till              

tidigare presenterad teori.  

5.1 Bonnier Books multidivisionella struktur 

Bonnier Books är en decentraliserad organisation med sina tre svenska dotterbolag           

BookBeat, Bonnierförlagen och Pocket Shop. De tre dotterbolagen verkar i tre autonoma            

divisioner, där var bolag sin egen struktur, chef, ekonomi och huvudfokus. Det går             

således urskilja att Bonnier Books har formats utifrån en multidivisionell struktur.           

Chandler (1962) förklarar att diversifieringen mellan produkter, industrier och marknader          

är viktig för multidivisionella organisationer. En sådan diversifiering kan ses inom           

Bonnier Books då varje dotterbolag figurerar på olika primära marknader och erbjuder            

diversifierade produkter och tjänster. Dotterbolagen är autonoma då respektive chef har           

ett delegerat förtroende med mandat från Bonnier Books. Som Williamson (1975) menar,            

krävs det att operativa beslutfattandet inom multidivisionella organisationer sköts av          

respektive division, och primärt inte av bolagsledningen, detta för att uppnå en            

fungerande och framgångsrik organisation. Ur empirin kan det utläsas att Bonnier Books            

har en övergripande roll över dotterbolagen, vilket stämmer överens med vad Williamson            

(1975) beskriver en bolagslednings roll enligt en multidivisionell organisationsstruktur.         

Vidare belyser empirin att Bonnier Books bolagsledning till stor del arbetar med            

långsiktig planering, vinst-målsättning och prestationsbedömning. Det finns även        

tendenser inom Bonnier Books som pekar att bolagsledningen, specifikt VD:n Håkan           

Rudels är central i utvecklingen av organisationen strategiska initiativ och arbetar för att             

snabbt anpassa Bonnier Books till nya marknadsmöjligheter. Verksamheten skulle då          
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kunna liknas med vad Eisenmann och Bower (2000) beskriver som en entreprenöriell            

multidivisionell struktur. Eisenmann och Bower (2000) betonar att en entreprenöriell          

multidivisionell struktur är specifikt lämplig vid marknader som är i hastig förändring, då             

strukturen möjliggör företag att röra sig snabbare för att omhänderta nya strategiska            

marknadsmöjligheter. Utifrån empirin kan parallellt utläsas att Bonnier Books         

bolagsledningen enbart övergripande är strategiskt involverade i varje dotterbolag, vilket          

tyder att Bonnier Books inte fullständigt kan jämföras med en entreprenöriell           

multidivisionell struktur.  

5.2 Bonnier Books dynamiska kapabiliteter  

Empiri tyder i att respondenterna enat upplever bokbranschen som dynamisk och präglad            

av flertalet förändringar. Detta grundat i den digitala utveckling som skett på marknaden i              

form av framväxten av ljud- och e-böcker. Detta tyder på att Bonnier Books dynamiska              

kapabiliteter är högst relevanta och betydande. Winter (2003) förklarar dynamiska          

kapabiliteter som långsiktiga, avsiktliga och rutinmässiga aktiviteter som ständigt är          

anpassade efter förändringar på marknaden. Utifrån empirin går det att utläsa att Bonnier             

Books intensivt och medvetet arbetar för att ständigt anpassa sig efter           

marknadsförändringar. Detta i systematiska strävan att förbättra processer och rutiner i           

enlighet med den dynamiska marknaden. Det faktum att Bonnier Books själva skildrar            

sig som decentraliserad, som en följd av deras multidivisionella struktur, kan ses            

frambringa dess förmåga att fullt ut verka på en dynamisk marknad och utnyttja sin              

kapacitet. Chandler (1962) förklarar att en multidivisionell struktur leder till en lönsam            

användning av resurser på föränderliga marknader. Detta tyder på att Bonnier Books            

organisationsstruktur lämpar sig på den svenska bokmarknaden.  

49 



 

Både Eisenhardt och Martin (2000) och Teece et al. (1997) uttrycker att            

dynamiska kapabiliteter grundar sig i de processer som möjliggör för företag att anpassa             

sig till förändringar. De beskriver förmågan att matcha interna resurser med externa            

kunskaper i ändamål att skapa förändring. Det går att utläsa ifrån empirins respondenter             

att Bonnier Books har flera processer inom bolaget som ämnar möta förändringar och             

utmaningar på marknaden, där interna resurser matchar ändamålet att målmedvetet skapa           

förändringar. Vidare belyser Besanko et al. (2017) vikten att kontinuerlig söka av sin             

omgivning i syfte att förbättra sina rutiner. Likväl Easterby-Smith et al. (2009) betonar             

interaktion med miljön. Ur empirin går det att utläsa huruvida omvärldsbevakning är en             

central del inom Bonnier Books och dess förmåga att agera på föränderliga marknader.  

I teoriavsnittet presenteras tre faktorer som utgör grunden till ett företagets dynamiska            

kapabiliteter, tillgångar, tillgängliga vägar och process, varav tillgångar och tillgängliga          

vägar är avgörande för utformningen av ett företags processer (Teece et al. 1997). 

5.2.1 Tillgångar  

Helfat och Petraf (2009) förklarar tillgångar som företagets materiella och immateriella           

tillgångar, Teece et al. (1997) nämner även finansiella tillgångar som en avgörande            

tillgång. De tillgångar som ett företag förfogar över är enligt Teece et al. (1997)              

avgörande för att kunna utveckla processer.  

Materiella tillgångar. Teece et al. (1997) framhåller att materiella tillgångar i           

form av teknologiska tillgångar kan vara bidragande till ett företagets processer,           

innovation, kunskapsskapande och således även dess dynamiska kapabiliteter. Tillgångar         

bör då vara av specifik karaktär eller svåra att utbyta på marknaden. Fastigheten på              

Sveavägen 59 där stora delar av Bonnier Books sitter är ett exempel på en materiell               

tillgång, som är av betydelse för företaget där dotterbolag såldes kan ges möjligheten att              

nyttja lokalerna. Från empirin utläses det att lokalerna och den geografiska närheten            
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möjliggör för företaget att utbyta kunskap och skapa ett internt nätverk med vilket man              

delges kunskap.  

Finansiella tillgångar. Enligt Teece et al. (1997) möjliggör finansiella tillgångar          

för företag att ha en stark position på marknaden och således utveckla processer för att               

vara konkurrenskraftiga. Utifrån Bonnier Books årsredovisningar kan det utläsas att          

finansiella tillgångar har använts för att stärka dotterbolagens positioner. Detta genom           

både koncernbidrag och diverse investeringar. Exempelvis har det skett flera          

investeringar i BookBeat, något om möjliggjort för BookBeat att konstant utvecklas. I            

kontrast framhävs det ur ett finansiellt perspektiv att det kan vara en ansträngande             

förväntning att leverera finansiella resultat om man inte besitter de förutsättningar som            

andra bolag i koncernen gör. Ur empirin exemplifieras en negativ aspekt ur ett finansiellt              

perspektiv vara att man som dotterbolag måste ge delar av sitt resultat till moderbolaget              

Bonnier Books, istället för att till fullo återinvestera de finansiella medlen i bolaget.             

Vidare framförs det i empirin att dotterbolagen behöver gör vissa investeringar, i            

exempelvis HR och IT-system, som medför kostnader som kan ses tynga ner bolag när              

det är i en uppstartningsfas. Detta kommer utav att samtliga bolag inom Bonnier Books              

förväntas ha gemensamma tillgångar.  

Immateriella tillgångar. Med immateriella tillgångar avses ryktes-, strukturella        

och institutionella tillgångar där institutionella anses grundas i lagar och policies från            

offentliga institutioner och myndigheter. (Teece et al. 1997).  

Bonnier Books ryktestillgång kan ses påvisas genom Håkan Rudels, VD på           

Bonnier Books, uttryckande att Bonniers varumärke har en stark effekt gällande att            

attrahera författare. Detta kunna ses generera faktorer som rykte och således           

dotterbolagens immateriella tillgångar. Rudels uttrycker dessutom att dotterbolagen får en          

starkare förhandlingsposition genom att vara en del av Bonnier Books. Ur empirin            
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belyses Bonnier Books arbete i strategiska agendasättande frågor där exempelvis socialt           

samhällsansvar.  

De strukturella tillgångarna inom Bonnier Books kommer utav deras         

decentraliserad multidivisionell struktur. Teece et al. (1997) nämner att ett företags           

innovationstakt påverkas av deras strukturella och informella struktur. Utifrån empirin          

går det att utläsa att den decentraliserade strukturen medför stor frihet inom            

dotterbolagen, vilket implicerar att företaget karaktäriseras av vad Teece et al. (1997)            

beskriver som en självständig innovation. Det tyder på att varje dotterbolag själva            

ansvarar för deras egen innovation, detta visar även på empirin då det framkommer att              

Bonnierförlagen exempelvis arbetar med olika innovationsgrupper. Det poängterades        

däremot att Bonnier Books ställde olika krav på sina dotterbolag, i form av exempelvis              

finansiella mål, vilket kunde generera hämmande effekter för det enskilda dotterbolagets           

innovationsprocess. 

Vidare uppges Bonnier Books institutionella tillgångar påverkas genom den         

svenska konkurrenslagstiftningen påverkar Bonnier Books. Teece et al. (1997) förklarar          

institutionella tillgångar som lagar och policies från offentliga institutioner och          

myndigheter. Utifrån den svenska konkurrenslagstiftningen tyder empiriinsamlingen att        

koncernen stundtals hämmar internt samarbete. Däremot poängteras det inom         

dotterbolagen att det finns avtalsstrukturer i syfte att inte spela ut varandra, vilket är              

gynnande för bolagen och som stärker deras förmåga att uppnå konkurrensfördelar.  

5.2.2 Tillgängliga vägar  

Teece et al. (1997) uttrycker även att ett företagets tillgängliga vägar har en avgörande              

roll i utformning av ett företags processer. Företags tillgängliga vägar framåt är beroende             

av dess historia, Teece et al. (1997) benämner detta som ett företagets stigberoende. Även              
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en industris teknologiska möjligheter har en betydelse för företaget tillgängliga vägar           

menar Teece et al. (1997).  

Stigberoende. Ur empiriinsamlingen utläses Bonnier Books långa historia och         

företagskultur präglar verksamheten och dess beslutsfattning. Utifrån det Teece et al.           

(1997) belyser om stigberoende kan det tyda på att Bonnier Books har ett stigberoende i               

from av verksamhetens företagskultur. Detta eftersom respondenterna menar att den          

inarbetade kulturen har bidragit till ett gemensamt kunnande inom organisationen, vilket           

är motiverande och ger incitament till att fortsätta verka inom branschen. Det går även att               

utläsa från empirin att det samtidigt finns en överenskommelse inom organisationen att            

även hålla separata kulturer dotterbolagen emellan och låta dotterbolagen utveckla sin           

egen företagskultur för att vara adaptiva till marknaden men även som enskilda            

arbetsgivare.  

Teknologiska möjligheter. En genomgående nämnare vid empiriinsamlingen är        

den ständig nyfikenheten präglar bolaget trots dess långa historia. Nyfikenhet inom           

Bonnier Books knyter an till det Teece et al. (1997) beskriver om företags tillgängliga              

vägar och teknologiska möjligheter. Teece et al. (1997) framhäver att teknologiska           

möjligheter som inträder på en industri påverkar hur mycket och snabbt industrin kan             

röra sig. Ur empirin utläses att ljudboksformats framväxt inom bokbranschen växte fram            

som en följd av mer utvecklade mobiltelefoner, bidrog till att Bonnier Books val i att               

satsa på ljudböcker och lanserade BookBeat. Teece et al. (1997) mängden och nivån på              

forskning- och utvecklingsaktiviteter påverkas av hur omfattande och hur väsentliga de           

teknologiska möjligheterna är. Utifrån detta kan det ses att Bonnier Books såg ljudbokens             

framfart som både väsentlig och omfattande, då de åtog därför flera åtgärder för att ta               

vara på denna teknologiska möjlighet. Dels med lanseringen av BookBeat, som hade            
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arbetats fram genom en andra rad misslyckade ljudbokstjänster, men även genom en            

digitalisering av hela Bonnierförlagens boksortiment.  

5.2.3 Processer 

I teoriavsnittet presenteras hur ett företags processer är kärnan till ett företags dynamiska             

kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar. Som presenterades          

ovan är processerna formade av företagets tillgångar och tillgängliga vägar. Teece et al.             

(1997) samt Eisenhardt och Martin (2000) betonar marknaden och dess påverkan på            

företagets interna processer. Som presenterades i teoriavsnitt förekommer processer i tre           

former, koordination, rekonfiguration och inlärning.  

Koordination. Teece et al. (1997) förklarar hur en företagsledare koordinerar och           

integrerar rutiner inom företag är viktigt för effektiviteten. Utifrån empirin går det att             

utläsa att Bonnier Books koordinerar sina rutiner för att match förändringar på            

marknaden. Zollo och Winter (2002) uttrycker att det snabbt blir farligt att använda sig av               

samma rutiner i klimat där teknologier och konkurrens är i hastig förändring. Eisenhardt             

och Martin (2000) betonar vikten av att samla och processerna information när det             

kommer till koordination inom företag. Bonnier Books omfattande arbete med          

omvärldsbevakning kan ses som en väsentlig del av företagets koordinationsprocesser.          

Omvärldsbevakning möjliggör för Bonnier Books att ständigt kunna formar sig efter           

förväntade händelserna på marknaden. Omvärldsbevakningen sker i form av rutiniserade          

möten och skriftliga rapporter som delges VD:ar inom Bonnier Books koncernen.           

Bonnier Books har dock givit stora mandat till varje dotterbolag att bevaka sin egna              

marknad. Inom exempelvis Bonnierförlagen AB finns det olika innovationsgrupper som          

skapats för att utveckla arbetssätt som matchar förändringar på marknaden.          

Dotterbolagens egna bevakning, i kombination med dess övergripande rapportering från          

Bonnier Books innebär således att de enskilda dotterbolagen ges underlag för           
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omvärldsbevakning som är mer omfattande än om bolaget verkat utan en koncern i             

ryggen. 

Rekonfiguration. Teece et al. (1997) beskriver rekonfiguration som förmågan att          

känna av och konfigurera om den befintliga strukturen av ett företags tillgångar. Denna             

processen möjliggörs av hur företaget övervakar marknader och teknologier (Teece et al.            

(1997). Arbetet med omvärldsbevakning har lett Bonnier Books till de kunnat känna av             

och konfigurera om flera delar av sin organisation. Detta går att utläsa i hur exempelvis               

Bonnierförlagen digitaliserade hela sin backlist efter att studerat sin omvärld eller i hur             

utvecklandet av BookBeat som ansågs vara en reaktion marknadsförändringar. Detta kan           

även utläsa att det inom bolaget, exempelvis inom Bonnierförlagen, sker utbyte av            

humankapital när den inte längre möter dagens digital behov. Teece et al. (1997)             

uttrycker att decentralisering och självständighet underlättar för processer kopplade till          

rekonfiguration. Detta kan även utläsas ifrån empirin, då varje dotterbolag ges frihet att             

själva agerar på sin marknad utan större inblandning från moderbolaget. Det tyder på att              

decentraliseringen inom Bonnier Books, som kommer av den multidivisionella         

strukturen, möjliggör för rekonfiguration inom bolaget.  

Inlärning. Inom processer för lärande nämner Teece et al. (1997) att lärande inte             

enbart innefattar en imitation, utan främst innebär lärande kommunikation och rutiner.           

Inlärning för dynamiska kapabiliteter innefattar även experimentation enligt Eisenhardt         

och Martin (2000), vilket kan utläsas främjas inom Bonnier Books. Exempelvis genom            

den lanseringsprocess av ljudbokstjänster Bonnier Books genomgick innan lanseringen         

av BookBeat, vilket tyder på dess utrymme för misslyckande och lärande av tidigare             

motgångar. Detta kan kopplas ihop med det som Eisenhardt och Martin (2000) skriver,             

om att misstag bidrar till effektiv inlärning. Ur empirin går det även att utläsa att               

kunskapsdelning förekommer konstant inom Bonnier Books. Det uttrycks exempelvis att          
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diskussioner är en viktig del av företagets kompetensutveckling och att de inom bolaget             

strävar efter mycket öppenhet och kunskapsutbyte. Detta kan kopplas ihop med vad med             

Zollo och Winter (2002) beskriver om kunskapsdelning, de uttrycker att kunskapsdelning           

medför en större förståelse för rutiners påverkan på företagets prestation.  

5.3 Reviderat ramverk  

Ett reviderat ramverk har upprättats baserat på den analys av insamlad empiri som gjorts.              

Inför det reviderade ramverket har en uppdelning gjort av de teoretiska delarna tillgångar,             

tillgängliga vägar och process. Studien har därefter sett till hur de olika faktorerna             

påverkas av den multidivionella strukturen, och hur de påverkar företags dynamiska           

kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk           

marknad. I det reviderade ramverket har studien har markerat det faktor i ramverket som              

bidragit till skapandet av dynamiska kapabiliteter, och således till förmåga att uppnå            

konkurrensfördelar, med färgen svart. Det som är tvetydigt bidragande har markerats med            

färgen grå. Således kan det utläsas att den mulitdivisionella strukturen har varit            

bidragande till förmågan att uppnå konkurrensfördelar sett till de materiella, finansiella           

och strukturella tillgångarna.  

Dock, för de resterande immateriella tillgångarna och för det tillgängliga vägarna           

var den mulitdivisionella strukturens påverkan på förmågan att uppnå konkurrensfördelar          

tvetydig. Däremot kan det utläsa att den den mulitdivisionella strukturens har bidragit till             

samtliga processaktiviteter, i form koordination, rekonfiguration och inlärning, och såldes          

till förmågan uppnå konkurrensfördelar. I studiens nästkommande avsnitt följer en          

utförlig redogörelse för slutsatserna som format det reviderade ramverket.    
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Denna del avser presentera de slutsatser som studien gjort. Dessutom presenteras en            

avslutande diskussion, samt förslag till framtida forskning inom studerat område. 

6.1 Slutsats 

Utifrån insamlad empiri och vidare analys ämnar studien kunna besvara frågeställningen 

Hur påverkar en multidivisionell organisationsstruktur ett företags förmåga att         

uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad?  

Studien påvisar att den multidivisionella organisationsstrukturen huvudsakligen stärker        

ett företags dynamiska kapabiliteter och därmed också dess förmåga att uppnå           

konkurrensfördelar. Detta påvisas genom att den multidivisionella       

organisationsstrukturen inom Bonnier Books bidragit till att stärka flera av företagets           

processer som gjort det möjligt för företaget att anpassa sig till förändringar på             

marknaden. Det kan även utläsa att flera delar av Bonnier Books tillgångar och             

tillgängliga vägar spelat nyckelroller i utformningen av dessa processer. Detta stämmer           

överens med hur Teece et al. (1997) presenterar kopplingen mellan tillgångar, tillgängliga            

vägar och processer, och hur det bidrar till dynamiska kapabiliteter och till att uppnå              

konkurrensfördelar. Nedan redogörs slutsatserna för hur en multidivisionell struktur         

stärker faktorerna tillgångar, tillgängliga vägar och processer, och såldes hur de bidrar            

till ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå           

konkurrensfördelar.  

Tillgångar. Studien kan utläsa att Bonnier Books betydande materiella tillgångar          

representeras av deras gemensamma lokaler. Det kan utläsas att den multidivisionella           

strukturen tillåter varje företag att vara specialister, men i den gemensamma kontexten, i             
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form av lokalerna tillåts också dessa specialiserade kunskaper att sammanföras. Således           

kan lokalen ses som en källa till utbyte av kunskap, inlärning och internt nätverkande och               

är därmed bidragande i utformningen av företagets processer. 

Studien kan även utläsa att Bonnier Books finansiella tillgångar möjliggör att           

man som dotterbolag kan erhålla finansiellt stöd i form av koncernbidrag vid eventuellt             

behov. Den multidivisionella strukturen kan därav ses bidra med ett stabilt flöde av             

finansiella medel inom varje dotterbolag, vilket ger utrymme för innovation, nysatsningar           

och förändring. Däremot påvisar även studien att det finns krav på dotterbolagen inom             

Bonnier Books att återleverera finansiella medel till moderbolaget. Det går även att utläsa             

att det finns krav på dotterbolagen att göra vissa investeringar som de inte är i så stort                 

behov av. Detta påvisar att den multidivisionella strukturen även medför vissa förhinder            

när det kommer till användningen av finansiella tillgångar.  

Studien kan också urskilja Bonnier Books olika immateriella tillgångar, i form av            

ryktes, strukturella och institutionella tillgångar. Det framförs att Bonnier Books har ett            

gediget rykte och en väletablerad marknadsposition, vilket sätter Bonnier Books och dess            

dotterbolag i en fördelaktig förhandlingsposition gentemot externa aktörer. Utifrån det          

kan studien påvisa att en multidivisionell struktur har en viss påverkan på de effekter ett               

rykte kan ha. Däremot är företagsrykten i högsta grad företagsspecifika och studien kan             

därav inte påvisa att en multidivisionell struktur varken stärker eller försvagar det            

faktiska ryktet av ett företag. Utifrån Bonnier Books strukturella tillgångar kan studien            

urskilja att decentralisering inom Bonnier Books medför tillgångar som bidrar till en ökad             

frihet och en därav självständig innovation. Studien kan dock utläsa att det moderbolaget             

Bonnier Books sätter olika krav som begränsar innovationen i ett nystartat bolag. Utifrån             

detta kan studien utläsa att en multidivisionell struktur skapar ett klimat där innovationen             

är självständig och fri, men att förhållandet till andra delar organisationen kan hämma             
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delar av innovationsprocessen. Studien kan utläsa att Bonnier Books institutionella          

tillgångar påverkas av den svenska konkurrenslagstiftningen. Lagstiftningen begränsar        

hur djupgående interna samarbeten mellan Bonnier Books dotterbolag kan vara. Detta           

påvisar att en multidivisionell struktur kan hämma samarbeten inom mellan dotterbolag i            

det fall det finns lagstiftning som skapar förhinder.  

Studien påvisar därmed att både de materiella tillgångarna och de finansiella           

tillgångarna huvudsakligen stärks av den multidivisionella strukturen och således         

avgörande i utformningen av ett företags processer. Detta kan däremot inte fullt utläsas             

vad gäller de immateriella tillgångarna, då endast de strukturella tillgångarna kan ses            

stärkas av den multidivisionella strukturen.  

Tillgängliga vägar. Studien kan utläsa att Bonnier Books tillgängliga vägar          

grundar sig i deras stigberoende, som är anknutet till deras företagskultur, och de             

teknologiska möjligheter som präglat den svenska bokmarknaden. Företagskultur har         

skapat ett stigberoende genom att ha tydliga traditioner i form av kunskap, intresse och              

nyfikenhet som genomsyrar alla dotterbolagen. Detta möjliggör för Bonnier Books att           

agera på förändringar och utveckla verksamheten mot en bred marknad. Det kan även             

utläsas att de teknologiska möjligheter som präglat den svenska bokmarknaden har           

möjliggjort för Bonnier Books att bredare utforska nya teknologier och innovationer.           

Utifrån en multidivisionell struktur påverkar sannolikt strukturen hur ett företag kan           

agera på sina tillgängliga vägar, men även tillgängliga vägar är i hög grad             

företagsspecifika och andra faktorer kan påverka.  

Studien påvisar därmed att en multidivisionell organisationsstruktur inte i sig själv           

stärker de tillgängliga vägarna ett företag har. Det är tydligt att ett företags tillgängliga              

vägar är avgörande i utformningen av företagets processer, men den effekten kan inte ses              

komma som en funktion av en multidivisionell struktur. 
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Processer. Denna studie utformar Bonnier Books processer i termer av          

koordination, rekonfiguration och inlärning. Studien kan utläsa att processer kopplade till           

koordination inom Bonnier Books innefattar deras omfattande arbete med         

omvärldsbevakning och hur det koordinerar sina rutiner till förändringar på marknaden.           

Detta arbete kan ses främjas av den kombination av övergripande omvärldsbevakning           

som utförs av moderbolaget och det självständiga arbete som varje dotterbolagen utför.            

Detta visar att en multidivisionella struktur stärker processer kopplade till koordination.  

Studien kan också utläsa att processer kopplade till rekonfiguration inom Bonnier           

Books innefattar deras agerande på omvärldsbevakningen, och förklaras därav av          

processer för att matcha förändringar på marknaden. Det kan utläsas att självständighet            

och decentralisering inom Bonnier Books effektiviserar rekonfigurationen. Detta tyder på          

att de strukturella tillgångarna inom Bonnier Books spelat en nyckelroll i att effektivisera             

rekonfigurationen, då de skapar ett klimat där för självständig och fri innovationen. Det             

är även genom processer kopplade till rekonfiguration som det kan utläsas att finansiella             

tillgångar spelar en roll i utformningen, då dessa tillgångar ger utrymme för innovation,             

nysatsningar och förändring. Detta påvisar att de finansiella och strukturella tillgångarna           

som en multidivisionella struktur medför stärker processer kopplade till rekonfiguration. 

Studien kan även utläsa Bonnier Books processarbete i termer av inlärning sker i             

form av experimentation och kunskapsdelning. Experimentation, i form av hur Bonnier           

Books lärt sig från sina misstag, kan ses ha bidragit till effektiv inlärning inom bolaget.               

Kunskapsdelningen inom Bonnier Books kan ses ha bidragit till en ökad förståelse för             

hur effektiva olika rutiner inom företaget är. Inom Bonnier Books kan kunskapsdelning            

ses stödjas av dess stigberoende, i form av dess företagskultur. Detta genom att kulturen,              

som präglas av gemensamt kunnande, skapar en öppenhet och bidrar således till en             

fungerade kunskapsdelning. Dock kan det, som tidigare förklarats, utläsas att företagets           
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tillgängliga vägar, och därigenom stigberoendet inte påverkas av en multidivisionell          

struktur. Kunskapsdelningen kan däremot även ses stödjas av de materiella tillgångarna, i            

form av den gemensamma lokalen, eftersom lokalen är en källa till utbyte av kunskap,              

inlärning och internt nätverkande De finansiella tillgångar är troligen också starkt           

bidragande till inlärningen, då de möjliggör för fortsatt experimentation. Detta visar på att             

de materiella tillgångar och de finansiella tillgångar som en multidivisionell struktur           

medför stärker processer kopplade till inlärning.  

Studien påvisar därmed att en multidivisionell organisationsstruktur stärker        

företags processer kopplade till koordinationen, rekonfiguration och inlärning. Det kan          

även att utläsa att tillgångarna, i form av de materiella, finansiella och strukturella             

tillgångarna, spelat nyckelroller i utformning av dessa processer. Att processerna stärks           

möjliggör sedan för ett företag att anpassa sig till förändringar på marknaden.            

Följaktligen innebär detta att ett företagets dynamiska kapabiliteter och dess förmåga att            

uppnå konkurrensfördelar stärks.  

Studien avslutande slutsatsen är därmed att en multidivisionell        

organisationsstruktur i första hand stärker ett företags förmåga att uppnå          

konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Detta eftersom studien kan påvisa att den            

multidivisionella organisationsstruktur huvudsakligen stärker de tre P:na, (asset) position,         

path, process, som Teece et al. (1997) presenterar som grunden till dynamiska            

kapabiliteter och konkurrensfördelar.  

 6.2 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur en multidivisionell organisationsstruktur           

påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå           

konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Studiens syfte var grundat i att den            
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multidivisionella organisationsstrukturen var sparsamt diskuterad i tidigare forskning        

gällande teorin om dynamiska kapabiliteter. Det existerade därav oklarhet i hur en            

multidivisionell struktur påverkar företags dynamiska kapabiliteter och dess förmåga att          

uppnå konkurrensfördelar. Studien kom fram till att en multidivisionell struktur          

huvudsakligen stärker ett företags dynamiska kapabiliteter och därmed också dess          

förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. Studiens slutsats tyder           

det på att faktorer som är internt kontrollerade, som exempelvis materiella, finansiella            

och strukturella tillgångar, ligger i positiv grund för processer och således           

konkurrensfördelar i multidivisionella organisationer. Däremot tyder slutsatsen även på         

att den multidivisionella strukturen har en tvetydig effekt på mer externa faktorer, som             

exempelvis vissa immateriella rättigheter och företagets tillgängliga vägar. Det är viktig           

att ha i åtanke att studiens totala resultat är begränsat till att appliceras på Bonniers               

Books, och således kan inga större generaliseringar göras. Författarna anser dock att            

studien trots det bidrar till att ge läsaren en bred och insiktsfull syn i Bonnier Books                

organisationsstruktur och dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar. Förhoppningen är         

därmed att studien även till en viss grad har bidragit till klargöra den oklarhet som kunde                

identifieras, och således generera förståelse för den multidivisionella strukturen och dess           

förmåga att generera konkurrensfördelar.  

Man kan i samband med detta diskutera studiens val av fallföretag. Bonnier            

Books med dess dotterbolag är ett mycket specifikt bolag eftersom det är unikt i dess               

historia och stora marknadsandel, vilket man kan argumentera för minskar          

överförbarheten. Eventuellt hade ett annat fallföretag av mer typisk karaktär varit ett mer             

passande studieobjekt i syfte att öka överförbarheten och förmågan att generalisera           

studiens resultat. Respondenternas öppenhet och bidrag till studien bör även tas i            

beaktande, då åtta fall av nio intervjuade personer idag är verksamma inom Bonnier             
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Books. Dessa har troligen en begränsad vilja i att dela med sig av eventuella dilemman               

inom företaget, och som verksam inom Bonnier Books dotterbolag finns det troligen en             

motvillighet i att dela med sig av problematiken av att vara del av en stor koncern. Dock                 

anser författarna att respondenterna givit en nyanserad bild av företaget och även varit             

benägna att diskutera förbättringar som kan göras inom organisationen.  

Av respondenterna har det framförallt diskuterats för- och nackdelarna med att           

verka inom en organisation som är decentraliserad. Det faktum att det finns tendenser att              

Bonnier Books kan liknas vad Eisenmann och Bower (2000) beskriver som en            

entreprenöriell multidivisionell struktur är dock ett tecken på att deras          

organisationsstruktur är till fördel för att hantera förändringarna på den svenska           

bokmarknaden. Det kan diskuteras huruvida Bonnier Books skulle gynnas ännu mer ifall            

det tog åtgärder att efterlikna den en entreprenöriell multidivisionell struktur mer. Det är             

oavsett intressant att diskutera huruvida andra verksamheter i samma storlek eventuellt           

kan inspireras av en liknande organisationsstruktur likt Bonnier Books.         

Decentraliseringen har bidragit till företags specialisering, samtidigt som företagen ges          

många fördelar av i form av exempelvis tillgångar, kunskapsöverföring och          

omvärldsbevakning genom att de verkar tillsammans med flera företag. Sammantaget kan           

man argumentera för att detta stärker dess dynamiska kapabiliteter och således genererar            

konkurrensfördelar. Kritik kan dock riktas mot denna typ av slutsats, detta eftersom all             

tidigare forskning inom området för dynamiska kapabiliteter inte enig om att dynamiska            

kapabiliteter leder till konkurrensfördelar. Med studien hoppas dock författarna ha          

bidragit till att utöka kunskapen om relationen mellan organisationsstruktur och teorin om            

dynamiska kapabiliteter, genom att mer specifikt se till ett multidvisionellt företags           

förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.  
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6.3 Studiens implikationer och möjlig framtida forskning 

Till följd av studiens resultat vore således en möjlig framtid forskning att vidare studera              

fallföretaget Bonnier Books. Detta genom såväl ytterligare och mer djupare intervjuer i            

syfte att djupare studera bolaget utifrån en mer komplex aspekt. En tänkbar forskning             

skulle kunna innefatta en överensstämmande studie med andra fallföretag i liknande           

storlek och dimension. Av specifikt intresse hade det varit att studera ett företag som i               

större utsträckning centraliserat än Bonnier Books för att kunna dra tydliga jämförelser.            

Vidare hade en tänkbart fallstudie kunnat vara en verksamhet som varit verksam under en              

betydligt kortare tid än Bonnier Books för att studera huruvida ett företag med en svagare               

inverkan av tillgängliga vägar är formaliserat. En betydande del för möjlig framtida            

forskning skulle således vara i undersökandet av huruvida studiens resultat är unikt för             

Bonnier Books eller om det är generaliserbart. Likväl finns det utrymme att studera andra              

faktorer som kan ha en inverkan på förmågan att uppnå konkurrensfördelar, såväl internt             

som externt.  
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8. BILAGOR 

8.1 Intervjuguide  

Intervjuguide Bonnier Books 
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Inledning 

● Vill ni vara anonyma? 

- Ni kan vara anonym med såväl namn som profession 

● Är det okej att samtalet spelas in? 

- Inspelningen är i utbildningssyfte för detta examensarbete och kommer 

inte användas till annat bruk. 

● Givetvis får ni ta del av materialet efteråt och se hur intervjumaterialet 

behandlas. Likaså har ni givetvis möjlighet att såväl komplettera som reducera 

materialet. Ni kan när som under intervjun välja att inte svara på frågan eller 

avbryta intervjun. 

 
Bokbranschen  

● Hur skulle du beskriva bokbranschen i sin helhet? 

 

Bonnier Books position på marknaden  

● Hur har Bonnier Books anpassat sig till de förändringar som skett inom 

branschen de senaste åren? 

● Vilka strategier har Bonnier Books för att vara konkurrenskraftiga? Hur har 

dessa strategier utvecklats under din tid på bolaget? 

 

Bonnier Books och de svenska dotterbolagen  

● Hur arbetar Bonnier Books med sina svenska dotterbolag?  

● Hur samordnar ni arbetet mellan de svenska bolag som ligger under Bonnier 

Books? 

● Hur tror du att de har påverkat de svenska dotterbolagen att ligga under Bonnier 

Books? 
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● Vilka för- och nackdelar tror du Bonnier Books har av att vara en del av en stor 

koncern? 

 
Omvärldsbevakning 

● Hur arbetar Bonnier Books med omvärldsbevakning?  

● Har ni specifika verktyg i ert arbete för att vara uppdaterade om er bransch och 

faktorer som kan påverka Bonnier Books? 

 
Externa relationer 

● Hur arbetar ni med andra företag, dels inom samma bransch, men även från 

utomstående branscher?  

 
Företagskultur 

● Hur skulle du beskriva företagskulturen på Bonnier Books? 



 

 

Intervjuguide Bonnier Books dotterbolag (PocketShop, BookBeat, Bonnierförlagen) 
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Inledning 

● Vill ni vara anonyma? 

- Ni kan vara anonym med såväl namn som profession 

● Är det okej att samtalet spelas in? 

- Inspelningen är i utbildningssyfte för detta examensarbete och kommer 

inte användas till annat bruk. 

● Givetvis får ni ta del av materialet efteråt och se hur intervjumaterialet 

behandlas. Likaså har ni givetvis möjlighet att såväl komplettera som reducera 

materialet. Ni kan när som under intervjun välja att inte svara på frågan eller 

avbryta intervjun. 

 
Bokbranschen  

● Hur skulle du beskriva bokbranschen i sin helhet? 

 

Bonnier Books och de svenska dotterbolagen  

● Hur vill du beskriva förhållandet mellan dotterbolaget och Bonnier Books? 

● Hur mycket inflytande har Bonnier Books haft över dotterbolaget sedan det 

lanserades?  

● Hur har Bonnier Books/ Bonnierförlagen AB påverkats av BookBeats 

framgång? 

● Vilka för- och nackdelar har dotterbolaget av att var en del av stor koncern? 

 

Lansering av dotterbolaget 

● Hur arbetade Bonnier Books i framtagande av dotterbolaget, fanns det specifika 

resurser som främjade framtagandet? 

 

Omvärldsbevakning 

● Hur arbetar dotterbolaget med omvärldsbevakning?  

● Har ni specifika verktyg i ert arbete för att vara uppdaterade om er bransch och 

faktorer som kan påverka dotterbolaget? 

Externa relationer 



 

 

 
 
 
 

  

75 

● Hur arbetar ni med andra företag, dels inom samma bransch, men även från 

utomstående branscher?  

 

Företagskultur 

● Hur skulle du beskriva företagskulturen på dotterbolaget? 

● Utifrån din erfarenhet, anser du att företagskulturen skiljer sig åt från andra 

företag? 



 

8.2 Intervjuspecificering 
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Intervju Respondent Position Datum  

Intervju 1  Jesper Monthán  Vice VD-Bonnierförlagen 
och Ordförande- Svenska 
förläggareföreningen 

24/11 - 2020 

Intervju 2 Göran Wiberg  Försäljningsdirektör- 
Bonnierförlagen 

1/12 - 2020 

 

Intervju 3 Rebecka Leffler Förlagschef-Bazar Förlag, 
f.d Affärsutveckling och 
förändringsledning 
Bonnierförlagen och f.d 
VD-Bonnier Books Nova 

1/12 - 2020 

Intervju 4 Håkan Rudels  VD-Bonnier Books 2/12 - 2020 

Intervju 5 Anna Borné 
Minberger 

F.d VD-Pocket Shop, f.d 
VD Bonnierförlagen 

3/12 - 2020 

Intervju 6 Niclas Sandin VD-Bookbeat 3/12 - 2020 

Intervju 7 Johannes Wedin Affärsanalytiker-Bonnier 
Books 

8/12- 2020 

Intervju 8  Isa Widerståhl Förlagschef- Albert Bonnier   
förlag, f.d affärsutvecklare-   
Bonnier Books 

10/12-2020 

Intervju 9  Jenny Bjuhr 
Berggren 

Chief Marketing Officer  11/12-2020 


