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Sammanfattning 
 
Uppsatsen tar sikte på strategiska allianser i morgontidningsbranschen. Det är en bransch som på senare år 
genomgått stora förändringar. Uppsatsen grundas på hur Göteborgs-Posten (GP), en välkänd morgontidning med 
bas i Västsverige, har utvecklat strategiska allianser. Företaget är partner i ett flertal strategiska allianser, i 
uppsatsen undersöks tre av dem. Dessa är Mediearkivet, Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB) och 
Citypaketet.  
 
Mediearkivet är en Internetbaserad informationsdatabas. Nyhetsartiklar från känd svensk press arkiveras. 
Mediearkivet startades genom ett samarbete mellan GP, Aftonbladet och Svenska Dagbladet.  
VTAB är resultatet av ett samarbete mellan fem västsvenska tidningsföretag, GP, Bohusläningen, Elfsborgs Läns 
Allehanda/Trollhättans Tidning, Hallandsposten samt Nya Lidköpings-Tidningen. År 2002 samlade företagen 
sina tidningstryckerier i ett gemensamt bolag. Citypaketet är ett annonssamarbete mellan Dagens Nyheter, GP 
och Sydsvenska Dagbladet. Citypaketet arbetar för att förbättra och förenkla kundernas annonsering i svensk 
morgonpress. 
 
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där det söks svar på ett antal frågeställningar. Dessa berör 
bakomliggande motiv till att strategiska allianser inleds, val av samarbetspartners, hur misslyckade allianser 
undviks och hur samarbeten ska organiseras. Teorierna ställs mot de tre utvalda allianserna som GP är inblandad 
i. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka om teorierna stämmer med hur GP i verkligheten har genomfört 
sina allianser. 
 
Strategiska allianser är en samlingsbeteckning på en mängd olika typer av samarbeten. Definitionen av begreppet 
varierar mycket kraftigt beroende på angreppssätt. Allmänt kan dock sägas att strategiska allianser innebär att två 
eller flera fristående organisationer bedriver någon form av samarbete. Samarbetet kan organiseras på olika sätt 
där ägarinflytande, bolagsformer, tidsperspektiv och resursfördelning varierar. De olika definitionerna av 
begreppet ger att de tre företagssamarbetena som studien bygger på kan klassas på olika sätt.  Med hänsyn tagen 
till de kriterier som förs fram i litteraturstudien framkommer det dock i slutdiskussionen att de alla tre uppfyller 
kraven för att vara strategiska allianser. 
 
Det framgår vidare att vanliga motiv för samarbete är bland annat önskan om ökad effektivitet. Tilltagande 
effektivisering kan uppnås genom stordriftsfördelar  t.ex. genom delad produktion och marknadsexpansion. I en 
snabbt föränderlig värld är det därutöver många företag  som anser att det har inte råd att binda kapital i dyra 
investeringar. Samarbete i strategiska allianser kan därmed leda till reducering av företagets risker. 
 
Det är viktigt att val av partners inte styrs av slumpen. De företag som söker en allianspartner bör använda sig 
av en strukturerad process. Det ska finnas ett par, mycket tydligt formulerade, kriterier som reflekterar vilka 
krav  som är rimliga att ställa på en partner. Dessa varierar givetvis mellan olika branscher. Det får avgörande 
betydelse att samarbetspartners har kapaciteten att tillgodose varandras behov. I studien visar det sig att tidigare 
erfarenheter av samarbete och en känsla av samhörighet har spelat roll då GP inlett samarbete. 
 
För att inte misslyckas med samarbetet i en strategisk allians krävs oerhört noggrann planering. Företagsledare 
måste ha klart för sig att strategiska allianser har två sidor. Det ger både stora möjligheter, till exempel ökad 
effektivitet, flexibilitet och lärande. Likväl kan dock strategiska allianser medföra komplikationer. Dessa 
omständigheter måste uppmärksammas. Tydligt ledarskap och  god kommunikation mellan parterna har 
avgörande betydelse för alliansens framgång. 
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1.0. Problemdiskussion 
 

1.1. Bakgrund 
 
Historiskt sätt har företag ansetts vara väl avgränsade organisationer med höga murar där varje företag verkar 
enskilt från bearbetning av råvaror till distribution av slutprodukter. Majoriteten av företagen riktade sin 
verksamhet mot den nationella marknaden. Framväxten av industrialismen under 1900-talet har dock lett till att 
företagens gränser har suddats ut. Den ökande internationaliseringen under 1960- och 70-talen vad gäller handel, 
export/import och utvidgningen av EU är exempel på händelser som har bidragit till att föra utvecklingen framåt. 
Utvecklingen har i sin tur medfört ändrade villkor för företagande. 
 
Dagens företag verkar i en värld som ständigt förändrar sig. Slopande av handelsbarriärer och de öppna 
nationsgränserna innebär att det inte längre enbart är multinationella företag som har möjligheter att verka på 
internationella arenor. Utvecklingen har också öppnat dörrar för medelstora och i vissa fall även små företag, 
vilket i sig medför en avsevärd hårdare konkurrens. Dessutom är kunderna betydligt mer medvetna om sina 
valmöjligheter, något som har givit dem en kraftigare position i kund/företagsförhållanden. För att uppnå och 
behålla en marknadsposition är det därför utomordentligt viktigt att företagen på ett snabbt och flexibelt sätt kan 
anpassa sig. För att överleva är det angeläget att hitta en balans mellan konkurrens och samarbete, oavsett om 
verksamheten sker nationellt eller internationellt.  
 
Under 1980- och 90-talen har allt fler företag insett att de mest lönsamma sätten att expandera inte alltid är att 
bredda företagets gränser till att innefatta fler verksamhetsområden. Inte minst därför att det i snabbt föränderliga 
branscher anses mycket riskfyllt att binda upp företagets resurser i nya organisationer. Företagsledare har istället 
upptäckt fördelarna med att koncentrera kunskaper och resurser till de verksamhetsområden som utgör företagets 
kärnkompetens. De satsar på att göra det som företagen är bäst på, nämligen kärnan i verksamheten. Övriga 
kunskaper och resurser som behövs för att bli konkurrenskraftig förvärvas på externa marknader eller erhålls 
genom samarbeten med andra företag. 
 
1.2. Alliansbildande 
 
Strategiska allianser är en samlingsbeteckning på en mängd olika typer av samarbeten. Det innebär att 
definitionen av begreppet skiljer sig avsevärt beroende på vilken infallsvinkel man har på ämnet. Allmänt kan 
dock sägas att strategiska allianser innebär att två eller flera fristående organisationer bedriver någon form av 
samarbete. Samarbetet kan organiseras på olika sätt där ägarinflytande, bolagsformer, tidsperspektiv och 
resursfördelning varierar.  
 
Strategiska allianser och företagssamarbeten har den senaste tiden blivit riktiga ”modeord”. De diskuteras flitigt i 
samhällsdebatten och det finns en stor mängd litteratur skrivet om ämnet. En del forskare anser att allianser ofta 
framställs som lösningen på ett företags alla problem, oavsett problemens karaktär. Det är lätt att företagsledare 
bara ser alla framgångssagor som målas upp i media och glömmer bort alla de allianser som misslyckats. 
Bengtson , Holmqvist och Larsson hänvisar till forskning som visar att det är vanligt att samarbeten misslyckas 
därför att den ena parten känner sig lurad eller utnyttjad. I många exempel som tas upp att det är vanligt 
förekommande att västerländska företag blir besvikna på asiatiska samarbetspartners (Bengtson , Holmqvist och 
Larsson, 1998). Att inleda ett samarbete med ett annat företag kräver uppenbarligen stora kunskaper och mycket 
information. För att uppnå ett positivt resultat är det betydelsefullt att veta hur alliansen ska organiseras. Parterna 
kan ha skilda organisationsstrukturer. Även företagskulturen kan vara annorlunda. Det ställer stora krav på att 
företagsledningen planerar noggrant. En del forskare menar att det krävs så noggrann planering att 
företagsledningen i detalj ska ha klart för sig hur samarbetet ska se ut. Målen på alla nivåer måste vara mycket 
tydligt formulerade. Detta för att både ledare och personal ska klara att samarbeta och möta den nya situationen. 
Det är dessutom viktigt att personalen känner ett stöd från företagsledningen så att förtroende upprätthålls. Andra 
forskare menar att det viktigaste är att företaget är flexibel. Att företagsledningen har förmågan att snabbt agera 
när något måste förändras och att de klarar att anpassa sig till nya situationer och lösa problemen då de uppstår.   
 
1.3. Problemområde för tidningsbranschen 
 
På slutet av 1990-talet präglades många marknader av en uppåtgående konjunktur, vilket banade iväg för ett gott 
företagsklimat och en optimistisk framtidstro. Större delen av 2000-talet har emellertid kännetecknats av en 
segdragen lågkonjunktur som kraftigt har förändrat situationen för många företag och möjligheterna att verka på 
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både nationell- och internationell marknad. Tidningsbranschen är en av de branscher som lågkonjunkturen har 
slagit hårt mot. Däribland är traditionella morgontidningar bland de mest drabbade.  
 
I Sverige har de stora morgontidningarna utsatts för kraftigt minskade annonsintäkter, som normalt anses vara de 
viktigaste intäkterna för en tidning. En annan faktor som har skapat problem för dem är att utbudet av medier har 
ökat på marknaden. Morgontidningar är inte längre det självklara valet då ett företag ska marknadsföra sig. 
Annonsörer har idag ett mycket större utbud än för 10 år sedan. Radio- och TV-reklamen har utvidgats och har 
stor genomslagskraft bland potentiella kunder. Vidare har nya konkurrenter i form av gratistidningar på kort tid 
vuxit fram med en enorm framgång. Elektronikens utveckling har även givit en stadigt expanderande marknad 
för annonsörer på internet. (GP-koncernens årsredovisning 2003)  
 
1.4. Motivering av uppsatsens ansats och beskrivning av undersökningsområdet 
 
Då strategiska allianser diskuteras förs ofta tankarna till multinationella företag som genom allianser för samman 
olika kontinenter och kulturer. Utan svårigheter glöms det bort att alliansbildande sker dagligen i vår närhet. I en 
tid då många företag genom ägarbyten och fusioner flyttar sin verksamhet utomlands, tycker jag att det är 
intressant att fördjupa mig i ett svenskt företag. Jag har valt att undersöka Göteborgs-Posten (GP), en välkänd 
morgontidning som har sin bas i västsverige men som även verkar i resten av landet. 
 
I uppsatsen kommer jag att undersöka litteraturens teorier om strategiska allianser med fokus på: 
 

• Motiv till att strategiska allianser inleds 
• Vad företagsledningar bör tänka på då samarbetspartners väljs 
• Hur kan företagen undvika misslyckade allianser 
• Hur samarbeten organiseras 

 
Teorierna kommer att ställas mot tre olika allianser som GP är inblandade i. Syftet med uppsatsen är därmed att 
undersöka om teorierna stämmer med hur GP i verkligheten har genomfört sina allianser. 
 
1.5. Viktiga begrepp 
 
Uppsatsens huvudsakliga område är strategiska allianser. Trots det är det enligt min mening till stor nytta om 
läsaren är övergripligt insatt i vad vissa andra begrepp innebär. Dessa begrepps definitioner kan påminna om 
strategiska allianser eller kan vara begrepp som på något sätt sammankopplas med strategiska allianser eller 
företagsledningens beslutsfattande. 
 
1.5.1. Strategi 
Det finns ett stort antal olika definitioner av begreppet strategi. Generellt sett används strategi i 
företagsekonomiska termer då man avser hur företagens resurser ska utnyttjas för att uppnå ekonomiska mål. 
Vad som ytterligare innefattas i begreppet strategi, varierar beroende på infallsvinkeln.  
 
1.5.2. Strategiska allianser 
Även då det gäller begreppet strategiska allianser skiljer sig definitionerna kraftigt. Gemensamt gäller emellertid 
att det bedrivs något slags samarbete mellan minst två fristående organisationer i syfte att uppnå strategiska mål. 
Samarbetets struktur, ägarinflytande och tidsperspektiv varierar.  
 
1.5.3. Kärnkompetens 
Kärnkompetensen i ett förtag utgör företagets huvudsakliga verksamhetsområde. Det är den verkliga 
varan/tjänsten som företaget producerar som avses.  
 
1.5.4. Joint Venture 
Joint Venture är en samarbetsform där samarbetsaktiviteterna äger rum i ett enskilt bolag som ägs gemensamt av 
samarbetsparterna. Det vanligaste är att de samarbetande företagen äger lika stora andelar i det nya bolaget men 
det förekommer även former där ett företag är majoritetsägare. 
 
1.5.5. Franchise 
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Franchising är en företagsform som är vanligt förekommande i servicebranschen. Det innebär att ett 
moderföretag säljer ut rätten att bedriva en verksamhet under ett speciellt varumärke. I vissa fall äger både 
franchisesäljare och köpare andelar i bolaget. I andra fall förekommer inget delägande alls. 
 
1.5.6. Imaginära organisationer 
Hedberg, Dahlgren, Hansson och Olve, Författarna till boken ”Imaginära organisationer” definierar begreppet på 
följande sätt: ”Imaginära organisationer är system där för företaget avgörande värden, processer och aktörer 
också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar och organisatoriska 
beskrivningsspråk.” (Hedberg, Dahlgren, Hansson och Olve, 1994 Sid 16) 
 
Författarna menar att imaginära organisationer kan ses både som en beteckning på en typ av ett företag, men kan 
även betraktas som ett perspektiv på företag. Det är en företagsform där informationsteknik, nätverk, allianser 
och kundrelationer tillvaratas och utnyttjas för att skapa och hålla samman verksamheter som sträcker sig utanför 
företagets gränser och bygger på deltagande och synergier från externa aktörer. Dessutom är imaginära 
organisationer en benämning på det perspektiv på företagande som skiljer sig från det gamla traditionella.  
Perspektivet tar utgångspunkt i att genom att utveckla imaginära organisationer kan en entrepenör eller 
nyföretagare med begränsade resurser, utveckla en god företagsamhet. (Hedberg et. al. 1994) 
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2.0. Metod 
 

2.1. Vetenskapliga inriktningar 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar. Positivism och hermeneutik. Positivismen har nära släktskap med 
naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt tillämpas även i andra vetenskapsområden. Hermeneutiken har 
en utpräglad humanistisk inriktning. Generellt kan sägas att positivister tror på en absolut kunskap till skillnad 
mot hermeneutiker, som har mer förståelse för relativistiska tankegångar.  
 
Jag kommer nedan ge en övergripande förklaring till vad de båda synsätten innebär. Därefter ger jag min egen 
utgångspunkt för uppsatsens innehåll. 
 
2.1.1. Positivism 
Positivismen strävar efter att all kunskap ska vara säker kunskap. Den har en lång huvudtradition i västerländskt 
tänkande. Positivister menar att vetenskap bör byggas på abstrakta resonemang där kvantitet och tal ingår liksom 
experimentella resonemang om faktiska förhållanden. All kunskap som inhämtas från heliga skrifter eller 
religiösa uppenbarelser förkastas av positivister. De anser att människan endast har två källor till kunskap: 
 
• Det vi kan iaktta med våra fem sinnen 
• Det vi kan räkna ut med vår logik 
 
Positivister menar att människan inte ska låta sina känslor påverka vetenskapen. Alla påståenden skall kritiskt 
granskas och det är endast den fakta som vi kan anse säkerställd med största sannolikhet som ska bygga 
vetenskap. (Thurén, 2000) 
 
2.1.2. Hermeneutik 
Hermeneutik bygger på humanistiska tolkningsmetoder. Enligt hermeneutister finns det utöver de fem sinnenas 
iakttagelser och den logiska analysen ytterligare en viktig kunskapskälla. Den mänskliga förståelsen, empati för 
andra människors känslor och upplevelser. 
 
Förmågan att kunna sätta sig in i andra människors situation ger oss människor en djupare förståelse för en 
händelse eller ett resonemang, än om vi bara skulle grunda vår inställning på iakttagelser och logik anser 
hermeneutisterna. Med hjälp av de fem sinnenas iakttagelser och logiskt tänkande kan människan utan större 
svårigheter  till exempel förklara emigrationen från Västeuropa till Amerika under 1800-talet eller 
immigrationen till Västeuropa under 1900-talet. Människor beger sig från länder med dåliga 
försörjningsmöjligheter, förtryck och fattigdom till områden där det råder frihet och där levnadsstandarden är 
högre. Enligt hermeneutister ger det emellertid en rikare och djupare förståelse för hela fenomenet om vi tar 
hänsyn till hur situationen kändes och upplevdes av de berörda människorna. En forskare som tillämpar 
hermeneutik anser att dem går miste om väsentlig information då de till exempel studerar Egyptens pyramider 
eller istidens grottmålningar, och inte försöker sätta sig in i vad sådana kulturprodukter innebar för den tidens 
människor. 
 
Hermeneutisiska tolkningar bygger på att människor förstår andra människor och de är vanligast förekommande 
inom humanvetenskapen, såsom exempelvis historia, litteraturvetenskap, sociologi och juridik. (Thurén, 2000)   
 
2.1.3. Kritik mot positivism och hermeneutik 
 Positivismen är mycket omstridd. Framförallt framförs kritik mot att positivismen är fantasilös och känslokall. 
Det framställs ibland som om positivister skulle samla mängder av fakta på hög, bearbeta det till en matematiskt 
och statistiskt form och sedan publicera ett resultat. Därmed skulle positivister alltid avfärda all fantasi, vilket är 
en felaktig bild enligt Thurén. Positivism innebär förvisso att människor måste skilja mellan fantasi och 
intellektuell analys. Den utesluter emellertid inte att fantasin kan, och även bör, användas för att komma fram till 
idéer och hypoteser. Det finns inga regler för hur dessa ”gissningar” framkommer och det är därigenom helt i sin 
rätta ordning att använda hermeneutik för att komma fram till en hypotes. Hypotesen skall dock prövas innan 
slutsatser dras och då är det i första hand de fem sinnenas iakttagelser och logiskt tänkande som ska användas. 
 
Det största problemet med hermeneutik är att den i slutändan alltid bygger på tolkningar gjorda av enskilda 
individer. Det är svårt, om inte omöjligt, att kontrollera att dessa tolkningar är korrekt gjorda och det finns en 
överhängande risk att en annan forskare skulle göra en annorlunda tolkning av fenomenet och därmed andra 
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slutsatser. Det är i en sådan situation svårt att bevisa vem som har rätt. När man tolkar andra människors känslor 
och upplevelser utifrån sin egen erfarenhet är de inte intersubjektivt testbara. (Thurén, 2000) 
 
2.1.4. Uppsatsens förhållningssätt till vetenskapsteori 
Det finns klara för- och nackdelar med såväl positivism som hermeneutik. Oavsett vilket ämne som studeras 
borde det vara så gott som omöjligt att uteslutande tillämpa ett av synsätten. Som tidigare berörts är positivismen 
starkt sammankopplad med naturvetenskap och hermeneutiken med samhällsvetenskap. Trots det, grundas 
troligtvis de allra flesta vetenskapliga rapporter på en blandform mellan de två synsätten, men där det ena är 
dominerande.  
 
Den här uppsatsen är skriven utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv och resultatet grundas till stor del på 
tolkningar av de intervjuer som genomförts med personal från Göteborgs-Posten (GP). Därmed anser jag att 
uppsatsen intar en humanistisk aspekt och att ett hermeneuisiskt synsätt är dominerande. 
 
2.2. Tillvägagångssätt 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om litteraturens teorier stämmer överrens med hur GP i verkligheten har 
genomfört sina allianser. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där jag söker svar på ett antal frågeställningar. 
Dessa är:  
 
• Vad är strategi? 
• Vad innebär strategiska allianser? 
• Vad finns det för motiv bakom bildandet av strategiska allianser? 
• Vem ska företaget samarbeta med? 
• Varför misslyckas vissa allianser? 
• Hur ska samarbetet ledas och organiseras? 
 
Då jag sökt bland litteratur har jag begränsat sökningarna till ett antal sökord. Dessa är huvudsakligen 
”strategiska allianser”, ”strategic alliances”, ”strategi” och ”företagssamarbete”.  ”Strategi” och ”strategiska 
allianser” är två mycket vida begrepp som har många olika definitioner och som det dessutom finns många 
synonymer till. Under litteratursökningens gång valde jag därför att utvidga sökorden till att även innefatta 
”nätverk”, ”outsourcing” och ”partnership”.  
 
Utöver böcker som behandlar ämnet har jag använt mig av ett antal vetenskapliga artiklar. Dessa har jag sökt 
efter i internationella databaser som Högskolan är ansluten till. Jag har framförallt använt mig av databasen 
”Academic Search Elite” och ”ABI”. Sökorden har i stort sätt varit de samma som vid boksökandet. 
 
Beträffande språkbruket i uppsatsen vill jag betona att orden  ”strategiska allianser” och ”strategiska 
samarbeten” används som synonymer. Likaså används ibland ordet ”allianser” då jag underförstått syftar på 
”strategiska allianser”, vilket kommer att framgå av sammanhanget.   
 
För att sätta mig in i ämnet strategiska allianser har jag vidare sökt artiklar från dagspress. Dagspress har 
dessutom används för att få insikt i hur den svenska tidningsbranschen fungerar och vilka samarbeten som 
bedrivs och är aktuella. Vid dessa sökningar har jag uteslutande använt mig av Mediearkivet som databas. 
Anledningen till detta är att det är den största databasen för tidningsartiklar på internet. Då uppsatsen skulle  
sammanställas hade jag stor nytta av boken ”Rapporter och uppsatser” av Jarl Backman samt boken 
”vetenskaplig metod” av Rolf Ejvegård. 
 
Fortsättningsvis har jag också haft stor nytta av flera tidningars och organisationers hemsidor. Dessa har i 
huvudsak används för att hämta information och kunskap om hur GP:s samarbeten bedrivs och vilka dess 
partners och konkurrenter är. 
 
När jag tog kontakt med GP var jag intresserad av att inrikta studien på ett begränsat antal av dess 
företagssamarbeten som var viktiga för verksamheten. Efter många funderingar och dialoger med både 
handledare och personal från GP beslutades det att tre samarbeten var lagom. Det fanns flera anledningar till att 
jag valde att fördjupa mig i just de tre allianser som uppsatsen fokuserar kring. 
 
1. Jag tyckte det var intressant att välja tre samarbeten som var inriktade på helt olika områden av företagets 

verksamhet. Avsikten var att få så stor spridning som möjligt och för att se om det finns några konkreta 
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skillnader i sättet att resonera kring strategiskt samarbete när det gäller olika verksamhetsområden inom ett 
och samma företag. 

   
2. Jag ville ha spridning då det gällde alliansernas tidsperspektiv, d.v.s. hur länge samarbetena har pågått. I 

uppsatsen studeras en allians, Mediearkivet, där hela samarbetscykeln finns representerad då samarbetet för 
GP:s del är avslutat. De andra två samarbetsprojekten är förhållandevis nystartade. De har bara varit i bruk 
sedan 2002 i den form som de bedrivs idag. Den ena är Citypaketet, vilket är ett annonssamarbete mellan 
GP, Dagens Nyheter (DN) och Sydsvenska Dagbladet. Annonssamarbetet bedrevs tidigare i en mindre 
formell samarbetsform. Det finns således en historia av samarbete mellan tidningarna sedan lång tid tillbaka. 

 
         Det tredje samarbetet är Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB). Jag valde att för djupa mig i VTAB 

av två anledningar. För det första är det ett samarbete som har varit mycket framgångsrikt för dess ägare. 
Det har på kort tid utvecklats till att bli ett av Sveriges största tryckerier. För det andra är det intressant att 
se hur en verksamhet utvecklas från en stödverksamhet för tidningsproduktion till att bli så stort och 
betydelsefullt att det kan räknas till en del av kärnverksamheten. 

 
 3.     De tre utvalda allianserna har associationsmässigt alla formats till aktiebolag. Utmärkande för ett 

aktiebolag är att det inte finns något personligt ansvar för delägarna. Valet av bolagsform får betydelse då 
man tar hänsyn till hur formellt ett samarbete bedrivs och hur länge parterna har för avsikt att samarbeta. 

 
Det är huvudsakligen muntliga intervjuer som utgör grunden till företagsstudien. Urvalet av intervjupersoner 
bygger på anställda på GP som har representerat tidningen i styrelsen för de utvalda allianserna. Anledningen till 
det är att de har goda kunskaper om bakgrund och syftena till ingången av alliansen och även hur samarbetet har 
utvecklats. Då det gäller Mediearkivet intervjuade jag Gunnar Springfeldt, utvecklingschef på GP. Gunnar har 
även fungerat som kontaktperson på tidningen och varit till stor hjälp då det gäller att hitta information och 
förmedla kontakter. Vidare intervjuade jag Lars Rundblom, vice VD för GP, gällande alliansen i Citypaketet. Jag 
fick även möjligheten att genomföra en telefonintervju med Citypaketets VD Dan Morén. Även Eva Arvidsson 
ekonomi och finanschef för GP-koncernen intervjuades angående VTAB.  
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av kvalitativ intervjumetodik. Det är en metod där intervjupersonen 
uppmuntras att med egna ord berätta om allianserna. En av de mest framträdande idéerna med kvalitativ 
intervjumetodik är att inte styra intervjun för mycket. Intervjun ska påminna om ett samtal där intervjupersonen 
ger sin berättelse på ett fritt och informellt sätt. För att sätta mig in i intervjumetoden använde jag boken 
”kvalitativa intervjuer” av Jan Trost. Vid intervjutillfällena utgick jag från ett antal frågeområden som berörde 
allianserna. De intervjuade har alla haft samma frågeområden. Dessa har intervjupersonerna tillåtits prata fritt 
inom. Då det har varit befogat har följdfrågor givits. Frågeområdena återfinns som en bilaga till uppsatsen. 
 
Utöver dessa intervjuer har det vara av stor nytta för mig att få ta del av information från samtliga alliansers 
årsredovisningar, såväl som koncernens årsredovisning. Dessutom har de tre alliansernas hemsidor varit mycket 
betydelsefulla. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort Tack till alla på GP som har hjälpt mig att färdigställa uppsatsen. Det har varit 
både roligt och intressant att få fördjupa mig i ert företag och allianser! Jag vill även tacka min handledare från 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Bengt Kjellén, för allt tålamod och god vägledning.  
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3.0.Teori 
 
3.1. Vad är strategi? 
 
Enligt Nationalencyklopedin har ordet strategi följande definition: 
”strategi (grek. strat\gi´a 'fältherrevärdighet', se strateg), läran om användningen av militära och andra 
maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara 
fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden” ( www.ne.se 2004)   
 
Strategi härstammar från det militära området och har mer än 1000 år gamla anor. Inom företagsekonomin är 
strategi ett förhållandevis nytt uttryck. Ordet har börjat användas under de senaste 30 - 40 åren. När 
strategibegreppet började tillämpas i företagsekonomiska sammanhang var det framför allt i betydelsen ”konsten 
att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” (Bruzelius och Skärvad, 2000) Begreppet 
strategi har sedan dess utvidgats. Liljedahl menar att strategi är ett ord som tyvärr många gånger används i fel 
avseenden inom affärsvärlden, vilket gör att det lätt uppstår missförstånd. De flesta forskare har en egen åsikt om 
vad som bör ingå i strategibegreppets definition, något som försvårar en konkret beskrivning av vad strategi 
egentligen är. (Liljedahl, 2001) 
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv finns det flera olika sätt att betrakta strategi. Då det talas om de olika 
strategiperspektiven är det viktigt att komma ihåg att de inte tvunget utesluter varandra. I praktiken kan det i 
själva verket vara nödvändigt att kombinera flera perspektiv. (Bruzelius och Skärvad, 2000) 
 
Enligt Liljedahl är strategi ett begrepp, som i vid bemärkelse inbegriper allt som syftar till att öka företagets 
konkurrensöverlägsenhet, det vill säga alla målsättningar, planer och handlingar. Själv anser Liljedahl att strategi 
bör ses som en process som för samman företagets vision, mål , taktik och affärsidé. Det är en process där de 
olika delarna överlappar och är ömsesidigt beroende av varandra. (Liljedahl, 2001) 
 
 Nedan följer en kortfattad förklaring till vad dessa begrepp innebär enligt Liljedahl. 
 
• Vision 
Ett företags vision uttrycker drömmar och förhoppningar om framtiden. Det är företagets ultimata framtidssyn. 
Det ska vara en positiv drivkraft som tydligt ger uttryck för ledningens ambitionsnivåer och visar vilken väg 
företaget ska att gå för att nå idealpositionen. 
 
• Affärsidé 
Gränsen mellan vision och affärsidé kan vara något flytande men visionen bör ha ett mer långsiktigt perspektiv. 
Affärsidén däremot är mera detaljerad och har en tydligare operativ dimension. Affärsidén ska sätta tydliga 
ramar för företagets verksamhet. 
 
• Mål 
Målen ska uttryckas i prestationsnivåer som organisationen ska åstadkomma. Målen ska gå att överföra till 
konkreta  arbetsuppgifter. 
 
• Taktik 
Liljedahl menar att om strategi liknas vid kriget så kan taktik liknas vid själva striden. Det räcker inte med att ha 
en strategi, det krävs dessutom välformulerade handlingsplaner. Ett företags taktik ska svara på frågan,  hur ska 
den praktiska tillämpningen gå till? Taktikens uppgift är att bryta ner målen och omvandla dem till handlingar. 
 
Strategi är en beslutsorienterad beståndsdel. Det handlar om att fatta rätt strategiska beslut för att kunna uppnå 
sina ambitioner. Strategin blir en länk mellan företagets nuvarande och önskade framtida position.  
 
Det finns andra sätt att se på fenomenet. Strategi kan ses ur ett smalt, väl avgränsat perspektiv. Det är då ett 
företags position i ett speciellt marknadssegment avses. Enkelt uttryckt avser man fastställa vilka 
produkter/tjänster som ska produceras/erbjudas och till vem man ska rikta sig. Strategi kan emellertid även ses ur 
ett mycket bredare perspektiv och avser då hur det kollektiva system, som kallas organisation, etableras, och när 
det är nödvändigt, ändrar sin elementära orientering. Strategi innefattar också den komplexa frågan om hur en 
organisation sammansatt av många människor bestämmer sig. (Mintzberg, 1989) 
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Mintzberg som skiljer mellan tre strategiska perspektiv, strategi som position, plan och perspektiv/ 
handlingsmönster.  
 
• Strategi som position 

Fokus ligger på innehållet i strategin och ger svar på frågorna var?,  inom vilka områden? och hur? företaget 
ska bli konkurrenskraftig. Strategin ses som ett mellanled mellan företagets interna och externa miljö.  
 
• Strategi som plan  

Strategin är medveten och planerad. Strategin är ofta uppgjord i förväg och tydligt uttryckt i skriftliga dokument. 
I perspektivet strategi som plan ingår uppgifterna att tydligt identifiera  företagets  omgivning i form av hot och  
möjligheter samt företagets starka och svaga sidor. Utifrån denna analys kan en handlingsplan utfärdas som 
sedan används som grund för genomförande och uppföljning av strategi.  
 
• Strategi som perspektiv/ handlingsmönster 

Tyngdpunkten i det här perspektivet är något mer inåtvänd än de två föregående. Strategin kan vara en väl 
uttalad plan men den kan också ha vuxit fram genom nya konkurrenssituationer eller genom att organisationens 
omgivning på något annat sätt förändrats. Synsättet fokuserar på vad organisationen faktiskt gör. 
Organisationens beslut och handlande ligger till grund för målformuleringar och skapar verktyg till 
måluppfyllelse.  
 

Porter, som har varit en av de ledande forskarna inom företagsstrategi sedan 1970-talet, menar att strategi 
framförallt handlar om att ett företag strävar mot att vara unikt. Det ska ha förmågan att skilja sig från 
konkurrenter och därmed våga gå en egen väg. Strategi handlar enligt Porter om att agera på en arena där 
företaget har möjligheter att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Det tillvägagångssätt som företaget använder 
för att bli unik, skickligare och lönsammare än konkurrenterna sammanfaller med hur företaget utför sysslorna i 
verksamheten. Om företaget bestämt sig för att tillverka samma produkt alternativt utföra samma tjänst som en 
betydelsefull konkurrent är det nödvändigt att strategin fokuseras kring att utföra den på ett bättre sätt, d.v.s. ett 
effektivare system för företaget och som dessutom tillför kunden större nytta. (Bruzelius och Skärvad, 2000) 
 
3.1.1. Uppsatsens förhållningssätt till strategi 
Jag anser att strategi kan uttryckas som sätten en organisation arbetar på för att uppnå verksamhetens mål. 
Strategiarbete innefattar såväl arbetet med att identifiera och fastställa företagets övergripande mål, som hur 
man kommer att arbeta för att uppnå målen. Ett företags strategi har ett långsiktigt perspektiv.  
 
Strategin grundas såväl på företagets aktuella position som var man önskar hamna i framtiden. Innehållet i ett 
företags strategi kommer därför att påverkas av konkurrensförhållande, marknadsandelar och maktförhållande.  
 
3.2. Vad innebär strategiska allianser? 
 
På ett liknande sätt då det gäller ordet ”strategi”, finns det ett stort antal olika definitioner av ”strategiska 
allianser”. Jag kommer nedan att återge ett par definitioner av strategiska allianser. Jag vill med hjälp av dessa 
dels belysa hur definitionerna kan variera, men även ge en ökad förståelsen för vad uppsatsens huvudsakliga 
ämnesområde omfattar. 
 
Enligt Lars Bengtsson, Michael Holmqvist och Rikard Larsson, innefattar de bredaste definitionerna allt från 
företagsuppköp/fusioner till imaginära organisationer, medan de snävaste definitionerna endast inkluderar 
formella allianser. Formella allianser kan delas in i två grupper, med och utan delägarskap. Till allianser utan 
delägarskap räknas långsiktiga löpande samarbeten där uppsägningar av kontrakten måste ske långt i förväg. Till 
allianser med delägarskap inkluderar författarna bland annat Joint Ventures och Franchisebolag.  
 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson anser att en allt för bred definition av begreppet gör strategiska allianser 
svårtolkade. Det föreligger grundläggande skillnader i processen att till exempel genomgå en fusion och utveckla 
en imaginär organisation. Därmed menar författarna att det inte är lämpligt att para ihop dem i ett och samma 
begrepp. De fokuserar istället definitionen av strategiska allianser till att endast innefatta formella allianser och 
beskriver begreppet på följande sätt: 
”…en strategisk allians kan ses som ett interorganisatoriskt medel för att genom samarbete nå strategiska mål. 
Konkret innebär detta att två eller flera företag går samman kring en specifik uppgift för att utbyta resurser och 
kompetenser, i syfte att uppnå någon form av definierat mål. Som bakomliggande huvudsyfte ligger en önskan 
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om att genom gemensamma aktiviteter förbättra konkurrensförmågan.” (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 
1998 S 24) 
 
Agneta Planander instämmer i  Bengtsson, Holmqvist och Larsson resonemang om att man måste skilja på 
samarbeten som inkluderar eller exkluderar delägande. Planander hänvisar bland annat till Contractor och 
Lorange, som definierar strategiska allianser utifrån vilken grad av beroende som föreligger mellan bolagen. 
Enligt denna indelning har en informell definition en mycket låg grad av beroende medan företagsuppköp och 
fusioner är ett höggradigt beroende. Samarbetsformen Joint Venture skulle enligt denna definition ha ett 
mellangradigt beroende. (Planander, 2002) 
 
Vidare refererar Planander till Walters definition av strategiska allianser:  
”A corporate alliance is a formal and mutually agreed commercial collaboration between companies. The 
partners pool, exchange or integrate specified business resources for mutual gain. Yet the partners remain 
seperate business.” (Planander, 2002 S 45) 
 
Uttrycket ”Corporate Alliance” används som en synonym till strategiska allianser. Även Walter exkluderar 
företagsuppköp och fusioner i definitionen. 
 
Trots olika definitioner  av begreppet strategiska allianser tycks forskare vara eniga om att de deltagande 
företagen delar resurser och kontroll för att uppnå vissa gemensamma mål. (Planander, 2002) 
 
Johan Feltner och Henrik Ramqvist, menar att begreppet strategiska allianser konstrueras utifrån två 
dimensioner. Följande resonemang är referat från deras uppsats, Företagsstrategi och strategiska allianser. Den 
första dimensionen visar graden av beroende mellan parterna vilket kan mätas i en skala med fem nivåer.(Feltner 
och Ramqvist, 1995) Författarna tilldelar de olika nivåerna följande typer av samarbeten: 
 
• Informal Cooperative Venture 
Beroendet mellan parterna är som minst uttalat. I den här kategorin är det vanligt förekommande med informella, 
mindre reglerade forskning- och utvecklingsprojekt.  
 
• Formal Cooperative Venture 
Till kategorin hör mer formellt uppbyggda samarbeten t.ex. licensiering även distribution och produktion kan 
ingå.  
 
• Joint Venture 
I den här gruppen ingår samarbeten där riskerna delas lika mellan inblandade parter. Detsamma gäller tillförda 
resurser. Verksamheten samordnas i ett eget bolag. 
 
• Joint Ownership 
Det finns en väletablerad ägarstruktur i ett nybildat bolag där samarbetaktiviteterna sker. Det nybildade bolaget 
har större självständighet i förhållande till moderbolagen än i kategorin Joint Ventures . 
 
• Merger and Acquisitions 
Företagsuppköp och fusioner mellan företag. Beroendet mellan parterna är starkast.  
 
Den andra dimensionen som begreppet strategiska allianser grundas på är tidsperspektivet. Feltner och Ramqvist 
menar att företagssamarbeten kan delas upp i kort- och långsiktiga tidsperspektiv. Till kortsiktiga samarbeten hör 
enligt författarna tidsbegränsade samarbeten, där det tydligt går att uppskatta projektets längd. Dessa samarbeten 
pågår vanligtvis inte längre än två år. Vidare menar författarna att vid långsiktiga samarbeten håller företagen 
tidsgränserna är mer flytande. Det är svårt att på förhand uppskatta projektets längd. För det mesta pågår dessa 
samarbeten mer än två år.  
 
Utifrån dessa variabler utformar Feltner och Ramqvist en figur i vilken man på ett överskådligt sätt kan bilda sig 
en uppfattning om olika forskares definitioner av begreppet strategiska allianser. Nedan kommer jag att redogöra 
för några intressanta definitioner som författarna hänvisar till.  
 
Buckely menar att en strategisk allians är ett samarbete som är mer specifikt än Joint Venture. De inblandade 
organisationerna samarbetar inom ett givet ekonomiskt område och under en begränsad tid för att nå 
gemensamma mål. Samarbetets aktiviteter sker vanligtvis inom kategorin ”Formal Cooperative Venture” men 
kan också sträcka sig en grad uppåt eller nedåt i skalan. Tidsperspektivet är kortsiktigt.  
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Figur 1.  Definition enligt Buckely 
 
 
 
 

 
 
 
Tollsten och Ekström menar att strategiska allianser är samarbeten som sker mellan två eller flera olika 
organisationer. Genom att dra nytta av varandras styrkefaktorer kan de gemensamt nå en ökad konkurrenskraft. 
Samarbetes verksamhet sker i Joint Ventures och styrs av detaljerade kontrakt. Tidsperspektivet är långsiktigt. 
 
Figur 2. Definition enligt Tollsten och Ekström 
 
 

 
 
Enligt Hagedoorn innefattar strategiska allianser de flesta typer av samarbeten. De kan ha både lång- och 
kortvariga perspektiv. Dessutom kan beroendegraden mellan de inblandade parterna variera kraftigt. 
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Figur 3. Definition enligt Hagedoorn 
 
 
 

 
 
 
Slutligen vill jag referera Feltner och Ramqvist egna förhållningssätt till strategiska allianser. Enligt dem rör det 
sig om ett samarbete mellan två eller ett flertal organisationer där syftet är att ge varje part tillgång till resurser 
som bidrar till att höja konkurrenskraften på ett sätt som inte varit möjligt att utföra ensamt. Projektet kan variera 
i tidsperspektiv då syftet med samarbetet kan ta sig många olika uttryck. Författarnas ståndpunkt förtydligas i 
figuren nedan. (Feltner och Ramqvist, 1995) 
 
Figur 4. Definition enligt Feltner och Ramqvist 
 
 
 
 

 
3.2.1. Uppsatsen definition av strategiska allianser 
Efter denna genomgång  ska jag här försöka mig på en egen definition av strategiska allianser. Enligt min egna 
mening är ytterligheterna företagsuppköp fusioner och imaginära organisationer inte aktuella att ha med i 
definition av strategiska allianser. De innehåller för mycket respektive för lite formalisering. En genomgående 
trend bland  forskares definitioner verkar vara att företagsformen Joint Venture intar en medelvärdesposition. 
Det har påverkat min egna syn på definitionen. Jag anser därmed att definitionen ska utgå från beroendegraden 
Joint Venture. Därifrån kan beroendegraden öka till Joint Ownership eller minska till Formal Cooperative 
Venture. Uppsatsen kommer att koncentreras kring Joint Venture. Vidare anser jag att det krävs ett långsiktigt 
samarbetsperspektiv för att en allians ska anses vara strategisk. Uttryckt i Feltner och Ramqvists modell skulle 
den här uppsatsens definition ha följande utseende: 
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Figur 5. Uppsatsen definition 
 
 
 

 
3.3. Vad finns det för motiv bakom bildandet av strategiska allianser? 
 
Strategiska allianser syftar vanligen till att öka de inblandade företagens konkurrensförmåga. Det bör dock 
markeras att samarbetet oftast inte inleds för att öka den allmänna konkurrensförmågan utan istället för att 
förbättra speciella delar av den. 
 
”Det förekommer mera sällan att samarbetet sker kring själva kärnkompetensen utan snarare kring en 
applikation. Applikationen är det kunden ser som ett resultat av kärnkompetensen, t.ex. ny design av ett 
fordon.”  (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998 S 28) 
 
Allt fler företag har insett att strategier som enbart bygger på konkurrens inte längre är lönsamma. Det måste 
finnas en balansgång mellan samarbete och konkurrens för att uppnå ett bra resultat. Alla strategiska samarbeten 
har egna individuella mål och visioner. Man kan emellertid urskilja fyra breda grupper av motiv bakom 
alliansbildande.  
 
• Effektivitet 
Effektivitetsmåttet för företag är oerhört viktigt. Det gäller både produktion och distribution. En ökad 
effektivitet kan uppnås av stordriftsfördelar  t.ex. genom delad produktion och marknadsexpansion. På liknande 
sätt anses den snabbt föränderliga teknologiska utvecklingen vara en anledning till att företag inleder 
samarbeten. En del företag anser att det har inte råd att binda kapital i dyra investeringar. Det är idag 
verkligheten för många mindre företag. Ett samarbete med ett större företag med mera resurser kan leda till att 
även det lilla företaget kan utveckla någon specifik verksamhet som annars inte vore möjlig. Genom att få 
tillgång till varandras kunskaper, inte minst i branscher som kräver stora resurser på FoU, kan vara mycket 
givande.(Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998) 
 

• Snabbhet 
Allt kortare produktlivscyklar leder till att företagen idag mycket snabbt måste nå ut med sina produkter på 
marknaden. Genom ett samarbete kan möjligheterna till framväxt och distribution av nya varor/tjänster 
förbättras. (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998) 

• Flexibilitet 
Dagens samhälle kräver att företagen arbetar flexibelt  för att kunna anpassa sig till tekniska och 
marknadsmässiga förändringar. Genom samarbete inom ett specifikt område, slipper ett företag att själv binda 
upp så stora delar av kapital och resurser i ett visst projekt jämfört med utsträckningen vid total självständighet. 
Man behöver heller inte bära hela risken för de kostnader man lägger ned. (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 
1998) 
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• Marknadsskäl 
Det är inte alltid det företaget som har den bästa lösningen som blir den allmänna normen. Det är minst lika 
viktigt att lyckas positionera sig  bäst i relation till de andra ledande aktörerna på marknaden. Då det kan vara 
mycket svårt för ett enskilt företag att själv sätta standards och påverka den globala utvecklingen kan allianser 
med andra företag fungera som ett strategiskt medel för att lyckas med  positionsring och påverka omvärlden. 
 
Syftet kan också vara att förbättra sin marknadsposition. För företag som försöker etablera sig på nya marknader 
kan det vara mycket fördelaktigt att samarbeta med företag som verksam och har god kännedom. (Bengtsson, 
Holmqvist och Larsson, 1998) 

 
Porter har en liknade uppfattning till då det gäller vanliga motiv till att företag ingår strategiska allianser. Bland 
annat nämns reducering av företagets risker. Fördelen är att ingen part ensam behöver stå för hela risken i ett 
projekt. Investeringskostnaderna delas mellan inblandade parter. Vidare lockas företagen av de ekonomiska 
nyttor som kan uppnås till följd av att stordriftsfördelar. Dessa uppnås genom att flera företag tillsammans kan 
utnyttja en större investering. Motiven kan dessutom inbegripa en önskan om ökad kunskap inom något speciellt 
område t.ex. teknologi, marknad eller kundsegment. Strategiska allianser kan även bildas mot bakgrund av olika 
statliga åtgärder. (Planander, 2002) 
 

Doz och Hamel menar att det är så gott som omöjligt för företag i dagens samhälle, där man konkurrerar både 
lokalt och globalt, att inte ingå allianser om man önskar att fortsätt vara konkurrenskraftig. Eftersom väldigt få 
företag ensamma besitter alla de verktyg som behövs för att uppnå framgång, spelar allianser en nyckelroll. 
Enligt författarna finns det åtminstone tre grundläggande anledningar till att allianser bör ingås. (Doz och Hamel, 
1998) 
 

• Fredskapande processer (co-option) 
Processen går ut på att man skall sträva efter att omvandla både potentiella- och direkta konkurrenter samt 
företag som framställer komplementerande varor/tjänster, till allierade. Det möjliggör att nya 
affärsverksamheter kan utvecklas. Genom att alliera sig med konkurrenter minskas de hot som de enskilda 
företagen skulle kunna utgöra för den egna verksamheten. Förutom att bygga kritisk massa på en marknad/ i en 
marknad, kan allianser  hjälpa ett företag att bli en ”knut” i ett nätverk, en position varifrån det kan utvecklas 
nya marknader.  

 
Enligt Doz och Hamel kan parter i en allians dra nytta av den vidare skala av tillgångar och kunskaper som 
erbjuds jämfört med vad ett enskilt företag besitter. Genom att sammanstråla med konkurrenter finns det stor 
potential att uppnå positiva effekter. Ett viktigt motiv bakom bildandet av strategiska allianser är att det 
neutraliserar risken att konkurrenterna träder in i en rivaliserande allians. Med andra ord,  företagsledningen bör 
arbeta för att göra attraktiva partners upptagna för konkurrerande allianser. (Doz och Hamel,1998) 
 
• Gemensam Specialisering (Co-specialization) 
Doz/Hamel menar att samarbete blir värdefullt genom att de enskilda företagens resurser, tillgångar och 
yrkesskickligheter kombineras. Alla inblandade parter bidrar med sina unika kunskaper och värdehöjande 
resurser. När dessa kombineras av företagen, som ingår i alliansen, stärks förutsättningarna att nå framgång 
jämfört med om var och en hade verkat enskilt och därmed inte fått tillgång till andra organisationers färdigheter.  

 
Även Doz/Hamel pekar på betydelsen av att agera snabbt. Fördelarna med att vara först på marknaden med en ny 
vara/tjänst kan få en avgörande betydelse . Dagens konkurrensintensiva marknader ger litet utrymme med bara 
en eller ett fåtal vinnare. Många tekniska innovationer är helt enkelt alldeles för komplext för ett enskilt företag. 
Skalan av de behövda kunskaperna är alldeles för bred. Därigenom blir gemensam specialisering allt viktigare 
eftersom det är vanligt att företagen smalnar av sitt verksamhetsområde till att endast innefatta kärnkompetensen. 
Genom partnerskap kan företagen förena sina kärnkompetenser och dessutom kommer alla inblandade att få del 
av vinsten. Författarna ger som exempel att inget ensamt företag kan framställa alla de nyckelkomponenter och 
äga de specialkunskaper som behövs för att skapa en konkurrenskraftig PC. Denna mångfald och teknik gör det 
nödvändigt för företagen att arbeta tillsammans, ofta som partners. (Doz och Hamel,1998) 
 
• Gemensam inlärning och införlivande i sitt tänkande (Learning and Internalization) 
Allianser kan också bli en väg att ta till sig nya färdigheter/ kunskaper som inte kan anskaffas den öppna 
marknaden. Doz och Hamel syftar då framförallt på underförstådd kunskap som ligger djupt rotad organisationer 
och som vanligtvis är svår att ta till sig. Det handlar ofta om kunskaper som företag inte kan komma över genom 
utbildning eller litteraturstudier. Den avsedda kunskapen är starkt förankrad med praktiska erfarenheter som har 
erhållits via omständigheter som formats efter ”trial and error principer.” 
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Den lärdom som företag vinner genom att samarbeta med andra organisationer kan, om den hanteras på ett 
riktigt sätt, många gånger ge hävstångseffekt på andra verksamheter och projekt bortom alliansen. För att 
klargöra, resonemanget bygger på antagandet att ett företag ingår ett samarbete med en partner, delar med sig av 
egna kunskaper och erfarenheter samt och tar lärdom av andras. Kunskaperna kan företaget sedan använda i 
andra situationer, som enskild aktör eller i andra samarbetskonstellationer. Det är framförallt i dessa 
sammanhang som samarbetet verkligen kan bedömas vara lyckosamt för företagen. (Doz och Hamel,1998) 
 
3.3.1. Ställningstagande då det gäller motiv till ingåendet av ett samarbete 
De olika författarnas åsikter om motiven bakom ingåendet av strategiska allianser kompletterar respektive 
överlappar varandra. Min personliga uppfattning är att det förmodligen är en kombination av flera orsaker som 
vanligtvis ligger bakom alliansen. I praktiken har förmodligen de flesta företagen inga stora valmöjligheter. 
Många små- och mellanstora företag befinner sig i utsatta lägen och är tvungna att göra allt som krävs för att 
uppnå konkurrensfördelar av olika slag. Motivet för dessa torde vara att verka i en allians eller försvinna. Det är 
även viktigt att komma ihåg att två parter som ingår en allians inte nödvändigtvis har samma bakomliggande 
motiv. De behöver heller inte ha exakt samma slutmål med samarbetet. Det väsentliga är att parterna 
kompletterar varandra och styr åt samma håll. 
 
3.4. Vem ska företaget samarbeta med? 
 
Traditionellt har det funnits oskrivna regler rörande partnerval som innebar att ett företag inte kunde inleda ett 
samarbete med vem som helst. Det har ansetts otänkbart att bilda allianser med direkta konkurrenter. Inte heller 
har det ansetts lämpligt att alliera sig med en leverantör som även levererar till en direkt konkurrent. Vidare har 
den vanligaste uppfattningen varit att de företag som samarbetar bör ha en liknade bakgrund. Ett nystartat 
trendigt företag som styrs med en informell ledarstil har inte varit trolig att ses som en attraktiv partner till ett 
byråkratiskt företag med formell organisationsstruktur och stora marknadsandelar. Den hårdnande konkurrensen 
har lett till att företagen nu för tiden kan se vilket annat företag som helst som en potentiell allianspartner. Det 
viktiga är att hitta ett flexibelt samarbete där  alla inblandade parter gynnas. (Conlon och Giovagnoli,1998) 
 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson definierar ett antal olika typer av allianser. Nedan återges de vanligaste 
sorterna i strategiska sammanhang: 
 
• Konkurrentallians 
Två eller flera företag samarbetar inom samma bransch och/eller har liknande varor/tjänster. Avsikten med den 
här typen av samarbete är vanligen att uppnå skalfördelar inom till exempel distribution. Samarbetet skapar 
vanligen kraftiga reaktioner. Övriga konkurrenter kommer svara på olika sätt beroende på hur de uppfattar 
alliansen. Antingen ser de den som en skärpning av konkurrensen genom att de allierade företagen stärker 
varandra eller så upplever de att marknaden krymper och aktörerna blir färre. (Bengtsson, Holmqvist och 
Larsson, 1998) 
 
• Marknadsutvidgningsallians 
Två eller flera företag inom samma bransch ingår ett samarbete. Dessa är dock inte direkta konkurrenter då de 
verkar på olika geografiska områden eller riktar sig mot olika marknadssegment. Genom ett 
marknadsutvidgande samarbete uppnås breddfördelar och företagen får tillgång till en större totalmarknad. 
(Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998) 
 
• Leverantörsallians 
Ett företag samarbetar med en speciell leverantör för att uppnå bättre och mer flexibla relationer i 
förädlingskedjan. Företaget kan genom ett sådant samarbete vinna stora tidsfördelar genom att få leveranser 
exakt på de tidpunkter som de önskar. På så sätt kan de minska lager och transportkostnader. En nackdel är att  
andra leverantörer som tidigare har ansetts utgöra ett alternativ utestängs. (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 
1998) 
 
• Kundallians 
En del företag samarbetar med sina kunder. Syftet med ett sådant samarbete är även det att påskynda eller 
förbättra material- och varuflöde. Det levererande företaget får god insikt i vilka produkter slutkunden 
efterfrågar och kan anpassa produkterna därefter. En Nackdel är att andra kunder i kundkretsen utestängs och 
riskerar att försvinna. Beroendeställningen till allianskunden blir då mycket stark. (Bengtsson, Holmqvist och 
Larsson, 1998) 
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• Produktutvecklingsallians 
Ett samarbete mellan två eller flera företag som varken verkar i samma bransch eller förädlingskedja. Parterna 
har dock ofta samma geografiska marknad eller marknadssegment. Syftet är att uppnå synergier. (Bengtsson, 
Holmqvist och Larsson, 1998) 
 
Hamel och Prahalad menar att det är viktigt att partnerval inte sker slumpmässigt. Företaget som söker en 
allianspartner bör använda sig av en strukturerad process. Det ska finnas ett par, mycket tydligt formulerade, 
kriterier som reflekterar vilka krav  som är rimliga att ställa på en partner. Dessa varierar givetvis mellan olika 
branscher. Något förenklat menar författarna att det gäller att hitta en partner som har kapaciteten att tillgodose 
företagens behov. 
 
Enligt Hamel och Prahalad spenderar företag oerhört mycket tid och kraft på att utvärdera en potentiell 
partnerorganisations yttre delar. Affärsmässiga och ekonomiska resultat beaktas men företag i allmänhet lägger 
alltför lite tid på att försöka finna hur den eventuella partnerns inre organisation fungerar. De anser att det är 
minst lika viktigt att undersöka företagens organisationskultur som ekonomiska nyckeltal. 
Organisationsstrukturen (hierarki vs. informell), beslutsprocesser samt företagets normer och värderingar 
kommer i hög utsträckning att påverka samarbetets karaktär och framgång. (Hamel och Prahalad, 1997) 
 
Även Conlon och Giovagnoli anser att företagskulturen hos en potentiell partner har mycket stor betydelse för 
hur samarbetet kommer att utvecklas. Det innebär dock inte att en allianspartner behöver ha en spegellik 
organisationskultur för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Det är emellertid viktigt att det finns, eller i vart fall 
kan utvecklas en förståelse för varandras företagskulturer och att det finns fungerande kommunikation mellan 
parterna så att eventuella kulturkrockar kan övervinnas.  
 
Ett företag som söker en allianspartner bör därför lägga ner tid på att finna så mycket information om den 
potentiella partnerns inre organisationsförhållanden. Det är till exempel lämpligt att företaget undersöker vilken 
inställning personalen har till ett eventuellt samarbete. Är majoriteten positivt eller negativt inställda och vad 
finns det för motiv bakom deras ställningstagande? Det är dessutom av intresse att undersöka partnerföretagets 
utomstående intressenter såsom finansiärer, kundkrets och leverantörer. Relationerna dem emellan kommer i 
hög utsträckning att påverka partnernas agerande och på långsikt även medföra konsekvenser för det 
partnersökande företaget.  
 
Vidare kan det vara intressant att ta reda på hur motivation och belöningssystem fungerar hos en potentiell 
partner. Oddsen för att ett samarbete ska bli lyckat är avsevärt mycket högre om personalen är van att arbeta och 
bli belönad som ett team istället för individuella prestationer. (Conlon och Giovagnoli, 1998) 
 
Feng-Chuan Pan menar att konsumenter har en nyckelposition då man studerar marknadsaktiviteter och bedömer 
värdet av marknadsbaserade tillgångar. Trots det är det allt för få företag som uppmärksammar vikten av att ha 
kundfokus då man väljer allianspartner. 
 
Enligt Pan finns det många bevis på företag som har uppnått stora framgångar genom att ta hänsyn till kundernas 
åsikter, däribland att utveckla marknadsstrategier utveckla nya produkter och besluta om vilka produktkategorier 
man ska satsa på samt identifiera konkurrenter. Det är av stor betydelse att företagsledare inser att kunderna 
spelar en stor roll då det gäller att nå framgång. På marknader som snabbt förändrar sig, produktlivscyklar blir 
allt kortare och den stenhårda konkurrensen ger konsumenterna obehindrade valmöjligheter, är det av största  
betydelse att företagsledare inser vilken makt kunderna besitter. Pan uttrycker deras stora inflytande på följande 
sätt:  
 

 ” Customers are no longer the quiet passengers but sailing partners or navigators in the violent ocean…”  
(Feng-Chuan Pan, The journal of American Academy of Business, Cambridge, March 2004  sid 280) 
 

Att tillfredsställa konsumenternas behov bör vara det grundläggande syftet för alla företag oavsett vilken bransch 
man är verksam inom. Därmed är det nödvändigt att beslut om partnerval görs med hänsynstagande till partnerns 
och ens egna kundrelationer. 
 

Företag ska därför först söka alliera sig med företag som har bevis för att de har lyckats tillfredsställa 
målgruppskonsumenterna. Man ska även beakta vad den tilltänkte partnern har för några special kunskaper som 
kommer att gynna konsumenterna, (serviceinriktad personal välorganiserat system, bra relationer till regering 
/samhälle i stort). Kundernas beteende påverkas i stor utsträckning av den kultur de lever i. Det är därför en 
avgörande faktor för samarbetet att välja en partner som har tillräckliga kunskaper om konsumenternas behov. 
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Därefter kan man ta till sitt betänkande uppgiftsrelaterade synpunkter som har mer med den operativa 
verksamheten att göra. (Pan, 2004) 
 
3.4.1. Ställningstagande då det gäller partnerval 
Det är mycket viktigt att företagsledningen noga studerar en potentiell parter innan ett samarbete inleds. Att välja 
en partner som företaget sedan tidigare har erfarenheter av att samarbeta med kan vara en fördel. För att 
samarbetet ska bli framgångsrikt krävs emellertid att de inblandade parterna är väl införstådda med att det nya 
samarbetet är ett enskilt projekt som har nya/egna förutsättningar. 
 
3.5. Varför misslyckas vissa allianser? 
 
Det finns riklig tillgång på böcker och artiklar som är skrivna om ämnet strategiska allianser. Dessa böcker och 
skrifters förankring till verkligheten är mycket varierande. Författarna, som är både forskare och mangement-
konsulter, är till det stora flertalet väldigt positivt inställda till alliansbildande. Många författare anser att 
allianser är en nödvändighet för att fortsätta vara verksam i dagens samhälle där konkurrensen bara ökar. 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson menar dock att det är av största betydelse att företagsledare och andra 
nyckelpersoner i företaget även överväger de nackdelar som uppstår vid ett samarbete med ett annat företag. Det 
är av avgörande betydelse att man inte är så positivt inställd till allianser att de ses som lösningen på ett företags 
alla problem oavsett problemens grundläggande karaktär.  
 
I praktiken är det oerhört många allianser som avbryts eller avslutas före utsatt samarbetstid. Bengtsson, 
Holmqvist och Larsson hänvisar till en undersökning gjord av Michael E Porter under 1980-talet. Porter fann att 
av 33 stora välkända amerikanska företag som ingått allianser under perioden 1950-1986, hade ca 50% av 
allianserna upplösts. Det ska emellertid betonas att en allians som avslutas inte nödvändigtvis är misslyckad.  
Det är mycket troligt att de inblandade parterna anser att de har uppnått vad de önskade få ut av samarbetet under 
den tidsperiod som samarbetet varade. Vidare kanske alliansens syfte inte längre är av intresse för parterna då 
marknaden har utvecklats på ett annat sätt än man tidigare hade förutspått. Därmed är alliansen inte längre lika 
betydelsefull för verksamheten. (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998) 
 
Enligt Planander är det inte självklart att livslängden på en strategisk allians är ett trovärdigt mått på om ett 
strategiskt samarbete är misslyckats eller framgångsrikt. Hon påpekar att det kan vara farligt att dra för snäva 
slutsatser av tidigare forskning eftersom definitionen av strategiska allianser skiljer sig så kraftigt. (Planander 
2002) 
 
Majorie Lyles undersökte företag med långvarig internationell allianserfarenhet. Det visade sig att de vanligaste 
misstagen som företagen ansåg att de hade begått i samarbetssituationer var kopplade till följande punkter: 
 
• Oklara eller ändrade motiv för samarbetet 
• Kommunikationsproblem med motparten 
• Genom att dela med sig av kunskaper uppstod en konkurrenssituation mellan parterna 
• Fel personal hade valts ut för att leda och organisera samarbetet 
• Parterna missbedömde konsekvenserna av ett långsiktigt samarbete 
• Parterna saknade tillräckligt stort förtroende för varandra 
 
Doz och Hamel menar att trots att allianser spelar en stor och betydelsefull roll för konkurrenskraften, är det 
bekymrande att så få företagsledare uppmärksammar allianserna flytande form och inte noga överväger hur 
relationerna ska hanteras. I allianssamarbete är det viktigt för alla inblandade att parterna inte ”rusar på” och 
helt går sin egen väg. Ett av de viktigaste nyckelorden i ett lyckat samarbete är kommunikation. De inblandade 
parterna måste ta sig tid att pausa, diskutera vilka handlingsalternativ som är de bästa. Dessutom kommer de 
allierade under resans gång att passera vägskäl och ha delade uppfattningar i sakfrågor. Det är då viktigt att de 
noggrant diskuterar hur ett fortsatt samarbete skall se ut eller om det är mer lönsamt för parterna att gå skilda 
vägar. Den här kommunikationen uteblir alltför ofta mellan de inblandade i ett företagssamarbete. Något som 
kan få förödande konsekvenser.  
 
Precis som Lyles konstaterar Doz och Hamel att det måste finnas ett klart och tydligt motiv för att samarbeta. 
Parterna måste känna ett starkt engagemang, att väcka en teamkänsla är mycket betydelsefullt. Även om 
parterna har olika motiv till ingåendet av alliansen så måste viljan att nå målet vara lika stort från alla håll. 
Var part måste förstå hur dess bidrag kan öka oddsen för att vinna det slutliga loppet. I verkligheten har det 
dock visat sig att en stor svårighet är att samarbeten ofta saknar en tydlig målstolpe. Det kan även finnas stora 
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problem då det gäller att identifiera målet i samarbetets inledande skede. De utmaningar som strategiska 
allianser stöter på måste arbetas igenom för att kunna nå förväntade framgångar. 

 
Företagsledare har en benägenhet att antingen ha orimliga eller allt för optimistiska värderingar av potentiella 
fördelar eller också definierar ledarna den skala av möjliga framgångar som finns alldeles för smalt. Doz och 
Hamel menar att de båda fallgroparna utgör förkrossande risker för samarbetet och bäddar för att värdehöjande 
möjligheter förbises. (Doz och Hamel, 1998) 

 
Flera forskare inklusive Planander själv, anger svårigheter med att organisera samarbetet som viktiga orsaker till 
misslyckande. En strategisk allians kännetecknas av instabilitet och föränderlighet. Omgivningen förändras 
ständigt vilket leder till nya förutsättningar och förändrad inriktning på samarbeten. Det i sin tur ger upphov till 
nya konstellationer och samarbetsformer. Instabiliteten kan på samma gång ses som en naturlig egenskap hos en 
strategisk allians då ett vanligt motiv för att ingå samarbetet är att skapa högre flexibilitet och uppnå kunskaper 
och ge tillgång till nya marknader. Därmed kan instabilitet och flexibilitet ses som både styrkor och svagheter i 
allianser. Även då allianser många gånger ingås för att minska osäkerheten i omgivningen ska man vara 
medveten om att parterna samtidigt utvecklar ett högre beroende av andra aktörer. Komplexiteten i relationerna 
mellan företagen och dess konkurrenter ökar eftersom man tvingas ta hänsyn till partnerföretagens åsikter samt 
beakta konkurrenternas reaktioner på samarbetet. 
 
Vidare hänvisar Planander till en rad forskningsrapporter som poängterar betydelsen av klara målsättningar, 
strategiska budgetar, finansiella- och ickefinansiella kontrollfunktioner och personalaspekter. Ömsesidiga 
normer, starka gemensamma mål, sociala relationer och en vilja att dela på risker är faktorer som understryks 
som viktiga för framgång. Ouchi menar att socialt inriktade omständigheter som ökar samhörighetskänslan hos 
personalen är viktiga att beakta. De anställda bör betraktas som en resurs istället för en ”medaktör i processen”. 
Företaget ska sträva efter att reducera skillnaden mellan individuella och organisatoriska mål. (Planander, 2002) 
 
3.5.1. Ställningstagande då det gäller misslyckade allianser 
Företagsledare bör ha klart för sig att strategiska allianser har två sidor. Det ger både stora möjligheter till 
exempel ökad effektivitet, flexibilitet och lärande. Likväl kan dock strategiska allianser medföra komplikationer. 
Dessa omständigheter måste uppmärksammas. Att vara tydlig gentemot samarbetspartners, personal och 
företagets intressenter har stor betydelse för framgång. Är företagsledningen vårdslös riskerar de att förlora stora 
satsade kapital och även gå miste om fantastiska möjligheter. 
 
3.6. Hur ska samarbetet ledas och organiseras? 
 
Doz och Hamel menar att strategiska allianser i allt större utsträckning involverar många olika parters. Få 
allianser innefattar ett samarbete mellan endast två företag. Ju fler parters som är inblandade desto större blir 
möjligheterna att nå framgång. Likväl menar Doz och Hamel att fler partners även innebär en mer komplex 
situation och risken för avvikande eller skilda åsikter ökar som en direkt konsekvens. Det leder till att allianserna 
blir mer osäkra och svårstyrda. Det är inte alltid självklart att  företagsledningen i utgångsläget vet vilka resurser 
som kommer att behövas och hur dessa ska kombineras för att samarbetet ska nå bästa tänkbara resultat. 
Författarna anser att relationen sinsemellan parterna måste utvecklas  längs resans gång snarare än att fastställas 
vid startpunkten. Företagsledningen måste dessutom ta hänsyn till vilka andra relationer som eventuella partners 
är involverade i. Det kan vara mycket komplicerat att leda en allians bestående av två företag, om det ena 
moderbolaget har moraliska eller ekonomiska konflikter med någon av alliansens potentiella kunder eller 
leverantörer. (Doz och Hamel, 1998) 
 
Stephen Fraidin och Radu Lelutiu menar att det i strategiska samarbeten finns både fördelar och nackdelar med 
att samarbetet styrs genom kontrollerande kontrakt och avtal mellan parterna. Fördelarna är att 
företagsledningarna i moderbolagen vet exakt hur de ska agera i de svåra situationer som samarbetet kan ge 
upphov till. Om det i förväg är bestämt hur beslutsprocesser ska ske och exakt hur mycket de inblandade 
parterna ska bidra med när det gäller resurser och kunskaper kan dispyter undvikas. Moderbolagen kan snabbt 
och enkelt reda ut vilken part som ska stå för vilken kostnad och vem som ansvarar för vad. 
 
En viktig orsak till att företagen väljer att ingå allianser är att minimera företagets risker med ett visst projekt 
eller en viss investering. Det är då vanligt att moderbolagen bildar ett Joint Venture där parterna äger lika stora 
delar av det nya bolaget. Likväl menar författarna att  för att minimera riskerna som ett samarbete innebär är det 
många gånger en fördel om det finns en majoritetsägare i det nybildade bolaget. Majoritetsägaren får en 
dominerande ställning exempelvis då det gäller att fatta avgörande beslut och konflikter kan därmed förhindras. 
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Motståndarna till dessa åsikter hävdar att det viktigaste med strategiska allianser är att ledningen har ett flexibelt 
förhållningssätt. Att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och till föränderliga marknader är avgörande 
för om samarbetet ska bli lyckosamt. Det fungerar därmed inte att vara låst i allt för detaljerade kontrakt och 
avtal som långt innan en särskild händelse inträffade talade om hur en viss situation skulle styras upp. Är 
företagen fastlåsta i på förhand uppgjorda avtal är risken stor att samarbetets effektivitet minskas och att 
vinstmaximering får stryka på foten. 
 
Enligt författarna själva måste samarbetsparterna göra vissa kompromisser. Det är en smal balansgång där man 
måste beakta båda sidors argument. Vidare är det viktigt att komma ihåg att de två företagen ofta är direkta 
konkurrenter och att det tydligt måste avtalas var gränsen mellan konkurrens och samarbete ska gå. Om parterna 
tvivlar på samarbetets innebörd är det lätt hänt att förtroendet för varandra bleknar och alliansen får stora 
problem att överleva. (Fraidin och Lelutiu, 2004) 
 
Som tidigare diskuterats finns det en mängd olika definitioner av begreppet strategiska allianser och hur dessa 
organiseras beror givetvis på  vilken omfattning samarbetet har. Flera forskare, däribland Doz och Hamel, 
Bengtsson, Larsson och Holmqvist samt Planander, verkar ha uppfattningen att det ofta är positivt att organisera 
samarbetet i ett eget bolag med en egen företagsledning. Det blir tydligare för såväl företagets personal som dess 
intressenter att skilja på vad moderbolagen respektive det nybildade bolaget faktiskt sysslar med. Även av 
juridiska och ekonomiska skäl kan det vara fördelaktigt att organisera ett projekt som innefattar stora risker eller 
investeringar i ett eget bolag.  
 
Hamel och Prahalad betonar betydelsen av att all personal som arbetar i ett företag är medveten om och förstår 
företagets lång- och kortsiktiga mål och strategier. Det är oerhört viktigt att varje anställd är införstådd med vad 
just han eller hon kan bidra med för att nå dessa mål och även strävar efter det. Resonemanget blir mycket 
betydelsefullt i allianssamanhang. Personalens kunskap och inställningar till samarbete kommer att påverka 
resultatet i allra högsta grad. Det är därmed företagsledningens roll att leda organisationen på ett sådant sätt att 
personalen känner sig delaktig och motiverad att driva samarbetet framåt. (Hamel och Prahalad, 1997) 
 
Bengtsson, Holmgren och Larsson menar att allianser lättare uppstår där många företag i en speciell bransch har 
sin verksamhet i fysisk närhet av varandra. De konkurrerande företagen drar nytta av varandras lokalisering 
genom att de bästa leverantörerna, arbetskraften och kanske även kunderna söker sig till ett speciellt geografiskt 
område. Att ha tillgång till specialiserade resurser i närheten av sin egen verksamhet är någonting som ofta 
attraherar företag att lägga en viss verksamhet på en viss ort. Michael Porter kallar den effekten/sambandet för 
Hollywoodeffekten då många företag som är verksamma  inom filmindustrin finns samlad på ett och samma 
geografiska område. Även regioner där kompetensnivån  är förhållandevis låg men där det finns starka 
utvecklingsmöjligheter har visat sig vara regioner som är intressanta ur samarbetssynpunkt. Exempel på sådana 
områden är Sydostasien och Latinamerika. (Bengtsson, Holmqvist och Larsson, 1998) 
 
3.6.1. Ställningstagande då det gäller ledning och organisation 
Jag anser att ledning och organisering av en allians är starkt sammankopplat med samarbetets formalitet och 
tidsperspektiv. Ett informellt samarbete på en nivå som motsvarar Informal Cooperative Venture (se avsnitt 3.2.) 
och som dessutom har ett kortsiktigt tidsperspektiv (kortare än två år) har enligt min uppfattning inga stora 
behov av att styras genom detaljerade kontrakt. Detta kan jämföras med ett samarbete där det finns en högre 
beroendegrad exempelvis Joint Ownership där parterna avser att samarbeta under en längre tid. I det sist nämnda 
fallet kommer ett lyckat samarbete kräva att parternas delaktighet såväl som kapitaltillskott regleras i kontrakt 
och avtal. 
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4.0. Företagsstudie 
 
4.1. Göteborgs-Posten 
 
Göteborgs-Posten (GP) ägs till 100% av Tidningsaktiebolaget Stampen. Tidningen grundades redan 1813 och 
fick sin moderna inriktning under 1850-talet. Den har sedan dess haft en kraftfull ställning och starkt fäste i 
Göteborgstrakten bland läsare och annonsörer. GP är politiskt liberal. I dag är tidningen västsveriges största 
morgontidning och den ges dagligen ut i ca 250 000 exemplar och har ca 600 000 läsare. Tidningen består till 
drygt 40 % av annonser och är sedan 1944 Göteborgs största annonsmedium. 
 
GP finns även på Internet, www.gp.se. Hemsidan startades 1995. Målet är att vara den största och ledande 
nättidningen i Storgöteborg. På hemsidan sker kontinuerlig uppdatering av lokala, nationella och internationella 
nyheter. Vidare satsar GP stort på annonsering genom hemsidan. (www.gp.se, 2004)  
 
Den ökande konkurrenssituationen (se avsnitt 1.3.) har för de flesta morgontidningar inneburit stora 
förändringar. Dessa förändringar har varit nödvändiga för fortsatt överlevnad. GP är inget undantag. De senaste 
åren har tidningen tappat stora intäkter både då det gäller annonsörer och prenumeranter. Trots den något dystra 
utvecklingen bör tilläggas att tidningen har en täckning på 67 % av Storgöteborg. (GP-koncernens 
årsredovisning 2003.) Företagsledningen för GP har insett vikten av att anpassa sig till den nya situationen för att 
bevara och utveckla sin marknadsposition. En av företagets strategier är att samarbeta och skapa allianser. GP 
har sedan länge haft samarbeten med andra tidningar bl. a då det gäller tryckeri och distribution. De senaste åren  
har företaget blivit partner i flera nya intressanta samarbeten. Företagets förhållningssätt till samarbeten 
illustreras väl i koncernens årsredovisning där VD/koncernchef, Thomas Brunegård, skriver: 
 
”Partnerskap och alliansbildande är idag en viktig ledstjärna för oss.” 
 (GP-koncernens årsredovisning 2003 sid 3)  
 
Inom GP har man stora förhoppningar inför framtiden. Positiva visioner om fortsatta och utökade samarbeten är 
något de starkt framhåller. Samarbeten tillsammans med GP höga förtroende och stora lokalkännedom är 
egenskaper som ger företaget goda konkurrensfördelar.  
 
Bland bilagorna finns en beskrivning av hela GP-koncernen. I de närmast följande avsnitten, 4.2. till 4.4.7. 
kommer de tre utvalda allianserna Mediearkivet, Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB) och Citypaketet att 
behandlas noggrant. Därefter återfinns en avslutande diskussion om företagsstudien och jämförelser med 
litteraturen i avsnitt 5.0.  
 
4.2. Mediearkivet 
 
Mediearkivet Svenska AB ägdes mellan åren 1996 och 2004  till lika delar av Aftonbladet, GP och Svenska 
Dagbladet (SvD) 
 
Mediearkivet är en Internetbaserad informationsdatabas. Tjänsten vänder sig till såväl företag, myndigheter och 
skolor/universitet som till privatpersoner. Det är den största och mest omfattande databasen inom området breda 
elektroniska arkivtjänster. Mediearkivet innehåller både dagspress med olika politiska inriktningar och fackpress 
som fördjupar olika specialområden och bildar därmed både djup och bredd inom områden som Ekonomi, 
Hälsovård, IT, Marknad och Teknik.  
 
Företagets affärsidé är: 
”Mediearkivet ska vara den ledande aktören i Sverige inom området breda elektroniska arkivtjänster och 
nyhetsbevakning samt vara en omistlig portal för informationssökare och omvärldsbesökare.” 
(www.mediearkivet.se, 2004) 
 
Den som besöker Mediearkivet ställer egna sökfrågor och får svar i form av  träfflistor på centrala artiklar som 
kan klickas upp och läsas i fulltext. (www.mediearkivet.se, 2004) 
 
Det finns omkring 5 miljoner artiklar i databasen. De äldsta är från 1987 och sträcker sig fram till idag. Så gott 
som alla leverantörer levererar sina artiklar till Mediearkivet på morgonen utgivningsdagen.  Mediearkivet 
strävar efter att hela tiden utöka antalet leverantörer. (Springfeldt, 2004)  
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Bland dagens nyhetsleverantörer återfinns bl. a tidningar som: Affärsvärlden, ,Aftonbladet , Dagens Industri 
(DI), GP, Hallands Nyheter (HN), Helsingborgs Dagblad, Nerkes Allehanda, Ny Teknik, SvD, Sveriges Radio 
Dagens Eko Tidningarnas Telegrambyrå (TT)och många fler. Samtliga informationskällor har en ansvarig 
utgivare som går i god för att informationen är korrekt. (www.mediearkivet.se, 2004) 
  
4.2.1. Hur såg företagets omgivning ut före alliansens ingående? 
I början av 1990-talet fanns det ingen elektronisk behandling /lagring av tidningsmaterial. Lagringen skedde i ett 
manuellt klipparkiv. På GP skickade man en del av sina ekonomiartiklar till Bonniers AB i Stockholm för 
gemensam arkivering. Elektronikens utveckling ledde till att man i mitten av 90-talet på allvar började fundera 
på hur man skulle kunna datorisera ett arkivsystem. Efter en tids planering kontaktade man ett IT-företag i 
Stockholm, Job, som sålde arkivsystem till andra företag. Dialoger fördes och det visade sig att 
Stockholmsbolaget redan hade sålt arkivsystem som var grundade på samma bas till Aftonbladet och SvD. 
Anställda på IT-företaget Job förde fram förslaget att företagen kunde sammanlänka de tre tidningarnas arkiv 
och därmed bilda en gemensam databas. Diskussioner fördes mellan parterna, och alla var intresserade av 
förslaget.  
 
Resultatet av diskussionerna visade sig omkring 1996 då Mediearkivet KB bildades, där de tre tidningarna 
Aftonbladet, GP och SvD ägde 1/3 var i kommanditbolaget. 1999 ombildades kommanditbolaget till ett 
aktiebolag. Av de tre inblandade parterna var Aftonbladet den något mer drivande för att få projektet att gå 
igenom. Det var också en av anledningarna till att parterna bestämde att verksamheten skulle bedrivas i 
Aftonbladets lokaler där det dessutom fanns ledigt utrymme.  
 
Enligt Springfeldt var GP alternativ till att samarbeta med de två allierade var att försöka driva igenom projektet 
på egen hand. Det ansåg man dock från GP:s sida vara en allt för stor och ekonomiskt kostsam uppgift. Möjligen 
hade det varit tänkbart att någon av de andra två tidningarna hade haft resurser till att driva igenom projektet 
ensam men saken är svår att spekulera om i efterhand.  
 
Då Mediearkivet startade var de i stort sett ensamma om att lagra information och göra den tillgänglig på detta 
sätt. Det fanns inte många självskrivna konkurrenter. Den största konkurrenten var Presstext, ett projekt som 
Bonnierskoncernen står bakom. Presstest samlar artiklar från tidningar som Expressen, Dagens Nyheter (DN), 
Göteborgs Tidningen (GT), Kvällsposten. Presstext är betydligt mindre än i Mediearkivet då man ser till antalet 
leverantörer och till antalet artiklar som är samlade i databasen. (Springfeldt, 2004) 
 
4.2.2. Vad var syftet med att ingå alliansen? 
Parterna hade som ambition att Mediearkivet skulle vara det största och dominerande företaget då det gällde 
textarkiv. De ansåg att ett behov av tjänsten fanns bland företag och organisationer i utbildningssektorn. Behovet 
innebar att det fanns en möjlighet att tjäna pengar. Parterna planerade noggrant innan projektet sattes igång på 
allvar. Det kalkylerades och tidningarna gjorde målformuleringar, framför allt av ekonomisk karaktär. De 
samarbetande parterna hade för avsikt att samarbeta under en längre tidsperiod då de insett vikten av att kunna 
sprida information via internet. (Springfeldt, 2004) 
 
4.2.3. Hur gick det att välja partners? 
Det ursprungliga initiativet att starta Mediearkivet kom som tidigare nämnts från IT-företaget Job i Stockholm. 
De tre tidningarnas arkivsystem var uppbyggda på samma tekniska plattform och därför passade de bra ihop. 
Vidare ansåg man från GP:s sida att tidningarna kompletterade varandra väl. Att inleda ett samarbete med 
Aftonbladet var nytt. Tidningens politiska ideologi är oberoende socialdemokratisk. (www.aftonbladet.se, 2004) 
SvD har beteckningen obunden moderat. (www.svd.se ,2004) Före Mediearkivet bildades hade SvD och GP 
bedrivit samarbete då det gällde uppbyggnad av ett prenumerationssystem. Vidare trycktes SvD i GP:s tryckeri. 
Springfeldt menar att tidningarnas ideologiska prägel i viss utsträckning har betydelse i sökandet efter  
potentiella partners. Därmed skulle GP ha en mer naturlig anknytning till andra morgontidningar med liberal 
partianknytning t ex DN. Det är emellertid viktigt att en tidnings politiska inriktning inte stjäl allt för stor 
uppmärksamhet så att det skapar ett hinder för samarbete. Alliansen som bildades genom Mediearkivet är ett bra 
exempel på ett tillfälle då andra kriterier prioriterades. Sannolikheten att klara av ambitionen att ge databasen 
både djup och bredd, ansågs öka genom samarbetet med tidningar som skilde sig från den egna. 
(Springfeldt,2004) 
 
Ekonomiskt gick Mediearkivet mycket bra (se nedan under återkoppling). För att uppnå målet att bli Sveriges 
största databas, bjöd de tre in fler tidningar  till att delta med artiklar till arkivet. Dessa tidningar blev därmed en 
sorts leverantörer till Mediearkivet. Då leverantörerna valdes ut var bl a följande kriterier viktiga: 
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• Då en av Mediearkivets största målgrupper är organisationer inom utbildningssektorn, ville man ha med 

tidningar från så många universitetsorter som möjligt. 
 
• Parterna ville ha med så många seriösa svenska dagstidningar som möjligt för att utöka databasen. 
 
Mediearkivet fortsatte att gå med vinst. Av de år som GP var involverat uppnåddes högst rörelsemarginal år 
2003. I affärsplanen år 2000 förde man fram önskemål om att ytterligare en delägare skulle involveras. Dessa 
planer blev dock aldrig genomförda eftersom inte lyckades hitta någon tillräckligt passande delägare. Även 
möjligheterna att expandera verksamheten utomlands, i första hand Norge och Danmark diskuterades. 
(Springfeldt, 2004) 
 
4.2.4. Vad innebär samarbetet för de inblandande parterna? 
Mediearkivet var ett helt självständigt bolag i förhållande till de tre inblandade tidningarnas verksamheter. Det 
fanns hela tiden en egen styrelse och VD. Styrelsen bestod av tre personer, en från vardera tidning. Dessa var: 
 
• Ulla Lundberg, representerade Aftonbladets intressen. Lundberg var ekonom. Hennes uppgifter bestod bl.a. 

att bedöma ekonomisk utveckling och arbetade mycket med värdering av bolag då man sökte efter en fjärde 
delägare i företaget.  

 
• Gunnar Springfeldt, representerade GP:s intressen. Springfeldt hade erfarenhet av att arbeta med 

arkivsystem och kunde bidra med kunskaper om hur man på bästa sätt driver och använder den sortens 
system. 

 
• Eva Laestadius, representerade SvD:s intressen. Laestadius hade IT-bakgrund och kunde därmed tillföra 

elektronisk kunskap som naturligtvis var nödvändig då man hade för avsikt att sprida företagets tjänster via 
internet. Hon utsågs till styrelsens ordförande 

  
Styrelsemöten hölls ca tre till fyra gånger per år. Styrelsemöten hölls i regel i Stockholm, undantag en gång om 
året i Göteborg. Bolagets dagliga verksamhet leddes av VD, Ulf Karlsson. Bolaget hade dessutom en 
personalstyrka som motsvarade mindre än 10 heltidsanställda däribland säljare, tekniker och kundtjänstpersonal. 
Ekonomiredovisning och fakturering outsourcades till andra företag. 
 
Ägarna, SvD, GP och Aftonbladet, beslutade att den vinst som Mediearkivet AB gjorde inte skulle delas ut. 
Vinsten skulle stanna i bolaget och finansiera kommande kostnader. Därmed behövde parterna inte skjuta in 
extra kapital utöver de investeringar som gjordes inledningsvis. Utöver bolagsvinsten tjänar tidningarna pengar i 
form av sk klippintäkter. Varje gång en kund söker i Mediearkivet och klickar upp en träff från t ex en GP-artikel 
får tidningen en intäkt. Det är en liten summa pengar vid varje enskilt tillfälle, men eftersom GP är en stor 
tidning med bred bas och många artiklar i arkivet, blir det ändå en väsentlig intäkt varje år. (Springfeldt, 2004) 
 
Trots ekonomiska framgångar för Mediearkivet har företaget fått känna på svårigheter. En upphovsrättstvist 
mellan Mediearkivet och ALIS ställde under flera år till med juridiska problem. ALIS, Administration av 
Litterära rättigheter I Sverige, är en ideell förening som förvaltar på upphovsmännens uppdrag vidareanvändning 
av litterära verk. På föreningens hemsida skriver man ”ALIS prioriterar de områden där det sker en snabb 
teknisk utveckling och där användningen av skyddade litterära verk är hög.” (www.alis.org 2004) 
 
Tvisten rörde hur vida tidningarna hade rätt att lagra och publicera artiklar, skrivna av frilansjournalister, 
elektroniskt i Mediearkivet. En frilansjournalist som skriver en artikel äger upphovsrätten till det skrivna verket. 
Journalisten kan därefter om han/hon så önskar sälja artikeln till en tidning som då kan publicera artikeln. 
(Springfeldt,2004) ALIS menade att texter som publicerats i papperstidningar inte automatiskt kan lagras i en 
elektronisk databas utan upphovsmännens godkännande. (www.alis.org, 2004)  
 
Risken för Mediearkivet kom att delas lika i förhållande till ägarinsats, dvs 1/3 per ägare. Det innebar för GP att 
man riskerade skadestånd för tvister som förlorades. Enligt Springfeldt var problematiken kring upphovsrätten 
något som man från tidningarnas håll inte uppmärksammat. I varje fall inte i de proportioner som problemet kom 
att få. Tidningarna trodde att de avtal som man slöt med frilansjournalisterna vid köp av deras artiklar för 
publicering i papperstryckta medier var tillräckligt. Domstolar i flera instanser skulle emellertid senare fastslå att 
det krävdes att ett uttryckligt godkännande tecknades med varje enskild upphovsman innan publicering på 
internet skedde. (www.mediearkivet.se, 2004) En trolig anledning till att problemet uppstod är att det inte var 



 26

tillräckligt reglerat hur den nya tekniken med elektronik databaser av Mediearkivets sort skulle hanteras. Det 
fanns inga självklara förebilder som hade startat ett liknande projekt. (Springfeldt, 2004) 
 
ALIS har i domstol framfört argumentet att det finns en etablerad praxis som innebär att material som tidningar 
köper in av utomstående skribenter, t ex frilansjournalister, får publiceras en gång. De anser att publicering i 
elektroniska medier är att betrakta som en ytterligare publicering vilket därmed tidningarna ska betala för en 
gång till. (www.alis.org, 2004) 
 
Från Mediearkivets håll har man försökt lösa tvisten bl a genom att erbjuda ALIS medlemmar fri tillgång till 
mediearkivet utan att betala någon årsavgift. Mediearkivet har även erbjudit sig att rensa bort alla artiklar som är 
skrivna av ALIS medlemmar men båda dessa erbjudanden har avböjts. (www.mediearkivet.se, 2004) 
 
Tvisten blev både lång och utdragen den pågick i, flera år, och parterna har möts i flera instanser. Många 
uppmärksammade domslut har givit ALIS rätt vilket har inneburit att mycket detaljerade avtal som reglerar 
upphovsrätten numera sluts med frilansjournalister. Tvisten har inneburit mycket hårt arbete och stora kostnader 
för Mediearkivet bl a mycket höga skadeståndskrav, advokater och rättsprocesskostnader. (Springfeldt, 2004) 
 
Våren 2004 träffades en överenskommelse mellan Mediearkivet och ALIS angående ersättning för lagring och 
användning av frilansartiklar i elektronisk databas. Avtalet innebär att en långvarig tvist nu verkar vara löst 
vilket gynnar båda parter. Alla tre tidningarna Aftonbladet, GP och SvD är idag skuldfria i förhållande till ALIS. 
(Springfeldt och www.alis.org, 2004)  
 
4.2.5. Geografisk placering 
All personal som arbetar för Mediearkivet är placerad i Stockholm. Det föll sig naturligt eftersom samarbetet 
berörde två stycken Stockholmstidningar och en Göteborgstidning. I början bedrevs verksamheten i Aftonbladets 
lokaler i Stockholm. Anledningen till denna geografiska placering var som tidigare nämnts att Aftonbladet var 
den mest drivande parten i inledningsskedet av Mediearkivet speciellt då det gällde teknisk utveckling. På 
Aftonbladet fanns även lediga lokaler. Senare flyttade Mediearkivet till egna lokaler i Stockholm. (Springfeldt, 
2004) 
 
4.2.6. Återkoppling  
Ekonomiska uppföljningar gjordes kontinuerligt. Rapporter med ekonomiska nyckeltal presenterades på 
styrelsemöten. Mediearkivet levererade goda resultat och det var den viktigaste informationen för de inblandade 
parterna att ta del av. Den ekonomiska redovisningen av Mediearkivet ingick med en tredjedel i 
Tidningsaktiebolaget Stampens koncernredovisning. 
 
Mediearkivet redovisade tidigare vinst än vad parterna från början trott var möjligt.  Bolagets ekonomiska 
utveckling illustreras med några nyckeltal ur en flerårsjämförelse: 
 
Nyckeltal enhet 2003 2002 2001 2000 

   
Nettoomslutning tkr 14 353 12 723 11 135 7 483 
   
Resultat efter finansiella poster tkr 1 054 566 330 212 

   
Balansomslutning tkr 8 728 7 695 6 742 5 381 

   
Soliditet % 19,1 11,8 7,5 5 

   
Avkastning på totalt  kapital % 12 7,6 5,1 4,1 

   
Avkastning på eget kapital % 63,2 62,4 64,8 78 

   
(Mediearkivet Svenska AB årsredovisning för 
räkenskapsåret 2003) 
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Rättstvisten med ALIS angående upphovsrätt blev en mycket stor belastning för Mediearkivet och innebar en 
stor ekonomisk risk för dess ägare. Springfeldt anser att det var framförallt svårigheterna kring tvisten som 
slutligen ledde fram till att GP kände att det var dags att sälja sina andelar i Mediearkivet. Utöver ekonomiska 
risker ansåg man att fortsatta tvister kunde skada GP:s rykte, företagets goodwill. En annan anledning till att 
sälja andelarna i Mediearkivet är att Aftonbladet och SvD har blivit uppköpta av den norska tidningskoncernen 
Schibsted. GP har flera samarbetsprojekt med Bonniers AB. GP sålde därmed sina andelar i Mediearkivet under 
2004. Tidningen levererar emellertid fortfarande artiklar till databasen. (Springfeldt, 2004) 
 
4.2.7. För- och nackdelar med alliansen 
Springfeldt menar att det har funnits många fördelar med samarbetet. Bland dessa är givetvis att det har varit en 
mycket lönsam affär. Mediearkivet har erbjudit bra tjänster som har givit GP god publicitet. Vidare har 
samarbetet skapat värdefulla relationer mellan de tre tidningarna. Den enda nackdelen som han kan se med 
samarbetet är upphovsrättstvisten som varit mycket mödosam.  
 
GP har genom samarbetsprojektet vunnit nya kunskaper. Bland annat har tidningen fått en ökad insikt i hur drift 
av internetsajter och betalningssystem sköts på bästa sätt. (Springfeldt, 2004) 
 
På frågan om Springfeldt själv ser Mediearkivet som en strategisk allians svarar han något tveksamt. Han menar 
att en strategisk allians bör ger betydligt större konkurrensfördelar på andra områden. Ett samarbete runt en 
arkivtjänst är något begränsad. Resonemanget kommer att utvecklas i den avslutande diskussionen i avsnitt 5.0.  
  
4.3. Västsvenskt Tidningstryckeri AB 
Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB) bildades år 2002 genom ett samarbete mellan Tidningsaktiebolaget 
Stampen som äger GP, Hallands-Posten, AB (HP), Nya Lidköpings Tidningen AB, Tvåstadstidnings AB och 
Bohusläningen AB. (www.vtabprint.se 2004)  
 
De senaste åren har stora förändringar kännetecknat tidningstryckeriena. Branschen har utsatts för allt hårdare 
konkurrens och under 2003 var lönsamheten för de flesta tryckerier låg. Ett undantag var dock VTAB som 
gjorde ett mycket bra resultat och dessutom etablerade sig som ett av Nordens främsta tidningstryckeri. (GP-
koncernens årsredovisning 2003)  
 
VTAB har en bred kundkrets. Bland Sveriges dagstidningar återfinns för närvarande följande som kunder hos 
företaget: Aftonbladet, Bohusläningen, DI, Elfsborgs Läns Allehanda, GT, GP, HP, Kungsbacka-posten , 
Kungälvs-Posten, Metro, Mölndals-Posten, Norra Hallands Tidning, Nya Lidköpings Tidning, Strömstads 
Tidning, SvD och Trollhättans Tidning.  
 
Vidare förser VTAB cirka hundra uppdragsgivare med direkt reklam, reklamtidningar, periodiska tidskrifter, 
bilagor och andra kommersiella tryck, bl.a. COOP, Siba, Power, Politikens Lokalaviser, Stenungsunds Tidning, 
LO-Tidningen, Alekuriren, Torslanda Tidning, Viasat. (www.vtabprint.se, 2004) 
 
För att möta den ökade efterfrågan på att trycka direkt reklam har VTAB under 2003 och 2004 gjort stora 
investeringar ibland annat kvartsfalsutrustning och pallettering. Investeringarna har stärkt företagets ställning 
och ökat dess effektivitet. Som exempel kan nämnas att företagets omsättning inom direkt reklam och periodiska 
tidskrifter ökade från 70 miljoner 2002 till 183 miljoner 2003. Genom kostnadseffektivisering har de även 
lyckats förbättra rörelseresultatet från ca 22 miljoner 2002 till ca 44 miljoner 2003. (GP-koncernens 
årsredovisning 2003)  
 
4.3.1. Hur såg företagets omgivning ut före alliansens ingående? 
Under största delen av 1990-talet låg all tidningsverksamhet i ett och samma bolag. Företagets organisation var 
strukturerad så att produktionen av tidningen GP utgjorde kärnverksamheten. Övriga aktiviteter såsom 
administration, annonsering, distribution, tryckeri etc återfanns som stödfunktioner till produktionen. I tryckeriet 
trycktes GP under en viss bestämd tid på dygnet, på övrig tid trycktes andra tidningar bland andra: GT, 
Expressen, Nya Lidköpings-Tidningen och kommersiella tryck som exempelvis direkt reklam.  
 
Företagsledningen för GP såg dock nackdelar med organisationsstrukturen. Mellan år 1999 och år 2000 inleddes 
därför förhandlingar om att flytta distributionen till ett eget bolag. Resultatet blev att sju västsvenska 
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morgontidningar bildade Västsvensk tidningsdistribution. (se bilaga koncernbeskrivning) Utvecklingen av 
distributionsverksamheten lade grunden för ett nytt sätt att organisera tidningsverksamheten.  
 
Ett tryckeri kräver mycket stora investeringar bland annat i form av dyra anläggningstillgångar. Det rör sig om 
investeringar som kostar miljardbelopp. Företagsledningen för GP visste att de i framtiden skulle behöva göra 
nödvändiga investeringar i tryckeriverksamheten. För att kunna finansiera dessa investeringar sattes det stora 
krav på att GP som företag gjorde goda resultat med en högre lönsamhet. Vetskapen om de kommande 
investeringarna ledde till försök att omorganisera företagets verksamheter. I ett första försök gjordes tryckeriet 
om till ett eget affärsområde med ett eget resultatansvar. Tryckeritjänsterna pris sattes och tidningen GP fick 
beställa tjänsten från det nya affärsområdet som kallades GP Tryck. Företaget använde sig av det systemet under 
en två årsperiod.  
 
Tidningsaktiebolaget Stampen äger andelar i andra i andra morgontidningar. Det visade sig att flera av dessa 
tidningar, precis som GP, stod inför investeringsbehov i tryckerierna. Bohusläningen trycktes på tryckeriet i 
Uddevalla. Pressarna var gamla och de var i behov av att bytas ut inom en snar framtid. Situationen var den 
samma på tryckeriet i Trollhättan där Elfsborgs Läns Allehanda/Trollhättans Tidning trycktes. HP trycktes i 
Halmstad i ett tryckeri som var utrustat med relativt sett nya pressar. Tryckeriet i Halmstad hade dessutom ledig 
kapacitet som företaget HP gärna ville utnyttja. Förhandlingar fördes och det beslutades att HP, Bohusläningen 
VLT gruppen, Nya Lidköpings-Tidningen samt Tidningsaktiebolaget Stampen skulle bilda ett gemensamt 
tryckeribolag varifrån samtliga tidningar skulle tryckas. VTAB bildades därför i april 2002. (Arvidsson, 2004) 
 
4.3.2. Vad var syftet med att ingå alliansen? 
Det fanns enligt Arvidsson två huvudsakliga syften till att ingå samarbetet 
 
• Investeringskapital 
Parterna ville minska det kapital som varje tidning skulle behöva lägga i investeringsutgifter i respektive 
tryckeri. HP ville få utnyttjat den lediga kapacitet som fanns i tryckeriet i Halmstad. 
 
• Lägre tryckkostnader 
Den stora frågeställningen som fanns inför samarbetets ingående var huruvida de västsvenska tidningarna genom 
gemensamt tryckeri kunde trycka sina upplagor till lägre priser jämfört med kostnaderna för att driva 
tryckeriverksamhet i egen regim. Det bör poängteras att tidningar är mycket beroende av en väl fungerande 
tryckeriorganisation eftersom tryckprocessen är en förutsättning för att tidningen ska kunna ges ut. Parterna ville 
säkra framtiden för tidningarna. De hoppades dessutom att den nya organisationsstrukturen skulle ge tidningarna en 
ökad lönsamhet. 
 
Innan slutliga beslut fattades om bildandet av VTAB lade de inblandade parterna ner ett stort arbete på förberedelser 
inför en eventuell alliansbildande. Det gjordes ett stort prospekt där konsulter räknade och prognostiserade hur 
framtiden skulle kunna utvecklas. Rörliga och fasta kostnader analyserades med avseende på hur de skulle förändras 
om parterna inledde samarbetet. Parterna räknade med en ekonomisks livslängd på 15 år vilket gjorde att omfattande 
nyinvesteringar skulle bli nödvändiga år 2017. Det innebar att företagen band upp sig för ett samarbete under 
åtminstone 15 år. Enligt Arvidsson är det ganska ovanligt med så långa kontraktstider vilket i sin tur innebar att 
bildandet av VTAB var ett stort och mycket allvarsamt beslut för alla de inblandade. (Arvidsson, 2004) 
 
4.3.3. Hur gick det till att välja partners? 
Utöver den anledningen att flera av de tidningar som Tidningsaktiebolaget Stampen ägde andelar i stod inför 
investeringsbeslut i sina tryckerier, fanns det ytterligare minst två anledningar till ingåendet av alliansen. 
 
• De morgontidningar som ingår i alliansen är regionala tidningar med spridningsområde i västsverige. Det får 

betydelse då det inte är gångbart att ha för lång transportsträcka mellan tryckeri och distributionsområde.  
 
• De inblandade parterna i VTAB var alla tidningar som GP sedan tidigare hade erfarenheter av att samarbeta 

med. Arvidsson uppmärksammar det mycket intressanta faktum att det, med undantag för Alingsås Tidning och 
Borås Tidning, är samma ägarföretag på både distribution och tryckerisidan (se bilaga koncernbeskrivning). 
Hon anser att anledningen till att det i tidningsbranschen är möjligt att samarbeta på så många skilda områden 
som GP gör, är att morgontidningarna befinner sig i samma situation. I grunden har tidningarna gemensamma 
intressen. Tidningar kan samarbeta om mycket utan att de för den sakens skull konkurrerar med varandra vilket 
kan anses vara unikt för tidningsbranschen. Den nya hårda konkurrensen, från bland annat internet och 
gratistidningar, gör det inte möjligt för varje tidningsföretag att har eget tryckeri, distributionsavdelning mm. 
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Ett samarbete inom tryckeri som det förmodligen inte skulle vara lyckosamt att ingå är en allians med DN. DN 
trycks i för stor upplaga och det skulle dessutom uppstå konkurrens mellan DN och GP var gäller trycktider. Det 
är inte lämpligt att slåss om samma kritiska tid. DN trycks i Borås på ett tryckeri som ägs av Bonniers. 
(Arvidsson, 2004) 
 
4.3.4. Vad innebär samarbetet för de inblandade parterna? 
Tidningsaktiebolaget Stampen som är huvudägare, 60 %, representeras av två stycken styrelseledamöter. Övriga 
inblandade tidningar har bara en representant. Respektive part bidrar med hjälp till styrelsearbetet. Vidare med 
den egna tidningens befintliga organisation och den volym som ska tryckas. Alla parter har olika kontakter med 
kommersiella tryck kunder vilket ökar kundkretsen. VD för VTAB bidrar med värdefull information eftersom 
har arbetat inom industriverksamhet tidigare. 
 
VTAB är ett dotterbolag till Tidningsaktiebolaget Stampen. VTAB är självständigt på så sätt att det har sin egen 
redovisning och sin egen kassa. Emellertid måste bolaget följa samma redovisningsprinciper, avskrivningsplan, 
kontoplan och styrsystem som övriga Stampen-ägda bolag. Ekonomiadministration och finansiella beslut sköts 
av anställd personal på GP. 
 
Tanken var att bolaget VTAB skulle vara ett helt självfinansierande företag och att bolaget skulle kunna uppvisa 
så hög lönsamhet att ägarföretagen inte skulle behöva skjuta in kapital vid nyinvesteringen år 2017. VTAB gör 
därmed ingen vinstutdelning till ägarna. Vinsten lämnas kvar i bolaget och ska finansiera företagets kostnader. 
 
I samband alliansens ingående övergick tryckeriverksamheten för GP:s del från att ha varit en 
stödfunktion/stödverksamhet till tidningens produktion till att bli ett eget industribolag. VTAB är nu ett företag som 
dels trycker ägartidningarna och dessutom drar in egna kunder i form av utomstående tidningar och andra 
kommersiella tryckuppdrag. VTAB:s största konkurrent är Bonniers tryckeri. 
 
I samarbetets ingående skede beslutades att tryckeriet i Uddevalla skulle avvecklas och att Bohusläningen istället 
skulle tryckas på anläggningen i Backa, Göteborg. Nedläggningen av tryckeriet i Uddevalla skedde under 2003. 
Även tryckeriet i Trollhättan ansågs inte lönsamt att satsa på. Det var i behov av nyinvesteringar och parterna 
beslutade att Elfsborgs Läns Allehanda/Trollhättans Tidning istället skulle komma att tryckas från Göteborg. 
Tryckeriet i Trollhättan lades ned i december 2004. 
 
I samband med att VTAB bildades förvärvades ett annat tryckeri, Adargo ,Göteborg. Adargo lyder som ett helägt 
dotterbolag till VTAB. Förvärvet gjordes därför att parterna ansåg att det behövdes större kapacitet, samt att de var 
tvungna att öka hastigheten i tryckerierna. VTAB måste arbeta snabbare för att hinna med alla de tidningar som 
skulle tryckas från samma anläggning. I ett tryckeri är det normala att timmar är en knapp resurs. Tidningarna ska 
vanligen tryckas från midnatt och under morgontimmarna. Parterna hade dessutom avtalat om att 
tidningstryckföljden inte skulle innebära försämring för någon inbladad jämfört med hur den varit innan samarbetes 
ingående. För att klargöra, SvD trycktes även innan VTAB bildades på GP:s tryckeri. SvD trycks idag tidigare på 
natten än GP men så såg avtalen ut även före alliansen. 
 
Enligt Arvidsson blev VTAB en förebild för andra tidningsföretag som funderade på att investera i nya pressar i sina 
tryckerier. Fler och fler tidningar väljer att samarbeta på ett liknande sätt. Aftonbladet och SvD ägs av den norska 
tidningskoncernen Schibsted. De har ett tryckeri i Stockholm där stockholmsupplagorna trycks. I övriga delar av 
landet köper tidningarna tryckeritjänsten från andra tryckerier. Schibsted har kommit fram till att det inte är lönsamt 
att fortsätta satsa på ett eget tryckeri. I framtiden kommer alla tryckeritjänster som Schibsted behöver att köpas in. 
Arvidsson menar att alternativet som GP hade till att ingå en allians var att på ett liknande sätt som Schibsted köpa 
tjänsterna från ett annat tryckeri. Eftersom flera tidningar som Tidningsaktiebolaget Stampen ägde andelar i var 
intresserade av ett samarbete ansåg GP dock att en allians var den bättre lösningen. (Arvidsson, 2004) 
 
4.3.5. Geografisk placering 
• Anläggningen i Backa är den största anläggningen till ytan. Den har mycket hög kapacitetsförmåga och har 

förhållandevis nya pressar. 
 
• Uddevalla och Trollhättan är nedlagda. 
 
• Tryckeriet i Halmstad har nya pressar. Av ägartidningarna är det bara HP som trycks där resterande trycktid 

fylls upp av kommersiella tryck. Eventuellt skulle VTAB kunna öka tryckningen i Halmstad genom att låta 
gratistidningar tryckas där eftersom de inte är lika känsliga för vilken tid på dygnet de trycks. 
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• Adargo-anläggningen i Göteborg ska avlasta Backa. 
 
Tidningar som har sitt huvudsakliga spridningsområde utanför Storgöteborg som till exempel Bohusläningen är 
mycket beroende av den geografiska placeringen. De kan inte ha tryckeriet för långt bort från läsarna. Arvidsson 
menar att Göteborg därmed får en strategisk viktig placering. Med säte mitt i västsverige är det ett bra 
tryckställe. (Arvidsson, 2004) 
 
Den kraftiga tillväxten som VTAB gjort har till största delen berott på ökningen av direkt reklam kunder. 
Vinstutvecklingen beror emellertid inte enbart på fler kunder och större volymer. De tre enheterna Backa, 
Halmstad och Adargo bedriver ett intensivt internt samarbete som har visat sig mycket framgångsrikt. För att på 
bästa tänkbara sätt tillfredsställa kundernas önskemål då det gäller antal färgsidor, volymer osv, skickar de 
jobben mellan anläggningarna. De lägger ner ett stort arbete för att produkterna ska ligga på rätt ställe för att få 
maximal produktivitet vilket ställer höga krav på den duktiga personalen. Samarbetet innebär att anläggningen i 
Backa som har de största och snabbaste pressarna är ansvarigt för de riktigt stora orderna med fler än 100 000 
exemplar. Halmstad och Adargo är ansvariga för uppdrag mellan 30 000 och 100 000 exemplar. (GP-koncernens 
årsredovisning 2003) 
 
4.3.6. Återkoppling 
Arvidsson anser att det är VTAB:s ekonomiska resultat, kassaflödet från gjorda investeringar 
och företagets soliditet som är den viktigaste informationen vid återkoppling av verksamheten. Dessutom är det 
viktigt att bolaget kan finansiera sina egna investeringar. Styrelsen granskar även rapporter om tryckhastighet 
och förseningar och arbetar för att bli mer effektiv. Bolagets ekonomiska utveckling illustreras med några 
nyckeltal ur en flerårsjämförelse: 
 
Nyckeltal (Koncern) Enhet 2003 2002  

 
Resultat efter finansiella poster Mkr. 29 8,8  

 
Balansomslutning Mkr. 459,8 480,1  

 
Soliditet % 35 29,2  

 
Avkastning på totalt kapital % 8,3 4  

 
Avkastning på eget kapital % 18 6,3  

 
(Västsvenskt Tidningstryckeri AB årsredovisning för räkenskapsåret 2003) 
 
4.3.7. För- och nackdelar med alliansen 
 
Arvidsson ser framför allt två stora fördelar med  samarbetet 
 
• Den viktigaste fördelen är de kapitalbesparingar som VTAB inneburit för ägarbolagen och att framtiden känns 

säkrare. 
 
• VTAB har blivit en aktör i tryckeribranschen. Det är ett självständigt företag som skaffar egna kunder i form av 

direkt reklamuppdrag och andra tryck. 
 
Den största nackdelen är: 
 
• Begränsningar i kapitalutnyttjande. 
 Vinsten som bolaget gör kan inte användas i andra delar av koncernen. (Koncernbidrag) 
 
GP har lärt sig tekniken och fördelarna med att organisera verksamheten på ett nytt sätt vilket gjorde att hela 
tidningen som företag blev mera lönsam. (Arvidsson, 2004) 
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På frågan om Arvidsson själv ser VTAB som en strategisk allians svarar hon övertygande. Alliansen är 
strategisk framförallt därför att det finns en avsikt att samarbeta långsiktigt och det finns ett underliggande syfte. 
Resonemanget kommer att utvecklas i den avslutande diskussionen i avsnitt 5.0. 
 
4.4. Citypaketet 
 
Citypaketet är ett annonssamarbete mellan DN, GP och Sydsvenska Dagbladet. Genom Citypaketet når 
annonsörer ca 70% av alla invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Citypaketet är ett av Sveriges ledande 
annonspaket och arbetar för att förbättra och förenkla kundernas annonsering i svensk morgonpress. De tre 
parterna startade samarbetet i slutet av 80-talet. I början kretsade samarbetet kring att kunderna köpte en helsida i 
respektive tidning. Citypaketet har under åren utvecklats och erbjuder idag många olika produkter för att 
kunderna ska hitta den bästa individuella lösningen. (www.citypaketet.se , 2004) 
 
Citypaketet är endast inriktat på försäljning av en form av annonser som kallas märkesannonser. Märkesannonser 
avser varumärkesannonsering. Det sker då ett företag i sin helhet avser att marknadsföra sig. Ett exempel på 
varumärkesannonsering är när Volvo Car Corporation avser marknadsföra sig fullständigt. Fokus ligger på 
företaget som producerar ”de säkraste bilarna”, inte på någon speciell bilmodell. Marknadsannonsering är en stor 
inkomstkälla för morgontidningar. Av GP:s totala intäkter från marknadsannonsering erhåller de ca 50% genom 
Citypaketet och resterande del erhålls genom annonsering enbart i Göteborgs-Posten. (Rundblom, 2004) 
 
För att få en klarare uppfattning om ur annonser katalogiseras följer nedan en kortfattad beskrivning av andra 
vanliga typer av annonser: 
 
• Detaljistannonser 
Till denna kategori hör annonser från detaljistföretag exempelvis Lindex eller IKEA, som har för avsikt att 
lansera en speciell kollektion eller vara. Den här kategorin av kunder arbetar i stort sett enbart med traditionell 
utbudsannonsering. 
 
• Rubrikannonser 
Avser annonser ”under rubrik”. En vanlig typ av rubrikannons är bilhandlare som säljer begagnade bilar eller 
mäklare som köper och säljer villor för privatpersoner. 
 
• Platsannonser 
Traditionella annonser, exempelvis jobbannonser. 
 
Citypaketets strategi är att positionera företaget så att det blir det naturliga valet för varumärkesannonsörer. 
Målet med verksamheten är att generera större intäkter till de tre tidningarna än vad som hade varit möjligt om 
var och en hade verkat på egen hand. Alla tre parterna ska gynnas av samarbetet. (Morén, 2004) 
 
I Sverige finns det ca 100 olika annonspaket som alla har uppstått genom samarbeten mellan olika tidningar. 
Alla samannonspaketen har egna sätt att utforma erbjudanden och locka kunder vilket många gånger kan 
uppfattas krångligt och förvirrande. Som kund är det vanligen komplicerat att fundera på vilket annonspaket 
man ska välja och vilka tidningar som står bakom. För att underlätta för kunderna och möjliggöra en enkel och 
flexibel annonsering bedriver Citypaketet tillsamman med FLT Media och Stormarknadpress, ett nationellt 
annonspaket Svea. Syftet är att kunderna ska kunna köpa annonsplats i de tidningar som de själva önskar 
oberoende av vilka tidningar som undertecknat samarbetsavtal. (Morén och www.sveamedia.se, 2004) 
  
4.4.1. Hur såg företagets omgivning ut före alliansens ingående? 
Morgontidningarna GP, DN och Sydsvenskan har en relativ lång erfarenhet av att samarbeta då det gäller 
annonsförsäljning. Samarbetet har pågått sedan slutet på 1980-talet. Samarbetets struktur var emellertid ganska 
löst och informellt. De samarbetade kring en enkel annonsprodukt där annonser såldes till hel eller halvsidor, 
Tidningarna vände sig till stora företag som hade för avsikt att göra kampanjer i storstäder. Säljare från de tre 
tidningarna försökte sälja annonsplatser i alla tre tidningarna till ett förmånligare pris än att endast annonsera i en 
ensam tidning. Det kunde till exempel handla om att annonsera tre helsidor i tre olika tidningar och därmed även 
synas i tre olika städer. 
 
Det fanns inte många formaliteter nedskrivna om hur de olika parternas rättigheter och skyldigheter rörande 
samarbetet. Verksamheten bedrevs inte i någon egen bolagsform. Då både DN och Sydsvenska Dagbladet ägs av 
Bonnierskoncernen ansåg man från GP håll att man hade en något svagare ställning. Teoretiskt/hypotetiskt sätt 
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fanns det en oro att Bonnier skulle komma att bestämma sig för att driva annonssamarbetet med en annan, 
Bonnier-ägd tidning. Därmed helt i Bonniersregi. 
 
Det fanns en önskan framförallt från GP:s sida att formalisera samarbetet. Det var något som alla inblandade 
parter ansåg att det fanns goda skäl till. Bland annat ville man tydligt avtala om vilka regler och ambitionsnivåer 
som skulle gälla parterna emellan. Hur mycket samarbetet skulle ”favoriseras” framför att försöka sälja 
annonsplatser till sin enbart sin egen tidning. Hösten 2002 bildades ett aktiebolag, Citypaketet AB. De tre 
parterna beslutade att samarbetet skulle ha ett långsiktigt perspektiv. Vidare bestämde de vilka marknadssegment 
som samarbetet skulle inriktas mot och hur kostnads- och intäktsfördelning skulle ske. (Rundblom, 2004) 
 
4.4.2. Vad var syftet med att ingå alliansen? 
Rundblom menar att det ursprungligen fanns tre syften då de tre parterna startade samarbetet i form av 
Citypaketet. 
 
• Bli det ledande företaget då det gäller försäljning av annonspaket  
Tidningarna ville bilda en organisation som enbart syftade till att inriktas på samarbetets innebörd.. Genom en 
sådant tillvägagångssätt ansåg man det möjligt att erhålla marknadsandelar från konkurrenter.  
 
• Vara en viktig aktör för morgonpressen i allmänhet. 
Då ett storföretag, exempelvis Volvo, ska fatta marknadsföringsbeslut kommer det beslutet att innehålla ett 
huvudmedieval. Exempel på olika typer av medier som kan bli aktuella att satsa reklampengar på är Tv, radio, 
bio, direktreklam, morgontidningar och internet. Det marknadsförande företaget måste bestämma sig för vilket 
medium som det huvudsakligen ska synas genom. Om Volvo Car Corporation väljer morgontidningar som 
huvudsakligt medium så får det påverkningar på samtliga morgontidningar i Sverige i varierande utsträckning.  
 
Vid varumärkesannonsering har det marknadsförande företaget för avsikt att nå ut till så gott som alla tänkbara 
konsumenter. De förväntar sig stor genomslagskraft. Företaget vill vända sig till alla kundsegment. Det är 
därmed osannolikt att ett företag som varumärkesannonserar är intresserade av att enbart synas i 
morgontidningar i storstäder. Morgonpressen som kår måste således vara skicklig på att hantera den sortens 
annonsering. Det talar för ett samarbete mellan alla morgontidningar eftersom alla sannolikt blir påverkade. Av 
samma anledning bedriver Citypaketet i sin tur samarbeten med andra tidningar.  
 
• Bli aktivare på den internationella beslutsmarknaden 
Det tredje syftet med Citypaket var att bli skicklig på att påverka de internationella annonsbeslutsfattarna.  
 
Rundblom menar att om man skulle jämföra hur den svenska företagsmarknaden idag jämfört med för 30 år 
sedan skulle man se stora skillnader. Förr var det mycket vanligt att affärer och butiker var oberoende, 
självständiga företag. Varje företag ansvarade individuellt för beslutsfattande då det gällde  inköp och 
annonsering. Idag är det stora flertalet affärer och butiker knutna till större kedjor eller ingår i mer eller mindre 
komplicerade företagskoncerner. Marknadsföringsbeslut fattas numera på central nivå. Säljare kan inte längre 
vända sig till en enskild butik för att sälja annonsplatser. De måste inrikta sig på en högre nivå i organisationen. 
Idag finns det dessutom ett stort antal internationella företag som verkar på den svenska marknaden. Det innebär 
att huvudkontoret för ett företag i Sverige kan vara reglerat av andra organisationer i andra delar av världen. Som 
exempel nämner Rundblom fallet Konsum/COOP: 
 
Förr bestämde varje enskild konsumbutik över hur deras reklamutskick skulle nå ut till lokala kunder. När 
Sveriges Konsumbutiker gick samman i COOP beslutades att Konsum-butikerna skulle bli mer homogena och 
att kunderna skulle hitta i princip samma sortiment var de än befann sig. Därför flyttades 
marknadsföringsbesluten till Stockholm. Några år senare utvidgades COOP till hela Norden vilket innebär att 
marknadsföringsbesluten flyttats ytterligare längre bort från den enskilda konsumbutiken. Numera fattas alla 
annonseringsbeslut i Oslo. (Rundblom, 2004) 
 
4.4.3. Hur gick det till att välja partners?  
GP, DN och Sydsvenska Dagbladet är i grunden samma typ av tidningar dvs, oberoende liberala 
morgontidningar. (www.gp.se, www.dn.se och www.sydsvenskan.se , 2004) Det fanns en ömsesidig önskan om 
att föra ett annonssamarbete mellan liknande tidningar för att stärka sin egen position. Dessa tidningarna innehar 
starka marknadspositioner i Sveriges tre största städer med omnejd. Sydsvenska dagbladet och GP är de största 
morgontidningarna i Malmö och Göteborg. DN är bland de största i Stockholm. Förutom att tidningarna hade 
tidigare erfarenheter av att samarbeta ansåg parterna att de hade hög trovärdighet, gott rykte och var seriösa i sin 
journalistik. 
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Från GP:s sida kan det här resonemanget jämföras med ett annonssamarbete med exempelvis Aftonbladet och 
Expressen. Med de förutsättningar och motiv som man hade då samarbetet i Citypaketet inleddes tror Rundblom 
att dessa tidningar inte hade varit en bra kombination. Framförallt med tanke på vilka typer av kundsegment 
tidningarna riktar in sig på. Han påpekar dock att när GP var med och bildade KOLL som också är ett 
annonssamarbete (se bilaga koncernbeskrivning) så gjordes ett annat urval. Företagen bakom KOLL är DN, 
Expressen, GP, Sydsvenska Dagbladet och TV4. KOLL riktar sig till en bredare kundsegment än Citypaketet. 
(Rundblom, 2004) 
 
4.4.4. Vad innebär samarbetet för de inblandade parterna? 
Citypaket har inga anställda säljare. Då bolaget bildades beslutade de inblandade parterna att använda de säljare 
som redan var anställd på respektive tidning. Det ansågs bli för krångligt om det fanns olika säljare för 
Citypaketet, som säljer annonsplats för ägartidningarna och dessutom ha en säljarkår från respektive tidning som 
därmed skulle konkurrera eller motarbeta samarbetets syfte. Dock tillsattes en VD för bolaget, Dan Morén; en 
analytiker och en marknadsassistent. 
 
Citypaketets huvudsakliga syfte är inte att bolaget i sig ska tjäna mycket pengar utan det handlar istället om att 
öka ägartidningarnas annonsintäkter. De tre tidningarna driver annonssäljarprocessen gemensamt. De tre måste 
vara överrens i frågor innan beslut fattas. Alla tre måste tycka att ett projekt är en bra idé innan det genomförs. 
(Morén, 2004) 
 
Citypaketet styrs av två organisationsstrukturer. Styrelsen består av representanter från respektive tidning. (VD 
för respektive tidning.) Styrelsen beslutar bland annat om övergripande mål, strategier och samarbeten som 
Citypaketet ska bedriva med andra annonspaketföretag. Dessutom leds Citypaketet av en styrgrupp som består 
av annonsdirektörer/chefer från respektive tidning. Styrgruppen beslutar bland annat om hur annonserbjudanden 
ska bjudas ut mot kunderna. Den beslutar även om vilka kontakter som ska tas och hur de ska föras. (Morén och 
Rundblom, 2004) 
 
Morén arbetar på alla nivåer inom företaget. VD:n fungerar som en länk mellan styrelse, styrelsegrupp och 
säljare. Arbetsuppgifterna blir därmed mycket skiftande. Det handlar bland annat om att planera och samordna 
säljararbetet så att man går ut till rätt företagskunder och att det tidsmässigt sker lagom ofta. Vidare går det 
mycket tid till ”säljarfrämjande åtgärder”. Det kan till exempel rör sig om vilka argument som ska framhävas för 
att en speciell företagskund skall utöka sin annonsering från halv- till helsidor i tidningarna. Arbetet innefattar 
dessutom ledning och utveckling av Svea. 
 
Morén har mycket kontakt med förmedlingsbyråer. Större Svenska företag anlitar dessa för att försäkra sig om 
att deras kampanj når sin tänkta målgrupp så kostnadseffektivt som möjligt. Förmedlingskonsulter är experter på 
områden som till exempel vilka målgrupper olika företag bör rikta in sin annonsering mot och i vilka typer av 
medier som det görs mest effektivt. Förmedlingskonsulter kan ha många olika sorters företag som kunder och 
dessa har alla skilda behov och önskemål då det gäller annonsering. Det är därför mycket viktigt att 
förmedlingskonsulterna är väl uppdaterade och har god kunskap om Citypaketets olika produkter. Utöver det 
arbetar Morén med att utveckla Citypaketets produkter och marknadsföring av det egna företaget. Dessutom är 
han ansvarig för administration och informationsrapportering till de tre ägartidningarna. (Morén, 2004) 
 
GP, DN och Sydsvenska Dagbladet äger 1/3 var av Citypaketet. Kostnads- och intäktsfördelning sker i relation 
till hur stor räckvidd varje tidning har. Orvesto är ett räckviddsföretag som mäter hur många människor som 
dagligen läser en viss morgontidning. Citypaketets fördelningsgrunder står i relation till Orvestos bedömningar. 
2003 var fördelningen enligt Orvesto följande: Sydsvenska Dagbladet ca 20%, GP ca 30% och DN ca 50 %. DN 
har störst upplaga och skall därför ha störst andel av kostnader och intäkter. 
 
När Citypaketet bildades bidrog de tre tidningarna med försäljningsresurser i form av säljpersonal. GP, DN och 
Sydsvenska Dagbladet innehar alla tre en stark ställning i Stockholm, Göteborg och Malmö. De starka 
varumärkena bidrog till god utveckling (goodwill) av Citypaketet som företag. Citypaketet fick vidare tillgång 
till respektive tidnings unika kundkontakter. (Rundblom, 2004) 
 
4.4.5. Geografisk placering  
Citypaketets kontor är placerat i Stockholm. Därifrån arbetar VD, analytiker och marknadsassistent. De 
marknadsannonsförsäljare som är anställda av GP och Sydsvenska dagbladet arbetar i samma kontorslokal som 
Citypaketets personal. Citypaketet har kontor i samma huskropp som DN. Marknadsannonsförsäljare anställda 
av DN arbetar alltså i samma hus, på våningen under Citypaketets kontor vilket gör att det är lätt och smidigt att 
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samordna möten och informationsspridning. För ca 2 år sedan var alla säljare placerade på olika ställen och det 
var ett mycket större projekt att integrera det dagliga arbetet. (Morén, 2004). 
 
Citypaketet har framförallt storföretag som kunder. Strategiska marknadsföringsbeslut som dessa företag tar, 
fattas ofta på central ledningsnivå. Många av företagens huvudkontor ligger i Stockholm. Rundblom poängterar 
fördelen av att arbeta nära kunderna så att man lätt och smidigt kan komma i kontakt med varandra. Därav 
anledningen till Citypakets geografiska placering. (Rundblom, 2004) 
 
4.4.6. Återkoppling  
Styrelsen får kontinuerligt rapporter med information om hur Citypaketet går. Vidare ges information om hur 
Print Panel utvecklas. Print Panel AB är ett oberoende mätinstitut som ägs av Citypaketet, FLT Media, 
Riksmedia, Stormarknadspress och SvD. Vidare informeras styrelsen om hur Svea, ett samarbete med Sveriges 
tidningar som förs av Citypaketet utvecklas. 
  
GP totala annonsintäkter (100%) under ett år fördelar sig enligt följande: 
 
Detaljistannonser ca 25% 
Rubrikannonser ca 37,5% 
Platsannonser ca 12,5% 
Märkesannonser ca 18,75%  varav  ca 50% når GP genom Citypaketet. 
Övriga annonser ca 6% 
(Rundblom, 2004) 
 
4.4.7. För- och nackdelar med alliansen 
Rundblom ser många fördelar med samarbetet i Citypaketet. Det har givit parterna: 
 
• Stordriftsfördelar 
• Möjligheter att bygga marknadsmuskler 
• Tillsammans blir man starkare mot konkurrenter 
• Lättare för kunderna, smidighet 
• De tre bildar ett starkt varumärke 
 
Citypaketet genomför olika studier som visar hur olika marknadsföringstyper påverkar konsumenter. Ett 
exempel på en sådan studie är minnesstudier. En testgrupp får se ett antal reklamfilmer för TV och 
helsideannonser från morgontidningar. Frågor ställs till testpersonerna rörande vilken typ av reklam (budskap 
och varumärke) som testpersonerna minns bäst. Det har visat sig att TV-reklamens filmer ofta lämnar minnen 
hos testpersonerna beträffande reklamens budskap men de har svårt att komma ihåg vilket företag som 
reklamkampanjen avser. Tidningsannonsering innebär däremot att testgruppen kan återge företagsnamn men inte 
alltid budskapet i annonsen. Studier av det här slaget är mycket dyra att genomföra men ger morgontidningarna 
viktig information. Det är därmed fördelaktigt att de tre inblandade tidningar i Citypaketet kan dela på sådana 
kostnader. (Morén, 2004) 
 
Vidare anser Rundblom att det också finns vissa nackdelar med ett samarbete: 
 
• Parterna som avser samarbeta måste göra upp regler för hur företagen ska agera mot varandra. Detta tar bort 

lite av företagens flexibilitet. Företagen bör ha gemensamma grundvärderingar. Ett samarbete liknande 
Citypaketet skulle inte fungera om exempelvis GP skulle vilja särbehandla en speciell kund i en kritisk 
situation. Till exempel erbjuda ett specialerbjudande med bättre priser för annonsering i endast GP jämfört 
med Citypaketets erbjudanden. Det skulle förstöra för de andra inblandade tidningarna. 

 
• Parterna har bara kontroll över sin egen ägda andel i samarbetet. GP är begränsad till att se till att göra ett 

bra arbeta själva. 
 
En konkret nackdel med samarbetet Citypaketet är att GP och Sydsvenska Dagbladet verkligen har den största 
räckvidden i respektive städer. Ca 70% av läsarna. DN är i sin tur något svagare på Stockholmsmarknaden. 
Deras räckvidd är ca 50% av läsarna. Det innebär att potentiella kunder till företagen som annonserar genom 
Citypaketet inte nås lika effektivt som i Göteborg och Malmö. Svenska Dagbladet och DN innehar tillsammans 
ca 60% av läsarna i Stockholm. (Rundblom, 2004) 
 



 35

 
Genom att samarbeta i Citypaketet menar Rundblom att GP har ökat sin kunskap. Informationsutbytet mellan 
tidningarna har varit intensiv. Dessutom har de tre tidningarna vunnit kundkontakter genom ett gemensamt 
annonsnätverk.  
(Rundblom, 2004) 
 
På frågan om Rundblom själv ser Citypaketet som en strategisk allians svarar han något tveksamt. Han menar att 
Citypaketet till en början mer liknande ett ”vanligt” affärssamarbete. Citypaketet har dock utvecklats till att bli 
mer strategisk. Det handlar om att ha gemensamma kärnvärden och marknadsföring. Resonemanget kommer att 
utvecklas i avsnitt 5.0. 
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5.0. Avslutande diskussion  
 
5.1. Strategiska allianser 
 
Efter genomgången av litteraturens teorier och företagsstudien är det naturligtvis intressant att fråga sig:  Är de 
tre utvalda allianserna Mediearkivet, VTAB och Citypaketet strategiska allianser?  Det är en fråga som inte har 
något enkelt svar.  Springfeldt och Rundblom ger något tveksamma svar då det gäller Mediearkivet och 
Citypaketet, medan Arvidsson är övertygad om att VTAB utgör en strategisk allians. Som tidigare diskuterats 
varierar definitionerna av begreppet strategiska allianser mycket kraftigt. Svårigheterna med att hitta en 
gemensam begreppsförklaring anser jag framförallt vara den diffusa bestämningen av vad ordet strategi 
egentligen innebär. Flertalet människor skulle med säkerhet kunna ansluta sig till en gemensam benämning för 
vad en allians innebär, men då ordet strategisk ingår uppstår genast förvirring. Jag påstår därför att så gott som 
alla författare/forskare som har skrivit om ämnet strategiska allianser har en egen definition.  
 
Jag anser att synsättet på strategiska allianser förändrar sig beroende på vilken bransch de inblandade företagen 
är verksamma i. I en bransch som kännetecknas av stor osäkerhet och snabba förändringar t.ex. teknikbranschen, 
där företagen snabbt och flexibelt måste ändra sina planer, föredras samarbeten med ett kortsiktigt 
tidsperspektiv. I en sådan bransch är det vidare inte intressant med formella ägarförhållanden. Parterna vill att de 
snabbt och enkelt ska kunna avsluta samarbetet. I en mogen bransch, där marknaden är förhållandevis stabil och 
där det är lättare att förutspå  företagens framtid, tilltalas företagen av långsiktiga tidsperspektiv. Enligt min 
mening kan morgontidningsbranschen placeras någonstans i mitten av dessa exempel. Det är en bransch som har 
genomgått stora förändringar på senare tid men deras grundläggande syfte, att leverera nyheter till folket i ett 
land, tillgodoser ett behov som är bestående och därmed har branschen en förhållandevis stadig framtid. 
 
Jag ansluter mig till Feltner och Ramqvists resonemang om att gränsen mellan kort- och långsiktigt 
tidsperspektiv går vid två år. Avgränsningen innebär att de tre allianserna, Mediearkivet, VTAB och Citypaketet, 
har ett långsiktigt tidsperspektiv. I samtliga allianser fanns det en uttrycklig önskan om att samarbetet skulle 
fortgå under en längre period än två år.  
 
Verksamheterna i GP:s allianser utövas i aktiebolag. Mediearkivet startades visserligen ett kommanditbolag men 
omvandlades till ett aktiebolag efter bara två år. Valet av bolagsform indikerar att parterna i samtliga allianser 
eftersträvade en trygghet i ett formellt samarbete. De tre allianserna utgör alla Joint Ventures, en samarbetsform 
som många forskare placerar som någon sorts medelvärdesposition då det gäller strategiska allianser. I 
Mediearkivet och Citypaketet äger de inblandade parterna lika stora delar bolagen,  VTAB har en 
majoritetsägare.  
 
Utifrån ovanstående resonemang menar jag att det är befogat att svara Ja på frågan huruvida Mediearkivet, 
VTAB och Citypaket är strategiska allianser. Det bör dock betonas att det är en uppfattning som jag har bildat 
mig som en utomstående betraktare. Det är möjligt att en annan uppfattning skulle råda om jag i detalj haft 
kunskaper om GP:s interna strategiarbete. Ett företags strategi tillhör många gånger affärshemligheter och det är 
ingenting som har studerats för att färdigställa den här uppsatsen.  
 
5.2. Motiv till samarbete  
 
Det är svårt att dra generella slutsatser då det gäller motiven bakom de tre allianserna på GP. Företaget har 
befunnit sig i mycket olika situationer före alliansernas ingående. Det  bör vidare observeras att VTAB är 
verksamt inom produktion medan Citypaket och Mediearkivet säljer tjänster. Det gör att samarbetsformerna blir 
något annorlunda. Det går emellertid att fastställa några likheter med de motiv som anges i litteraturen. Vid 
bildandet av såväl Citypaketet som VTAB såg parterna vilka stordriftsfördelar som de skulle uppnå om 
samarbetet blev lyckat. Stordriftsfördelar är ett motiv som anges i teorin av exempelvis Bengtsson, Holmqvist 
och Larsson. 
 
På ett liknande sätt som Porter och Planander beskriver kan ägandefördelningen i GP:s allianser ses som ett sätt 
att minimera riskerna med projekten. I VTAB utgjorde de mycket dyra investeringarna i tryckerierna en 
grundläggande anledningarna till att alliansen bildades. Fraidin och Lelutiu menar vidare att för att undvika de 
risker som är förknippade dyra investeringar bör det finnas en majoritetsägare i det nybildade bolaget. Det 
resonemanget stämmer väl överrens med VTAB där Tidningsaktiebolaget Stampen äger 60%. Författarna menar 
vidare att det är ett sätt att hålla sig borta från dispyter bland parterna. Majoritetsägaren får en dominerande 
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ställning exempelvis då det gäller att fatta avgörande beslut. Enligt ett sådant synsätt skulle ägarstrukturen i 
VTAB kunna utgöra en av anledningarna till VTAB:s stora framgång. 
 
När Mediearkivet bildades var Aftonbladet, GP och SvD bland de allra första med den nya datatekniken. De ville 
på sätt och vis erövra en ny marknad och då var det bra med partners som kunde komplettera varandra. Att 
kunna positionera sig rätt på en ny marknad är oerhört viktigt för överlevnad. Marknadsskäl är ett annat motiv 
till samarbete som anges av Bengtsson, Holmqvist och Larsson. 
 
Precis som Doz och Hamel påpekar, framgår det klart att parterna i de tre allianserna strävade efter gemensam 
specialisering (Co-specialization). Tidningsföretagen insåg att de hade större chanser att nå framgång genom att 
kombinera parternas unika kunskaper och erfarenheter än att driva verksamheterna enskilt. Genom samarbete 
fick parterna del varandras kunder och bildade genom starka varumärken starkare aktörer på marknaden. 
 
5.3. Partnerval 
 
Då det gäller typ av allians går det att fastställa att Mediearkivet och VTAB mestadels påminner om det som 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson definierar som konkurrensallianser. Citypaketet är till viss del också en  
konkurrensallians. Företagen bakom alliansen verkar inom samma bransch. Inom vissa områden konkurrerar de 
direkt med varandra men då de huvudsakligen verkar på olika geografiska områden i Sverige anser jag det vara 
mer riktigt att benämna Citypaketet som en marknadsutvidgningsallians. 
 
Den genomgående trenden ibland allianser i tidningsbranschen tycks vara att då det gäller partnerval föredrar 
företagen att samarbeta med partners som de tidigare har bedrivit någon form av samarbete med. Som exempel 
kan nämnas att SvD trycktes i GP:s tryckeri långt innan tidningarna tillsammans med Aftonbladet bildade 
Mediearkivet. Det är dessutom intressant att uppmärksamma att samarbetsparterna bakom tryckeri- och 
distributions verksamheterna i stort sett är desamma. Även annonssamarbete verkar följa trenden. GP och DN är 
två av parterna bakom både Citypaketet och Koll. 
 
Det är inte bara tidigare erfarenheter som styr partnerval. Flertalet av Sveriges dagstidningar ingår i koncerner 
där ägande påverkar vem företaget väljer att samarbeta med. Samarbeten mellan dessa koncerner förekommer 
givetvis men ägarandelar tycks ändå spela roll. Vid bildandet av VTAB var flera av de tidningsföretag där 
Tidningsaktiebolaget Stampen ägde andelar i behov av nyinvesteringar i tryckerierna. 
 
Conlon och Giovagnoli betonar betydelsen av företagskulturen. Enligt dem påverkar kulturen hur samarbetet 
kommer att utvecklas. Att välja ut potentiella partners med hänsyn tagen till de två ovanstående argumenten, 
tidigare samarbete och ägarandelar, styrker det resonemanget. Företagskulturen blir därmed någonting som är 
välkänt innan alliansen ingås. 
 
Även samarbetets syfte påverkar val av partner. I GP:s fall har det fallit sig naturligt att välja partners som 
geografiskt sätt stämmer överrens med målet för verksamheten. Syftet med Citypaketet är att vända sig till 
annonsörer som framförallt vill synas i storstäder. Det blir därmed naturligt att samarbeta med tidningar som är 
störts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då det gäller VTAB ville man från GP:s sida att tryckeriet skulle vara 
placerat i västsverige. Det gällde då att hitta potentiella partners som hade spridningsområde inom västsverige.  
 
5.4. Misslyckande 
 
Flera forskare, däribland Doz och Hamel, betonar betydelsen av att parterna noga planerar innan ett samarbete 
ingås. Det kan få förödande konsekvenser för alliansen om samarbetet uppstår utan att företagsledning har 
uppmärksammat och de risker och misslyckande som är förknippade med strategiska allianser. Jag anser att det 
är något som inte kan upprepas för många gånger. 
 
Det är svårt om inte omöjligt att fastställa exakt vad det är som har gjort Mediearkivet, VTAB och Citypaketet 
till lyckade allianser för GP:s del. Det är naturligtvis orimligt att begära att GP som företag ska avslöja för en 
utomstående student vad samarbetspartner konfidentiell har avtalat om. Jag nöjer mig därmed att konstatera att 
det i samtliga allianser lades mycket tid och hårt arbete på detaljarbete innan allianserna bildades. Detta framgick 
tydligt vid de intervjuer som jag genomförde med personalen på GP.  
 
Det framgår i litteraturstudien att ett lyckat samarbete kräver tydligt definierade mål, kontinuerlig 
kommunikation mellan parterna och att företagen bakom alliansen har klart för sig vad gränsen mellan 
konkurrens och samarbete går. Enligt min mening fordrar detta att de inblandade parterna har gemensamma 
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värdegrunder och att de kan komplettera varandra. De tre utvalda allianserna som GP är inblandad i styrker detta 
resonemang då dess partners består av är seriösa dagstidningar med starka varumärken. Vikten av samarbeta 
med företag som har gott rykte bland dess kundsegment, läsare av tidningarna, understryks av Pan. Jag anser att 
GP har tagit hänsyn till denna argumentation då man ser till val av samarbetspartners. Vid de genomförda 
intervjuerna fick jag en stark känsla av att den team-känsla som Lyles, Doz och Hamel talar om är mycket stark i 
de utvalda allianserna. Jag tror att det är oerhört viktigt för ett lyckat samarbete att parterna har en ömsesidig 
vilja att uppnå de gemensamma målen och att personalen som arbetar i alliansen känner sammankoppling 
snarare än konkurrens. 
 
Som tidigare omtalats är Mediearkivet en avslutad allians för GP:s del. Jag vill emellertid understryka att GP inte 
drog sig ur alliansen på grund av ett misslyckat samarbete. Detta är något som betonas av bland andra 
Bengtsson, Holmqvist och Larsson samt Planander. Jag menar att ett lyckat samarbete i stor utsträckning 
kännetecknas av att parterna har skickligheten att kunna avsluta ett projekt i rätt tid.  
 
5.5. Ledning och organisering 
 
Mediearkivet, VTAB och Citypaketet har som tidigare omtalats utformats till aktiebolag. Med hänsyn tagen till 
de risker och kapital som projekten innebar anser jag att aktiebolag är den bästa bolagsformen. Dels har parterna 
inget personligt ansvar för aktiebolagets. Jag tror även att chanserna för ett lyckat samarbete ökar om alliansen 
utformas på ett sådant sätt att den ger självständighet från moderbolagen. Jag menar att det är lättare att skapa en 
team-känsla bland personalen. Samhörigheten ökar vilket gör att alliansen blir lättare att styra och misslyckanden 
kan undvikas.  
 
Enligt Doz och Hamel blir det allt vanligare att strategiska allianser involverar många inblandade parter. Det ger 
allianserna ökade chanser att nå framgång men samtidigt tilltar risken för att parterna inte ska komma överrens. 
Ett intressant fenomen är att ingen av de tre utvalda allianserna avser ett samarbete mellan endast två parter. Jag 
tror vidare att ju fler inblandade parter en allians avser desto viktigare är det att parterna avtalar i formella 
kontrakt vad det är som faktiskt gäller. Om det tydligt framgår vilken part som ansvarar för vad, kan dispyter 
undvikas.  
 
Allianserna gör ingen vinstutdelning till ägarbolagen. Enligt min mening är det något mycket positivt. Det gör att 
allianserna får större självständighet och kan finansiera kostnader på egen hand. Ägarbolagen behöver därmed 
inte skjuta till extra kapital. Jag anser att det här synen på vinstutdelning gynnar ett gott samarbete. Att i förväg 
ha avtalat om att ingen vinstutdelning ska lämnas är ytterligare en möjlig orsak till att samarbetena har blivit så 
framgångsrika för GP:s del.   
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• Bilaga 1. 
 
Koncernbeskrivning 
Tidningsaktiebolaget Stampen är moderbolaget i koncernen. Nedan ges en kortfattad beskrivning dess intresse- 
respektive dotterbolag. 
 
Göteborgs-Posten 
Göteborgs-Posten (GP) ägs till 100% av Tidningsaktiebolaget Stampen. Tidningen grundades redan 1813 och 
fick sin moderna inriktning under 1850-talet. Den har sedan dess haft en kraftfull ställning och starkt fäste i 
Göteborgstrakten bland läsare och annonsörer. GP är politiskt liberal. I dag är tidningen västsveriges största 
morgontidning och den ges dagligen ut i ca 250 000 exemplar och har ca 600 000 läsare. Tidningen består till 
drygt 40 % av annonser och är sedan 1944 Göteborgs största annonsmedium. 
 
GP finns även på internet, www.gp.se. Hemsidan startades 1995. Målet är att vara den största och ledande 
nättidningen i Storgöteborg.  På hemsidan sker kontinuerlig uppdatering av lokala, nationella och internationella 
nyheter. Vidare satsar GP stort på annonsering genom hemsidan. (www.gp.se 2004)  
 
GP tillsammans med Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB), som ägs till 60 %, utgör  huvudverksamheterna 
i koncernen. (källa årsredovisning 2003) 2003 omsatte koncernen ca 1,6 miljarder kr och hade ca 950 anställda ( 
www.gp.se 2004) 
 
Västsvenskt Tidningstryckeri AB 
Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB),  bildades år 2002 genom ett samarbete mellan fem västsvenska 
tidningsföretag, Bohusläningen, Elfsborgs Läns Allehanda/Trollhättans Tidning, Hallandsposten, Nya 
Lidköpings-Tidningen samt Göteborgs-Posten som då samlade sina tidningstryckerier i ett bolag.  VTAB har 
anläggningar i Göteborg och i Halmstad. Företaget äger i sin tur dotterbolaget Adargo, ett tryckeri i Göteborg. ( 
www.gp.se 2004) 
 
Kärnverksamheten består i att trycka tidningar och tidskrifter i varierande upplagor. Dessutom producerar VTAB 
direktreklam och andra typer av reklamutstick.. VTAB är i dag ett av Nordens största tryckerier. Koncernen har 
ca 320 anställda och omsätter drygt 700 miljoner. (www.vtabprint.se 2004)  
 
Västsvenska Lokaltidningar AB 
Västsvenska Lokaltidningar AB (VLAB), bildades  i oktober 2003. Syftet var att bli en aktör på den då väldigt 
expansiva gratistidningsmarknaden. Samarbetet bedrivs tillsammans med  Gratistidningar i Stockholm AB, 
GISAB, som anses vara Sveriges mest framgångsrika lokala gratistidningsbolag. GISAB är utgivare av 30 Mitt-
i-tidningar i Storstockholm.  VLAB ägs till 60 % av Tidningsaktiebolaget Stampen och till 40 % av GISAB. 
Parterna bidrar båda med unik kunskap vilket ger samarbetet fina möjligheter inför framtiden. (GP-koncernens 
årsredovisning 2003)  
 
”Från Stampen hämtas lokal trovärdighet och gedigen tidningserfarenhet, från GISAB gratistidningskunnande 
och expansionskraft.” (Viveka Hedbjörk, VD Västsvenska Lokaltidningar, GP-koncernens årsredovisning 2003 
sid 44) 
 
VLAB har också förvärvat Varbergsposten. Utgivningen av gratistidningen, Lokalnyheterna 7 dagar, startade i 
mars 2004.  (årsredovisning 2003) Lokalnyheterna 7 dagar ger varje lördag ut sex totaldistribuerade 
gratistidningar i Västsverige: Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Nordost, Partille och Östra Hisingen. Tidningen 
har en tydlig lokal nyhetsprofil som även innehåller redaktionellt material om lokala nöjes-, kultur- och 
sporthändelser. Vidare rymmer tidningen reportage, familjenyheter och insändarmaterial. Sammanlagt trycks 
tidningen i 160 000 exemplar. (www.7dagar.se 2004)  
 
 GP Ventures  
GP Ventures AB är ett riskbolag inom främst media. Koncernens ägarandel är 100%. ( www.gp.se 2004) 
 
I nedanstående bolag innehar Tidningsaktiebolaget Stampen AB ett minoritetsägande: 



 42

 
Västsvensk Tidningsdistribution KB  
Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD) bildades 2001. Företaget ägs till lika delar av sju svenska 
morgontidningar. Dessa är: Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Göteborgs-Posten, 
Hallandsposten, Nya Linköpings-Tidning och Trollhättans Tidning / Elfsborgs Läns Allehanda. 
Distributionsbolaget ansvarar för morgontidningsutbärningen i större delen av västra Sverige. Varje morgon 
delar ca 2.000 tidningsbud i genomsnitt ut en halv miljon tidningar. ( www.vtd.se 2004) 
  
Bohusläningen Intressenter AB  
Bohusläningen är en oberoende liberal lokal morgontidning som utkommer sex dagar i veckan. 
Tidningsaktiebolaget Stampen äger 48 % i Bohusläningen Intressenter AB, som i sin tur äger Strömstads tidning. 
(www.gp.se och www.bohuslaningen.se 2004)  
 
TT Intressenter AB 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT), är nordens största nyhetsbyrå sedan mer än 80 år tillbaka. TT ägs av de största 
tidningarna och mediebolagen bakom dem. TT ägs till 9% av Tidningsaktiebolaget Stampen. (www.gp.se och 
www.tt.se 2004)  
 
Nerikes Allehanda, Hallandsposten och VLT  
Genom Liberala Tidningar AB och Liberal Dagspress Invest AB är Tidningsaktiebolaget Stampen delägare i de 
framgångsrika landsortstidningarna Nerikes Allehanda och Hallandsposten. Ägarandelen inom respektive bolag 
är 21,9 % och 9,9 %. I VLT är GP-koncernens ägarandel 9,5 %. GP-koncernen har därutöver ett 49 % ägande i 
Morgonpress Invest AB, som i sin tur äger ytterligare 9,5 % i VLT. (www.gp.se 2004)  
 
 Morgonpress Invest AB 
Bolaget bildades i december 2003  och är ett samarbete med Lidköpingspress, som äger 51 %, och 
Tidningsaktiebolaget Stampen som äger 49 %. Avsikten är att agera som ägare av svenska landsortstidningar. 
2003 köpte bolaget 9,5 %  av aktierna i VLT från Tidningsaktiebolaget Stampen. (www.gp.se 2004) 
 
Koll  
Koll är en marknadsplats för prylar, bilar, bostäder båtar och jobb. Det bedrivs genom ett samarbete mellan 
Dagens Nyheter, Expressen, GP, Sydsvenska Dagbladet och TV4 . Koll är ett eget bolag som ägs till lika delar 
av Bonnier Dagstidningar AB, Tidningsaktiebolaget Stampen och TV4 AB. På marknadsplatsen förenas nät, 
tidning och text-tv vilket gör det möjligt att publicera en annons i flera medier. Syftet är att koppla de lokala 
marknadsplatserna till en gemensam marknadsplats och på så sätt skapa en tjänst med maximalt antal annonser 
och räckvidd över hela landet. 
 
På de inblandande parternas internetsajter, tidningar och på TV4 text-tv finns länkar till Koll. Genom Koll.se, 
eller någon av parternas sajter, kan man välja i vilka medier man vill att annonsen ska visas. Om man vill 
publicera en annons på nätet blir annonsen alltid tillgänglig i hela Koll, oavsett via vilken sajt du skrev in 
annonsen. På så sätt når du alltid flest läsare. Kompletterar du sedan med någon av tidningarna eller TV4 text-tv 
når du ännu fler. (www.koll.se 2004)  
 
Hemnet 
Hemnet är en av Sveriges största bostadsmarknader. Det är en databas som ägs och drivs av 
Fastighetsmäklarförbundet, Föreningssparbankens fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk 
Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och GP.  Den omfattar nästan hela landets bostäder som 
är till försäljning. På sajten publiceras alla typer av bostäder som är till salu oavsett vilken mäklare som erbjuder 
affären i hela Sverige. 
(www.hemnet.se 2004) 
 
RIX FM  
Modern Times Group radio (MTG) och Svensk radioutveckling (SRU) bedriver gemensamt radionätverket RIX 
FM. Tidningsaktiebolaget Stampen är huvudägare i SRU. RIX FM är Sveriges största kommersiella 
radionätverk. De har 25 stationer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Radiostationen har ca 310 
000 lyssnare varje dag. (www.rixfm.com 2004 och GP-koncernens årsredovisning 2003) 
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Rubrik AB 
Koncernens andel i Rubrik är 49%. Rubrik AB är en mediagrupp som består av två  mediaföretag: Rubrik Media 
och Rubrik PR. 
 
Rubrik Media är en kommunikationsbyrå åt företag och organisationer.  De sysslar främst med  kund- och 
interntidningar på uppdrag av sina kunder. Det kan bl a röra sig om kommunikationslösningar i form av: 
kund-, bransch-, medlems- och personaltidningar, årsredovisningar, nyhetsbrev, broschyrer och annonser. 
 
Rubrik PR arbetar med public relations. De arbetar för att hjälpa  näringsliv, organisationer och enskilda att 
bygga och underhålla goda relationer. (www.gp.se och www.rubrik.se 2004 ) 
 
Citypaketet 
Citypaketet är ett annonssamarbete mellan Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. Genom 
Citypaketet når annonsören ca 70 % av alla personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Citypaketet är Sveriges 
ledande annonspaket och arbetar för att förbättra och förenkla kundernas annonsering i morgonpress. 
(www.citypaketet.se 2004)  
 
Citygate 
Hösten 1997 bildade elva av de ledande svenska dagstidningarna/mediebolagen Stadsporten Citygate AB. 
Citygate bildades för att tidningsorganisationer runt om i Sverige på ett effektivt sätt ska kunna samordna sina 
Internetsatsningar. Genom Citygate bygger tidningarna nationella allianser inom teknik och kunskap. Det ger 
dem tätpositionen inom utvecklingen av smarta och effektiva informationssystem. Citygates tjänster utvecklas i 
samarbete med de lokala tidningsorganisationerna. Tjänsterna kopplas på ett smidigt sätt samman med 
tidningarnas webbplatser och får då en hög räckvidd. (www.citygate.se 2004)  
 
Mediearkivet 
Mediearkivet startade genom ett samarbete mellan GP, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Mediearkivet är en 
Internetbaserad informationsdatabas. Tjänsten vänder sig till såväl företag, och skolor/universitet som till 
privatpersoner. Det är den största och mest omfattande databasen inom området breda elektroniska arkivtjänster. 
Mediearkivet innehåller både dagspress med olika politiska inriktningar och fackpress som fördjupar olika 
specialområden och bildar därmed både djup och bredd inom områden som Ekonomi, Hälsovård, IT, Marknad 
och Teknik. Arkivet innehåller artiklar från 1987 och fram till idag. (www.mediearkivet.se 2004)  
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Bilaga 2. 
 
Frågeområden kring allianser 
 
• Hur såg företagets omgivning ut innan alliansens ingående? 
 
• Vad var syftet med att ingå alliansen? 
 
• Hur gick det till att välja partners? 
 
• Vad innebär samarbetet för de inblandade parterna? 
 
• Geografisk Placering?  
 
• Återkoppling? 
 
• För- och nackdelar med alliansen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


