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Sammanfattning 
 

Många företag använder sig idag av reklambyråer i sin marknadsföring. Reklambyråerna 

blir då ansvariga för att förmedla de budskap och värderingar, som deras uppdragsgivare 

(kunder) vill ska nå fram till slutkunden. Det blir därför väldigt viktigt att 

kommunikationen mellan reklambyråerna och deras kunder fungerar och att de strävar 

efter att uppnå samma mål. Det finns många faktorer som kan inverka på att denna 

kommunikation inte fungerar på ett optimalt sätt, och att reklambyråns mål därför inte 

helt stämmer överens med uppdragsgivarens. 

 

Har reklambyråer och kunder samma målsättningar när de skapar en reklamkampanj? 

 

Syftet med studien är undersöka kommunikationen mellan reklambyråer och kunder, med 

betoning på deras målsättningar, och genom denna lyfta fram de problem som kan uppstå 

och därigenom ge både reklambyråer och deras kunder en ökad förståelse för vikten av en 

fungerande kommunikation. 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod, då det inom 

marknadsföring ofta dyker upp frågor som börjar med ”hur?” och ”varför?”. Så är fallet 

även i vår undersökning. Vi har lagt grunden till vår studie med hjälp av en rad intervjuer, 

vilket har föranlett oss att använda oss av ett induktivt, hermeneutiskt angreppssätt. 

 

Genom att använda oss av några kända teorier, som vi har modifierat något efter våra 

egna behov, och koppla dessa till empirin vi har samlat in genom de intervjuer med 

personer inom reklambranschen och deras uppdragsgivare, har vi försökt skapa ett 

verktyg som ska öka förståelsen för vikten av bra kommunikation inom detta område. 

Studien ska även påvisa de brister som kan finnas i kommunikationen och ge förslag, 

som förhoppningsvis ska kunna användas för att förbättra denna. 
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Kommunikationen mellan reklambyråer och deras kunder fungerar väldigt bra, och båda 

parterna verkar vara väldigt nöjda med hur samarbetet fungerar dem emellan. Rollerna är 

tydliga och relationerna är överlag väldigt bra. Det verkar också finnas en stor förståelse 

för vikten av målkongruens mellan parterna och en fungerande kommunikation, men det 

finns ändå, enligt vår mening, några områden där kommunikationen och förståelsen för 

denna skulle kunna förbättras ytterligare. 

 

Till exempel måste reklambyrån vara tydlig om vad en brief ska innehålla för att ge så 

bra underlag som möjligt för en kampanj. Samtidigt måste kunden ge reklambyrån den 

informationen reklambyrån behöver, och kunden måste också granska kritiskt de förslag 

som reklambyrån kommer med. I slutändan är det kunden som känner sin produkt bäst, 

och har kunden gett reklambyrån bästa möjliga underlag för att utforma fungerande 

kommunikation gentemot slutkunden, minskas sannolikheten att kampanjen misslyckas. 
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Summary 
 
Today many companies are using advertising agencies in marketing. That makes the 

advertising agencies responsible for delivering their clients messages and values to the 

final customer. Therefore it is very important that communication between an advertising 

agency and their client works in a way that they have similar marketing goals, despite all 

the factors that may distract this communication. 

 

The object of this essay is to study communication between advertising agencies and 

their clients, especially when it comes to setting up goals and that way highlight the 

problems that may occur and to make both the advertising agencies and their clients 

understand the importance of successful communication. 

 

We have done our research by interviewing representatives from advertising agencies and 

clients to advertising agencies. The interviews have given us some understanding on the 

subject which we have based our theories on, so we have used an inductive and 

hermeneutic approach to the subject. 

 

By modifying the theories we chose from the beginning and adapting them to the results 

of our research we have tried to show the advertising agencies and their clients the 

importance of effective and reliable communication between them. We also want to 

highlight the problems that may occur in the communication and give advice that 

hopefully can be used to improve the communication. 

  

The communication seems to work well and so does, according to our interviewees the 

co-operation overall. Everybody understands the roles in the co-operation and the 

relationships are well taken care off. The goals were well understood but we have still 

been able to find some areas whit possibilities for improvement. 
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Förord 

 
Det är inte bara resultatet som gäller, 

vägen till resultatet är minst lika viktig. 

 
Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få komma bort 

ifrån skolmiljön och få besöka de olika företag som har varit 

vänliga och ställa upp på våra intervjuer.  

 

Vi vill ge ett stort tack till följande personer som, trots sina 

hektiska scheman, har ställt upp på våra intervjuer: Peter 

Westling (GoGarbergs), Dan Landin (Åkestam & Holst), 

Kent Anderssson (Lennandia), Guy Ericsson (Sol Network), 

Lars Johansson (Blomquist), Pelle Holm (Lowe Brindfors), 

Jan Selling (SWE), Erik Wünche (Ruth), Ulrika Palm 

(Rodamco), Johnny Nordström (BRIS), Anna Jallai 

(McDonalds), Nils Ekmark (ATG) och Roland Bägén 

(Hyunday) 

 

Vi vill också tacka vår handledare, Hans Richter, samt alla i 

vår uppsatsgrupp som har visat oss vägen med hjälp av deras 

stöd och kritik. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel tar vi upp vad som ligger till grund för vår studie och vad det är vi har valt 

att undersöka. 

 

1.1 Problembakgrund 

Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till men få kan 

definiera tillfredsställande. Kommunikation är att prata med varandra, television, att 

sprida information, vår frisyr etc.1 

 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”Communicare” och betyder att dela, 

gemensam2. Att kommunicera betyder alltså att man delar sin kunskap med andra och 

därmed gör denna information gemensam. 

 

För att kunna kommunicera måste både informationskällan och mottagaren förstå koden 

man använder i kommunikationen och tolka den på samma sätt. Hur lätt det är att klara 

av detta beror på hur avancerad kod man använder, mottagarens och källans bakgrunder 

samt olika störningar och brus. 

 

Reklambyråerna är kommunikationsexperter och deras uppgift är att leverera 

uppdragsgivarens meddelanden till målgruppen. Det är viktigt att kommunikationen 

fungerar, inte bara gentemot slutkunden, men också mellan reklambyrån och 

uppdragsgivaren. 

 

Man kan säga att reklam är metoden att förmedla en bild av en producents vara eller 

tjänst till de tänkta konsumenterna.3 Reklambyråernas uppgift är att förmedla en bild av 

deras kunders varor eller tjänster till slutkunden på ett så bra sätt som möjligt. Det blir 

                                                
1 Fiske, J. 1990. Kommunikationsteorier – En Introduktion. Uppsala: Wahlström & Widstrand. s.11. 
2 Hård af Segerstad, Y. 2002. Use and Adaptation of Written Language to the Conditions of Computer-

Mediated Communication. Göteborg: Göteborgs universitet. 
3 http://www.reklam.se/page/73 
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därför väldigt viktigt att det finns en fungerande kommunikationen mellan 

reklambyråerna och deras kunder. 

 

Kommunikation mellan reklambyråer och kunder är någonting som vi anser vara av stor 

vikt. Då vi inte hittat någon tidigare forskning inom just detta område, tyckte vi att det 

skulle vara intressant att undersöka detta närmare för att se om kommunikationen 

fungerar på ett tillfredsställande sätt och om det finns utrymme för förbättringar.  

 

1.2 Problemformulering  

Har reklambyråer och kunder samma målsättningar när de skapar en reklamkampanj? 

Kan man genom att utveckla kommunikation förbättra samarbetet mellan kunder och 

reklambyråer? 

 

1.3 Syfte 

Genom att undersöka kommunikationen mellan reklambyråer och kunder, med betoning 

på deras målsättningar, vill vi lyfta fram de problem som kan uppstå och därigenom ge 

både reklambyråer och deras kunder en ökad förståelse för vikten av en fungerande 

kommunikation. 

 

1.3.1 Avgränsningar 

Eftersom syftet med undersökningen är att se om reklambyråer och deras kunder har 

likadana målsättningar vid skapandet av en reklamkampanj, har vi koncentrerat oss på 

vikten av kommunikation och bortsett från andra faktorer som säkerligen påverkar 

relationen.  

 

Vi har medvetet valt fyra reklambyråer från ”Årets bästa byrå” –listan som årligen 

publiceras av tidningen Resumé. De övriga fyra reklambyråer har vi valt från 
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Affärsvärldens konsultguide där de flesta reklambyråer finns med.  

 

Vid val av kunderna har vi sett till att de kunder vi väljer inte är befintliga kunder till 

reklambyråerna som ingår i denna studie. Vi har inte begränsat oss till ett visst 

affärsområde eller typ av verksamhet vid valet av kunder. På så sätt har vi kunnat 

undersöka företag med olika typ av mål i sin marknadsföring. 

 

1.3.2 Begränsningar 

Eftersom vi trots tiotals förfrågningar till slut fick intervjua bara fem kunder till 

reklambyråer, kan rapportens resultat knappast generaliseras. Mer om detta skriver vi i 

kapitlet ”Felkällor och självkritik”. 

 

Vi har av praktiska och ekonomiska skäl valt att i undersökningen inkludera bara företag 

som befinner sig i Stockholmsområdet eftersom vi från början skulle bara göra personliga 

intervjuer hos de företagen vi kontaktade. 

 

1.4 Begreppsförklaring 

För att undvika förvirring förklarar vi här de begrepp vi har valt att använda i rapporten: 

Reklambyråernas kunder eller uppdragsgivare: Med detta menar vi de företag 

eller organisationer som nyttjar reklambyråernas tjänster. 

 

Slutkund: Reklamkampanjens målgrupp 

 

Brief: Uppdragsgivarens sammanfattning av viktiga faktorer som påverkar en 

reklamkampanj. Innehåller information om målgruppen, budgeten, tidsschemat 

osv. (Se mer om brief i kapitel 1.5) 

 

Pitch: En tävling, organiserat av en uppdragsgivare, där olika reklambyråer bjuds 
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in för att utforma ett enkelt kampanjförslag. Reklambyrån med mest omtyckta 

kampanjförslag får uppdraget. 

 

Planner4: Folkets röst på reklambyrån. En analytisk person som via kontinuerliga 

undersökningar ska gjuta kunskap i projektet om hur målgruppen tänker och vad 

de gillar. 

 

Copywriter: Kreatör med huvudansvar för all text. Idémänniska och  god skribent. 

Tänker ofta också i mer strategiska banor. 

 

Art Director (AD): Kreatör med huvudansvar för bild och layout. Idémänniska 

med bildsinne. God förmåga att förenkla komplicerade problem. 

 

Originalare: Jobbar med AD'n och ser till att ADn's idéer blir verklighet. 

Ansvarig för att skapa tryckoriginalet som skickas till tryckerierna eller 

tidningarnas annonsavdelningar. 

 

1.5 Brief 

När en reklambyrå ska börja skapa en reklamkampanj behöver den ett underlag att utgå 

ifrån och utveckla till en färdig kampanj. Det första, och kanske viktigaste, underlaget en 

reklambyrå får av en kund är en så kallad brief. För att reklambyrån ska få den 

information den behöver för att skapa en framgångsrik reklamkampanj, bör briefen vara 

utformad på ett visst sätt och innehålla nödvändig information.  

 

Utmaningen i att skriva en bra brief ligger inte i att ta reda på nödvändig information, då 

den oftast redan finns åtkomlig inom organisationen, utan det är att veta vilka delar av 

informationen som är viktig och därmed bör ingå i briefen. 

 

                                                
4 Samtliga förklaringar av arbetsuppgifter: http://www.reklam.se/page/73/0/21/78 
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1.5.1 Grundstruktur för en brief:5 6 

Här presenterar vi en grundstruktur för en brief, med en del faktorer som vi anser ska 

ingå. Vi presenterar även några olika frågeställningar, som vi tycker bör besvaras i 

briefen. 

 

• Vad ska kommunikationen uträtta? 

- Mål  

(Kortsiktiga/Långsiktiga, Interna/Externa) 

- Bakgrund  

(Position på marknaden, strategi, konkurrenter, egna värderingar) 

 

• Vad ska sägas? 

- Budskap 

(Vad vill vi att kunden ska få för uppfattning av vår produkt/tjänst) 

 

• Till vem ska detta sägas? (Till vem riktar sig kommunikationen) 

- Målgrupp 

(Vilken är den? Hur vill vi bli uppfattade av den? Hur uppfattas vi av den 

idag och hur bemöter vi den idag?) 

• Varför ska mottagaren tro på budskapet? 

- Proofpoints 

(Vilka faktorer ska vi betona för att budskapet ska vara trovärdigt?) 

• Vad har vi för budget och tidplan? 

- Vad är en rimlig tidplan? 

(Har vi några tidsbegränsningar? Vad är en lämplig tidplan?) 

- Hur stor budget har vi? 

(Har vi några begränsningar i vår budget? Vad är en lämplig budget?) 

• Hur ska vi mäta resultatet? 

- Vilken metod bör vi använda för att kunna mäta resultatet? 

                                                
5 www.mamut.com/homepages/Sweden/1/17/lesleycommunications/subdet522.htm 
6 www.ab1.se/usability/forberedelse/kreativBrief.asp 
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1.6 Processkartläggning7 

Den första kontakten mellan en reklambyrå och en kund tas ofta när kunden gör en så 

kallad pitch. Kunden har då beslutat sig för att, med hjälp av en reklambyrå, göra en 

reklamkampanj. Kunden bjuder in en handfull olika reklambyråer till en pitch där kunden 

presenterar en kort uppgift för reklambyråerna. Den reklambyrå som har de bästa idéerna 

och de bästa lösningarna till problemet får vanligtvis uppdraget. 

 

Det är också vanligt att en kund tar kontakt direkt med en byrå efter rekommendationer 

från andra kunder och kollegor. Personliga relationer och kontakter är därför viktiga för 

en reklambyrå och ofta fortsätter samarbetet mellan personer från reklambyrå och en 

kund även när någon av personer som jobbar på reklambyrån eller hos kunden byter 

företag. 

 

Många reklambyråer arbetar även med att ta kontakt med kunder som de känner att de 

skulle vilja arbeta med, men detta tillvägagångssätt är inte så effektivt och leder inte till 

affärsrelationer i samma utsträckning som vid en pitch eller första kontakt av kunden. 

 

När kunden har bestämt sig för en reklambyrå som den vill arbeta med får reklambyrån 

en så kallad brief, där förutsättningarna för uppdraget beskrivs i form av mål och syften 

med kampanjen osv. Reklambyrån tillsätter sedan en arbetsgrupp som vanligtvis består 

av en projektledare, produktionsledare, planner, Copywriter (Copy), Art Director (AD) 

och en originalare. Projektledaren blir den som ser över hela projektet och som har sköter 

en stor del av kundkontakten. En stor del av kommunikationen sker här mellan 

projektledaren och marknadschefen för kundens företag. De har i sin tur personer inom 

deras arbetsgrupper/organisationer som de i sin tur också måste kommunicera med.  

 

Under skapandet av reklamkampanjen fortskrider kommunikationen mellan reklambyrån 

och kunden. Hur mycket de kommunicerar under denna fas varierar. En del kunder vill 

kanske vara med och ta eller godkänna beslut i varje delmoment, medan andra låter byrån 

                                                
7 http://www.reklam.se/page/73/0/21/21 
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få mer fria händer. Detta är någonting som byrån och kunden helst bör komma överens 

om när de inleder en relation. 

 

När reklamkampanjen är klar ska den presenteras av reklambyrån för kunden som ska 

godkänna denna innan reklamen slutligen går ut i medierna. 

 

På nästa sida presenteras en förenklad modell om kontakten mellan reklambyrån och 

uppdragsgivaren. 
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Reklam-
byrå 1 

Reklam-
byrå 2

Reklam-
byrå 3

Reklam-
byrå X 

Uppdrags-
givare 

1. Uppdragsgivaren 
bjuder potentiella 
byråer in på en pitch 2. Byråer ger sina förslag 

till uppdragsgivaren 

U
p
p
d 
r 
a 
g 
s 
g 
i 
v 
a 
r 
e 
n 

 
R
e 
k 
l  
a
m
b
y 
r 
å 
n 

1. Kunden förbereder en brief till vald reklambyrå 

 2. Reklambyrån ger ett kampanjförslag till kunden 

2.1 Kunden ger sina synpunkter vid behov 

 2.2 Reklambyrån ger ett nytt förslag 

3. Kampanjförslaget godkänns och kampanjen sätts igång 

4. Marknadsundersökningsföretag eller en avdelning 
av uppdragsgivarens marknadsavdelning undersöker
kampanjens resultat (reklambyrån har oftast tillgång
till denna information). 

Från en pitch till en kampanj, egen modell 
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INLEDNING 

 
METOD 

 
TEORI 

 
ANALYS 

 
EMPIRI 

 
DISKUSSION 

 

Här tar vi upp ämnet 
och bakgrunden vår 

studie. 

Beskrivning av den 
metod vi har valt att 

arbeta efter. 

Val av teorier och 
diskussion kring 
deras lämplighet. 

Analys av valda 
modeller och våra 

tolkningar av dessa.

Resuiltat av vår 
forskning. 

Slutsatser och 
slutdiskussion. 

 

 1.7 Disposition  
Här har vi gjort en disposition för att läsaren ska kunna se hur vi har strukturerat studien 

och lättare kunna orientera sig.
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FELKÄLLOR & 
SJÄLVKRITIK 

 

Problem som kan ha 
påverkat 

forskningens resultat 

 
KÄLL-

FÖRTECKNING 
 

Referenser till 
bakgrunds-

informationen till 
forskningen. 

 
BILAGOR 

 

Bifogat material. 
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2. Metod 

Genom att förklara metoden och val av tillvägagångssätt vid observationer säkerställer 

man att forskningen är vetenskapligt och pålitligt genomförd. Detta ger en annan forskare 

eller grupp möjlighet att upprepa undersökningen under exakt identiska förhållanden för 

att kontrollera det ursprungliga resultatet. Val av metod kan också ge en förklaring till 

varför man har kommit fram till de slutsatser man har gjort och avsaknaden av en 

metodisk analys kan minska rapportens trovärdighet.8 

 

2.1 Informationssökning 

Man kan använda två olika typer av information att grunda sin rapport på, primärdata och 

sekundärdata. 

 

2.1.1 Primärdata 

Information som kommer direkt från källan, till exempel från en intervju, 

enkätundersökning eller observation, kallas för primärdata. Insamling av sådan 

information kan vara dyrt och tidskrävande, men samtidigt har primärdata hög 

trovärdighet, och man får svar till oftast avgörande frågor kring ämnet. 

 

2.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan finns tillgängligt i olika källor. Det kan handla 

om tidningsartiklar, årsredovisningar, statistiska rapporter, böcker osv. När man 

behandlar sekundärdata, är det viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten. När och var 

dokumenten har tillkommit, varför och under vilka förhållanden är frågor man ska tänka 

på när man bedömer en källa.9 

 

                                                
8 Backman, J. (1985) Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Lund: Studentlitteratur. 
9 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
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2.1.3 Vår informationssökning 

I vår undersökning har vi kontaktat reklambyråer och deras kunder för att få en så 

fullständig bild som möjligt av de förhållanden som ligger till grund för vår 

undersökning. Intervjupopulationen består av åtta representanter från reklambyråer och 

fyra personer från kundernas sida.  

 

Reklambyråernas representanter valdes delvis från Resumé-tidningens ”Sveriges bästa 

byrå 2004” -undersökning10 och delvis slumpmässigt från Affärsvärldens Konsultguide-

listan om reklambyråer11. På grund av begränsade resurser valde vi dock bara bland 

reklambyråer som är representerade i Stockholm. 

 

Vi har sett till att de personer vi har intervjuat har direkt kontakt med andra partens 

representanter eftersom vi anser detta vara viktigt för rapportens validitet. Kunderna vi 

har intervjuat är inte kunder till de reklambyråer som ingår i undersökningen eftersom 

detta kunde ha påverkat de svaren vi har fått fram, när företagen inte vill säga negativa 

saker om sina samarbetspartner. 

 

Sekundärdata vi använder i arbetet kommer från litteraturen, tidskrifter och 

Internetkällor. Vid användning av Internet har vi bara använt pålitliga källor som 

reklambyråernas hemsidor och välkända tidningarnas hemsidor. För att behålla den 

kritiska synen till Internet källor har vi också försökt att kontrollera de ursprungliga 

källorna till artiklar, författarnas bakgrund och sidornas syfte i allmänhet. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Beroende på undersökningens karaktär och syfte kan man använda två olika sätt att 

genomföra forskning. Eftersom de två inriktningar kan betraktas som var sin ändpunkt i 

kontinuum, använder forskare nuförtiden ofta också en kombination av dessa. I följande 

                                                
10 http://www.resume.se/sverigesbastabyra.asp 
11 http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden/rankning.jsp?bransch=Reklam 
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förklaras närmare skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning samt vårt 

vägval.12 

 

2.2.1 Kvantitativ forskning 

Undersökningar som görs med hjälp av till exempel experiment, test, prov, enkäter och 

frågeformulär m.m. kallas för kvantitativa undersökningar. Sådana metoder utmynnar i 

numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana.13 

 

2.2.2 Kvalitativ forskning 

Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att de inte använder siffror eller tal. De 

inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna och talade. En kvalitativ 

undersökning genomförs oftast med hjälp av en intervju och svarar på frågor ”Vad är 

detta? Vilka är de underliggande mönstren?”.14 

 

2.2.3 Vår forskningsmetod 

Redan från början hade vi klart för oss att vi skulle använda kvalitativt inriktad forskning. 

Eftersom problemet handlar om de så kallade mjuka faktorer, och vi inte kände behov av 

att behandla data i numerisk form, bestämde vi oss att intervjua de aktörer som är 

relevanta i undersökningssyfte, det vill säga representanter från reklambyråer och från 

företag som anlitar reklambyråer. 

 

Första kontakten till de människor vi ville intervjua gjordes antingen via telefon eller via 

mail. Därefter bokade vi intervjuer och samtliga intervjuer utfördes i respektive företags 

lokaler. För att skapa så liknande intervjusituationer som möjligt, var det en av oss som 

intervjuade alla respondenter och den andra gjorde anteckningar och ställde följfrågor 

                                                
12 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
13 Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
14 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
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efter de förutbestämda frågorna. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter, med stora 

variationer eftersom undersökningens karaktär tillät att respondenterna fick svara fritt. 

 

För att hitta svar till de frågor vi undersöker försökte vi i intervjuerna kartlägga processen 

från etablering av kontakt mellan reklambyråer och deras kunder till slutet av kampanjen. 

Med liknande frågor till båda undersökningsgrupper ville vi se om de hade samma 

uppfattning om reklamkampanjernas syften och målsättningar utan att de intervjuade 

skulle försöka försköna situationen. 

 

Vid bokningen av intervjuerna blev bortfallet från reklambyråernas sida överraskande 

litet. Den enda orsaken till att inte ställa upp på intervju var enligt byråerna själva 

tidsbrist. Från kundernas sida var intresset betydligt mycket mindre. Detta kan bero på att 

undersökningen inte kändes lika relevant för kunder. 

 

2.3 Vetenskaplig inriktning15 

Idag har man definierat två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och 

hermeneutiken samt en kombination av dessa, den så kallade kritiska teorin. För att 

förklara vilken inriktning vi har valt, presenterar vi härnäst de olika teorierna. 

 

2.3.1 Positivism 

Enligt positivismen ska man basera sina slutsatser på säker kunskap. Utgångspunkten är 

det vi redan vet, och det vi kan registrera med våra fem sinnen eller resonera oss fram till 

med mänsklig logik. 

 

Positivismens svaga punkt är att forskare inom positivismen länge försökte hålla isär 

teorin och verklighet, vilket till slut visade sig vara omöjligt.16  

                                                
15 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (1999) Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber 

Ekonomi. 
16 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forsknings metodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
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2.3.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken baseras på en teori, en bestämd förförståelse, vilken man genom en dialog 

med relevanta källor utvecklar tills man kommer fram till ”en ny förståelse”. Man 

använder alltså denna förförståelse grund till frågor och problem som man tar upp med 

undersökningsmaterialet. Man tolkar resultatet av denna dialog för att skapa en ny 

förståelse, som man använder som utgångspunkt till nästa dialog, tolkning och ännu 

nyare förståelse. 

17 

2.3.3 Kritisk teori 

Den så kallade kritiska teorin försöker förena såväl hermeneutisk tolkning som 

positivistisk prövning för att undvika de brister som uppstår vid en för trångsynt analys. 

Genom en kritisk granskning med båda metoder försöker man ta hänsyn till (såväl det 

går) möjligheten att människornas handlingar styrs av någonting de inte själva känner till. 

 

2.3.4 Vår vetenskapliga inriktning 

I vår avhandling har vi tagit ren hermeneutisk inriktning, och utvecklad vår förståelse 

under resans gång. Detta var egentligen inget medvetet val, hellre det enda alternativet 

eftersom vi inte hade några förkunskaper (förförståelse) inom den analyserade branschen. 

                                                
17 Stålmarck, T. (2005). “– Dagens lektion presenteras av…”  Kand. Stockholms universitet. s. 7 

Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999 s. 220
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Positivistiska inriktningen är inte heller användbar i en kvalitativ undersökning där 

tolkningen inte baseras på ”säker” kunskap och där det inte finns bara ett rätt svar. 

 

2.4 Angreppssätt 

2.4.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Det finns två olika angreppssätt i den hermeneutiska inriktningen av forskning. Antingen 

gör man en hypotes som man testar i verkligheten, vilket kallas för deduktiv ansats eller 

så väljer man induktiv ansats då man börjar samla in data som man sen analyserar och 

bygger sin teori på.18 

 

 
 

2.4.2 Vårt angreppssätt 

När vi inte hade någon tidigare erfarenhet från reklambranschen så kunde vi omöjligt 

bygga teorier och modeller att basera hypoteser på. Dessutom hade vi valt att satsa på 

kvalitativ forskning inom branschen så induktiv ansats blev en naturlig val för oss. 

                                                
18 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (1999) Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber Ekonomi 
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2.5 Forskningskvalité 

Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (studentlitteratur 2003) beskriver orden reliabilitet 

och validitet samma sak när man gör kvalitativ undersökning, till skillnad ifrån en 

kvantitativ undersökning. Validiteten eller reliabiliteten handlar inte enbart om 

datainsamlingen, men man ska kontrollera validiteten av hela forskningsprocessen.19 

 

Vid insamlingen av data vi har intervjuat flera människor av både olika reklambyråer och 

kunder som använder reklambyråernas tjänster, och varje intervju är inspelad. Dessutom 

har vi skrivit ner våra observationer vid intervjusituation eftersom vi tror att det kan vara 

viktigt för vårt syfte att tolka de intervjuades beteende och svarens trovärdighet. Istället 

för att använda utskrivna intervjusammanfattningar har vi också valt att lyssna av svaren 

från bandet vid behov. 

 

Denna rapport har vi försökt att skriva så utförligt som möjligt så att läsaren ska kunna 

följa vårt resonemang och ha möjligheten att bilda sig en egen uppfattning. 

                                                
19 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
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3. Teoretisk Referensram 
Här kommer vi att ta upp och beskriva de modeller och teorier som vi tänker använda i 

vår studie. Vi kommer att göra våra egna tolkningar av modellerna och eventuellt 

anpassa dem så att de går att applicera på det område vi undersöker. Hur vi har tolkat 

modellerna behandlas närmare i Analysen (kap.4) 

 

”En modell är som en karta. Den återger utvalda särdrag hos det aktuella området; 

ingen karta och heller ingen modell kan vara uttömmande. En vägkarta betonar andra 

särdrag än en klimatkarta eller en geologisk karta. Detta innebär att vi måste vara 

målmedvetna och omsorgsfulla vid valet av karta, vi måste veta varför vi anlitar den och 

vilka insikter vi vill att den ska ge.”20  

 

3.1 Kommunikationsmodell 

Denna teori beskriver hur ett meddelande kodas, levereras och tolkas mellan två 

kommunikationsparter. Tyngdpunkten i modellen läggs på överföringen av information, 

idéer, attityder och känslor från den ena parten till den andra. I modellen lägger man inte 

fokus på de enskilda komponenterna, vilka är väldigt enkla, utan på kopplingarna dem 

emellan.21 

                                                
20 Fiske, J. 1990. Kommunikationsteorier – En Introduktion. Uppsala: Wahlström & Widstrand. s. 57. 
21 Fill, C. 2002. Marketing Communications – Contexts Strategies and Application. Essex: Pearson 

Education limited. s. 31-32. 
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Källan identifierar ett behov av att överföra ett meddelande och väljer sedan en 

kombination av lämpliga ord, bilder och symboler för att representera det meddelande 

som ska överföras. Detta kallas kodning. Syftet med kodningen är att konstruera ett 

meddelande som mottagaren ska kunna förstå.  

 

Det finns flera orsaker till att kopplingen källa/kodning inte fungerar. En orsak kan vara 

att källan inte lyckas att analysera en specifik situation på ett lämpligt sätt. Om inte källan 

förstår mottagarens problem eller kunskapsnivå, kan olämplig information komma att 

inkluderas i meddelandet. När meddelandet sedan överförs till mottagaren kan denna 

missförstå och misstolka meddelandet.22 

 

Processen att förvandla och tolka ett meddelande till tanke kallas avkodning. Denna 

process influeras av mottagarens erfarenheter, uppfattningar, attityder och värden hos 

både källan och mottagaren. Ju mer förståelse mottagaren har för källan och ju mer 

erfarenheter han eller hon har av att avkoda källans meddelanden, desto större är 

mottagarens möjligheter att avkoda källans meddelanden på ett framgångsrikt sätt. 

                                                
22 Fill, C. 2002. Marketing Communications – Contexts Strategies and Application. Essex: Pearson 

Education limited. s. 32. 
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Feedback är den del av en mottagares reaktion på meddelandet som sänds tillbaka till 

källan, och är av stor vikt för en framgångsrik kommunikation. För att kommunikationen 

ska fungera effektivt, krävs det att källan får veta vad det är för meddelande som har 

mottagits och hur det har tolkats av mottagaren.23 

 

Huvudfunktionen med feedback är att hjälpa kommunikatorn att anpassa meddelandet till 

mottagarens behov och gensvar. En annan funktion, som feedback har, är att den kan 

hjälpa mottagaren att känna sig mer delaktig i kommunikationen. Mottagaren blir mer 

benägen att acceptera kommunikatorns meddelande om den känner att kommunikatorn 

tar hänsyn till vår reaktion.24 

 

Brus är allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte 

avsetts i källan.25 Brus är distorsion av information och är någonting som till viss grad 

alltid kommer att vara närvarande vid all typ av kommunikation. Detta är en faktor som 

kan ha en negativ inverkan på hur bra ett meddelande mottas och hur bra kvalitén är på 

den feedback som överförs från mottagaren till källan. Brus är när en mottagare hindras 

från att ta emot ett meddelande och en anledning till detta kan exempelvis vara att 

meddelandet kodas på ett olämpligt sätt, vilket gör det väldigt svårt för mottagaren att 

avkoda det. 

 

Organisationer som är verksamma i olika branscher har sina egna branschmiljöer med 

eget språk och egna sätt att fungera. Dessutom har varje företag och även olika 

avdelningar av ett (större) företag sina egna karaktärsdrag och skillnader. Dessa olika 

miljöer skapar enligt kommunikationsmodellen olika “världar av förståelse”. Den ”värld 

av förståelse”, som källan och mottagaren omges av, innefattas av deras respektive 

förståelse för idéer, attityder och känslor. När källan och mottagarens har förståelse för 

                                                
23 Fill, C. 2002. Marketing Communications – Contexts Strategies and Application. Essex: Pearson 

Education limited. ss. 33-34 
24 Fiske, J. 1990. Kommunikationsteorier – En Introduktion. Uppsala: Wahlström & Widstrand. ss. 37-38 
25 Fiske, J. 1990. Kommunikationsteorier – En Introduktion. Uppsala: Wahlström & Widstrand. s. 19. 
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varandra sammanfaller deras ”världar av förståelse” och detta ökar möjligheten för att en 

effektiv kommunikation ska uppstå.26 

 

3.2 Reflektion 

Det finns några olika anledningar till att vi har valt denna kommunikationsmodell som en 

teoretisk referensram för vår studie. 

 

Modellens fokus på hur ett meddelande överförs från en källa till en mottagare och hur 

den behandlar de olika yttre omständigheter och faktorer som inverkar på hur ett 

meddelande förändras och slutligen tolkas, gör den användbar i vår uppsats. Den sätter 

upp vissa riktlinjer som ger oss en djupare inblick i vad det är som avgör hur en effektiv 

och framgångsrik kommunikation bör se ut. Den fungerar även som ett effektivt verktyg 

när man vill undersöka var man sannolikt kan hitta bristerna i en ineffektiv och bristfällig 

kommunikation. 

 

3.3 Newcombs modell27 

Denna modell inför kommunikationens roll i ett samhälle eller en social gemenskap. 

Kommunikationen är här, enligt Newcomb, avsedd att upprätthålla jämvikt inom det 

sociala systemet. A och B är här någon form av kommunikator och mottagare, medan X 

är någon del av deras sociala omgivning.  

 

Denna triangel utgör ett system där de interna relationerna mellan A, B och X är 

ömsesidigt beroende. Om exempelvis A förändrar sitt förhållande till X kommer B att 

behöva ändra sitt förhållande till antingen A eller X. För att kommunikationen ska 

fungera effektivt måste systemet vara i jämvikt, vilket det gör om A och B har liknande 

attityder mot X.  

 

                                                
26 Fill, C. 2002. Marketing Communications – Contexts Strategies and Application. Essex: Pearson 

Education limited. s. 35. 
27 Fiske, J. 1990. Kommunikationsteorier – En introduction. Uppsala: Wahlström & Widstrand. s. 49-51 
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Skiljer sig A:s och B:s attityd gentemot X, kommer A eller B att känna sig tvingade att 

fortsätta kommunikationen tills de har samma attityd, vilket i sin tur leder till jämvikt i 

systemet. Deras strävan emot en gemensam attityd mot X blir större ju viktigare ställning 

X har i deras sociala omgivning.  

 

 

 

3.4 Reflektion 

Modellen skiljer sig en del från tidigare presenterat kommunikationsmodell och även 

andra författarnas kommunikationsmodeller, då den lägger fokus på personlig eller social 

kommunikation. Då den behandlar kommunikation mellan två olika parter samtidigt som 

den tar hänsyn till en tredje part tycker vi att den, med en viss modifikation, är ett 

lämpligt verktyg för vår studie. Exakt hur vi vill använda och modifiera den, skriver vi 

mer om i Analysdelen (kap.4). 

X

B A 
Fiske, J. 1990.Kommunikationsteorier – En introduktion s. 50
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4. ANALYS 
Analys av de modeller vi tidigare bestämde oss för att använda i studien. 
 

4.1 Kommunikationsmodell 

Kommunikationen bland de kunder och reklambyråer, som vi har intervjuat, fungerar i 

inledningsfasen på ett sätt som liknar det på vilket ett meddelande överförs från en källa 

till en mottagare i modellen, där reklambyrån fungerar som mottagare och reklambyråns 

kund fungerar som en källa. Den brief som kunden ger reklambyrån blir här meddelandet.  

 

 
 

 

Byrån måste här, som mottagare, tolka den information eller kod i form av en brief som 

den får från kunden för att kunna göra en framgångsrik kampanj. När byrån har tolkat den 

information eller kod de fått bör den återkoppla till kunden, med hjälp av att ge feedback, 

för att försäkra sig om att de har tolkat informationen korrekt.  

Värld av förståelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Brus                Feedback 

Värld av förståelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Brus 
 

Reklam
byrå 

Av-
kodning

 
 Brief  

Kund 
 

Kodning

Fill, C. 2002. Marketing communications s. 32 (egen modifikation)



    

 24

 
 

Om det finns brister i någon eller några led i den här processen är det troligt att 

slutkunden kommer att få ett budskap som inte överensstämmer med det budskap som 

företaget/organisationen vill förmedla. 

 

I modellen tas källans och mottagarens kultur och omvärld upp som faktorer, vilka kan 

påverka hur en kod eller ett meddelande kan kodas och tolkas. Någonting som vi slogs av 

under våra besök hos de olika reklambyråerna och som var gemensamt för samtliga av 

dem, var den trevliga och öppna miljön. Atmosfären är väldigt välkomnande och unik, 

vilket förmodligen inte är en slump. Man får en känsla av att miljön är optimerad för att 

sporra kreativitet, vilket inte vore särskilt osannolikt.  

 

Det är en stor skillnad mellan en reklambyrå och en ”typisk” reklambyråkund, både vad 

gäller miljön på arbetsplatsen och på personerna. Personerna som arbetar på reklambyråer 

tenderar att vara mer avslappnade och ”laid back”, vilket skulle kunna tolkas som brist på 

engagemang, men så är inte fallet. Den typiska miljön på ”vanliga” företag, som utgör 

reklambyråernas kunder, är oftast betydligt mer strikt och återhållsam, vilket avspeglas 

på attityderna hos personerna som arbetar där.  

 

Dessa skillnader i kultur, omvärld och attityder är någonting som, enligt modellen, 

”byggs in” i koden till meddelandena och kan påverka kommunikationen mellan källan 

och mottagaren när meddelandena kodas och tolkas. Då syftet med att koda ett 

meddelande är att det ska få en konstruktion som mottagaren ska förstå, kan fördomar 

och stereotyper spela en viss roll för kommunikationen mellan reklambyråerna och deras 

kunder.  

 

Även om miljön och atmosfären skiljer sig mycket från den miljö och atmosfär som ofta 

infinner sig på byråns kunders företag, behöver detta inte innebära kommunikationen blir 

lidande. Så länge de har förståelse för varandras kulturer och accepterar dessa, kommer 

deras ”världar av förståelse” att sammanfalla, vilket kommer att ge bra förutsättningar för 

en lyckad kommunikation. 
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När reklambyrån har fått ett meddelande av kunden och kodat av detta, är det viktigt att 

den skickar tillbaka feedback för att säkerställa att de har tolkat meddelandet på rätt sätt. 

Har meddelandet misstolkats är risken stor att slutkunden får ett felaktigt budskap. Vi 

nämnde tidigare att huvudfunktionen med feedback var att hjälpa kommunikatorn med att 

anpassa meddelandet efter mottagarens behov och gensvar. Kommunikatorn är här 

reklambyråns kund, som genom att få feedback från reklambyrån kan anpassa den 

information de ger efter de behov byrån har. Byrån behöver ha specifik information för 

att effektivt kunna anpassa en reklamkampanj efter kundens målsättningar. 

  

Attityder och idéer är, som sagt, faktorer som kan byggas in i ett meddelande när detta 

kodas. De finns också andra faktorer som kan bidra till störningar eller ”brus” i 

kommunikationen mellan reklambyråerna och deras kunder. Den typen av språk man 

använder kan byggas in i koden och ge upphov till misstolkningar. Den ena parten kan 

kommunicera i något annorlunda termer eller så kan en term ha olika innebörd för de 

båda parterna, vilket också kan leda till misstolkningar. 

 

När en reklambyrå ska göra en kampanj åt en kund får de oftast en så kallad brief av 

kunden. Denna brief innehåller information om kundens målsättningar, önskemål mm. En 

sådan brief kan innehålla väldigt mycket information och en del av denna kan vara så 

kallad ”onödig information”. Detta är information som reklambyrån inte behöver, men 

ändå måste gå igenom för att hitta den information som är relevant. Denna ”onödiga 

information” blir då ett slags brus i kommunikationen mellan byrån och kunden.  

 

Det kan också saknas relevant information i briefen, då kunden kanske inte alltid är 

medveten om vad exakt det är för information som reklambyrån behöver. Här blir det 

viktigt att kunden får feedback från reklambyrån så att kunden kan anpassa briefen för att 

ge byrån den information som den behöver. 
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Fill28 talade om att en mottagare blir mer benägen att acceptera ett meddelande om den 

får feedback, om den känner att kommunikatorn tar hänsyn till dennes reaktion. Då 

kunden får feedback av reklambyrån, kan man tillämpa denna teori. En kund känner sig 

mer delaktig i kampanjen då den känner att reklambyrån engagerar sig och har åsikter om 

den brief som kunden har gjort. Detta kan göra det lättare för reklambyrån att ”sälja” sina 

idéer, om hur kampanjen bör se ut, till kunden. 

 

När reklambyrån har fått all den information den anser behöva för att utforma en 

reklamkampanj, blir situationen omvänd. Reklambyrån blir nu istället källa och som ska 

skicka ett meddelande, i form av ett förslag till en färdig kampanj, till kunden som här 

agerar mottagare. 

 

 
 

 

Reklambyrån presenterar alltså ett förslag till en kampanj, som kunden sedan ska ta 

ställning till. När kunden har sett presentationen ger den reklambyrån sin åsikt om den, i 

form av feedback. Om kunden inte har några invändningar, går processen vidare och 

kampanjen dras igång.  

                                                
28 Fill, C. 2002. Marketing Communications – Contexts Strategies and Application. Essex: Pearson 
Education limited. s. 34. 
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Om kunden har några invändningar, får reklambyrån antingen anpassa kampanjen efter 

dessa eller så får den försöka övertala kunden om fördelarna med den nuvarande 

utformningen av kampanjen, så att både reklambyrån och kunden delar samma bild av 

vilket budskap som ska nå slutkunden och hur detta budskap på bästa sätt ska nå fram. 

För att detta ska ske behöver reklambyrån och kunden ha en liknande uppfattning om 

slutkunden, och det är här vår variant av Newcombs modell kommer in i bilden. 

 
4.2 Newcombs modell 
Här har vi valt att låta A och B vara reklambyrån respektive reklambyråns kund. För att 

behålla en jämvikt krävs det att A och B har en liknande attityd gentemot X, som här är 

slutkunden. Detta utgör ett system med ett ömsesidigt beroende. Både reklambyrån och 

kunden är beroende av att reklamen är tillräckligt bra utformad för att den ska fungera 

mot slutkunden. 

 

 

Om reklambyrån och kunden har olika uppfattningar om slutkunden kommer de att känna 

sig tvungna att fortsätta att kommunicera tills de har samma attityd till X. Om de inte har 

samma attityd emot slutkunden, blir det väldigt svårt att komma överens om hur en 

reklamkampanj ska se ut och för att fungera så bra som möjligt mot slutkunden. Detta 

kan komma att innebära att reklambyråns målsättning inte blir densamma som kundens 

målsättning. 

Reklam-
byrå 

Slutkund

Kund 
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Det vi har kommit fram till är att reklambyråernas respektive kundernas målsättningar är 

väldigt lika. Även om reklambyråerna hela tiden måste tänka på att göra bra PR för byrån 

samtidigt som de gör bra reklam åt kunden, så är detta inte någonting som går ut över 

kvaliteten på reklamen som görs åt kunden. En framgångsrik reklamkampanj är inte bara 

bra för kunden utan även för reklambyrån, som får mycket bra PR. Det ligger alltså i både 

byråns och kundens intresse att en reklamkampanj blir bra och uppmärksammad, vilket 

gör att målen för båda parterna oftast blir väldigt lika och därmed ger jämvikt.  

 

Det som ofta kan skilja mellan byrån och kunden är deras uppfattning om slutkunden, 

vilket kan rubba jämvikten. En lyckad reklam bör bara innehålla ett eller ett fåtal enkla 

budskap för att den ska nå den potentiella slutkunden, vilket många reklambyråer är 

medvetna om. Många kunder vill däremot nå ut med så många budskap och meddelanden 

som möjligt till den potentiella slutkunden, vilket ofta resulterar i att slutkunden inte tar 

till sig ett enda utav dessa budskap och reklamen försvinner i mediebruset.  

 

För att jämvikt ska uppnås måste reklambyrån se till att inte bara vara kunden till lags, 

utan kommunicera med kunden och förklara varför man inte kan ha för många budskap i 

reklamen. Kan byrån göra detta framgångsrikt så att kunden förstår, kommer jämvikt att 

uppnås i modellen då de båda parterna nu har en likadan uppfattning om slutkunden. För 

att reklambyråer och deras kunder ska ha samma mål med reklamkampanjer, så är det bra 

om de har en snarlik uppfattning om slutkunden och därför är denna användbar i vår 

studie. 
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5. Empiri 
I följande kapitel presenteras resultaten av vår undersökning. Vi har sammanfattat de 

intervjuer, som vi har gjort för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om 

vad vi har kommit fram till. 

 

5.1 Intervjusvaren från reklambyråer 
• Tycker du att era senaste kampanjer har varit framgångsrika? 

 ”det är viktigt att veta vad en reklam kan uträtta och vad den kan inte 

uträtta… att ha rimliga förväntningar och ge en reklam en tydlig roll” 

 ”man vill att uppdragsgivaren ska tro på reklam, men man vill inte att den 

ska tro för mycket på reklam... dvs. de har övertro, de tror att reklam kan 

lösa ett problem, det kan den aldrig göra utan den kan bidra med 

någonting i ett stort sammanhang” 

 ”det är vad kunden tycker och det är det som är det viktiga” 

 ”en sak vi har blivit bättre på är att definiera vad en kampanj kan uppnå i 

termer av försäljningsmål och varumärkesmål” 

 ”vi vann faktiskt xxxxx-priset häromdagen för vårt arbete med xxxxx, det är 

det bästa beviset man kan få” 

 ”de senaste åren har vi presterat mycket jämnare kvalité på arbetena rent 

kreativt” 

 ”i takten med att konjunkturen vänder så blir det inte lika mycket rädsla 

för att göra fel utan snarare en vilja att lyckas och det är det som påverkar 

utgången av mycket reklam”… ”man är otroligt rädd för att göra fel i en 

lågkonjunktur eller en vikande konjunktur, det bästa man kan jobba med 

ur reklambyråperspektiv är ett företag som är på väg uppåt och har 

framtidstron” 

 ”vi är bra på att vara överens med våra kunder på om varför vi gör som vi 

gör” 
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 ”kunderna har varit nöjda med det mesta vi har gjort, och det har vi också 

varit, men det är klart det alltid finns möjlighet för förbättring” 

 

• Vad tror du är den största anledningen till att de har varit framgångsrika? 

 ”en kombination av många aspekter men huvudsakligen är det att man 

lyckas samla duktiga människor på en och en samma arbetsplats” 

 ”att våra uppdragsgivare trodde på kampanjen... om kunden inte tycker om 

kampanjen så kommer den inte fungera eftersom kunden inte kan sälja den 

internt” 

 ”allting kommer ifrån nära samarbete med kunden så att man tänker på 

kundens kund… ett vanligt misstag är att man gör en kampanj för 

marknadschefen hos kunden” 

 ”vi är en gammal byrå… och skälet till det är att vi levererar kvalitet” 

 ”vi har en bra blandning av personer i ålder och erfarenhet” 

 ”visst man kan lära sig en del i form av metodik och strukturkapital och 

olika modeller” 

 ”jag tror att många kunder kommer att säga att de väljer inte att arbeta 

med byråer utan snarare med individer… det är därför som byråer också 

kan gå upp och ner nu, ganska kraftigt under en kort period, beroende på 

personer som flyttar” 

 ”det gäller att överleva olika marknadschefs byten och snabbt bygga upp 

en relation med ny person för annars riskerar man att tappa kunden när 

marknadschefen byter jobb” 

 ”det tar faktiskt rätt lång tid att lära känna en kund så om man slutar 

arbetet med 1-2 år då är det mycket förlorad för både byrån och kunden 

för det är just då man börjar (liksom) känna marknaden och så” 

 ”vi är noga med förarbetet, samlar in fakta, jobbar mycket med strategi- 

och konceptutveckling innan vi börjar med idéarbetet” 
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 ”vi strävar efter att kampanjerna fungerar resultatmässigt och inte bara att 

de utmärker sig med att man har gjort någonting som sticker ut” 

 

• Hur brukar den första kontakten mellan er och nya kunder etableras? 

 ”det gäller att ha ett känt varumärke och en skaplig attityd till den” 

 ”så finns det pitchfavoriter, om man hamnar på årets bästa byrå-listan, och 

då kan kunder ringa och säga att nu har vi tagit ut en pitch, ni har hamnat 

på en bruttolista som brukar vara 8-10 byråer, och då vill de först ha ett 

skriftligt svar på en mängd frågor och också rätt mycket fakta och referens 

case och sånt där… efter det så brukar man ta det ner till 3-5 byråer som 

alla får komma dit och presentera sig och får någon slags brief och får 

några veckor på sig att presentera det…” 

 ”vi är aktiva och jagar kunder” 

 ”men nu börjar det komma upp alla möjliga olika sätt att utvärderas som 

faktiskt tenderar att bli bättre och bättre, man får arbeta ihop med en kund 

under en halv dag omkring en speciell fråga” 

 ”det finns två vanliga sätt att, en tävling mellan olika byråer och genom 

kontakter” 

 ”på grund av att vi är högt uppe på årets bästa byrå- listan så söker kunder 

sig till oss” 

 ”det vanligaste sättet är rekommendationer och kontakter” 

 ”antingen söker kunden upp oss eller så blir vi intresserade av ett företag 

som vi kontaktar, men det är ytterst sällan man ringer vid rätt tillfälle” 

 ”det är viktigare för oss att hitta rätta personer från kundens sida än att 

jobba med rätt företag” 

 ”det finns byråvalskonsulter... som plockar ut ett antal byråer åt kunden” 
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• Vilka faser under reklamkampanjens skapande tycker du är viktigast? 

 ”vi konkurrerar ju med att sälja idéer så det är klart att det är den fasen 

som är viktigast, så att man skapar bra förutsättningar för att skapa de 

idéerna” 

 ”det är som att bygga ett hus, bygger man inte grunden ordentligt så blir 

det svajigt… analysdelen bildar grunden för den kreativa briefen” 

 ”marknadsföring överhuvudtaget är komplexa problem, med någon sorts 

kaosartat omgivning snarare än någonting linjär, rationell värld så det 

finns många faktorer som påverkar” 

 ”det värsta som kan hända är att man har en bra kreativ lösning till ett 

problem som inte är relevant” 

 ”vilket fas du än gör fel i så är det inte bra” 

 ”hela processen är lika viktig... den fasen som är på gång är alltid den 

viktigaste” 

 ”grundarbetet med faktainsamling samt analysering av dessa fakta inom 

projektgruppen” 

 ”det är kreativitet, man kan ju vara hur duktig marknadsförare som helst 

men får man inte till den här spetsen i kommunikationen och unikheten i 

marknadsföring så är man utbytbar” 

 ”först och främst att få en tydlig brief, och ibland måste man sen diskutera 

briefen därför att vi kan tycka att det fattas element där... vi kan också 

skriva en ”backbrief” där vi berättar hur vi har uppfattat uppdraget” 

 

• Vad har kunden för roll under skapandet av reklamkampanjen? 

 ”vid början av samarbetet vi gör en kommunikationsplattform som är 

väldigt konkret… och där är kunden jätteinvolverat” 

 ”vi försöker ha mycket kontakt i form av presentationer innan kampanjen 

sätts igång” 
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 ”kunden ska besitta en djup kompetens om sitt företag, sin marknad och 

sin produkt… kunden är en del i teamet idag” 

 ”kunden ska vara någon som ifrågasätter och är med och diskuterar, 

funderar, tycker och tänker tillsammans med oss... kunden kan även 

komma med idéer, men viktigaste är att kunden ger oss lite motstånd” 

 ”om man har lite kontakt med kunden så är risken större att någonting går 

fel, för att det är så lätt att missförstå varandra” 

 ”kunden ska komma in med tydligt input, så att man har en genomarbetad 

och bra brief” 

 ”alla kunder säger att de vill vara en delaktig kund, vi vill vara med i 

processen, men när väl kommer till det så är det inte så många som vill 

vara det” 

 ”de måste få ett utanförskap, det är de som ska sälja det här, det är de som 

ska kunna säga nej till, det är de som ska kunna säga ja till det och 

förbättra och förändra och om de är för mycket involverade så tappar ju de 

den ställningen” 

 ”vi uppmuntrar att försöka få kunden att vara lite delaktig, att nästan 

känna sig som en i vår arbetsgrupp. Då kan vi under arbetets gång fylla på 

med information, vi kan ställa frågor, vi kan testa en idé i en ganska tidig 

fas” 

 

• Vad brukar ni ställa för frågor till kunden innan en reklamkampanj? 

 ”man vill få så mycket underlag som möjligt, oftast är det bättre att få för 

mer än att få mindre, så gör vi själva det till en kreativ brief” 

 ”man kan säga att det är mer eller mindre standardiserat då vi har våra 

briefmallar” 
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 ”oftast är det väldigt bra och ha en direkt kontakt med den mest initierade 

personen på företaget som kan den produkten eller som kan den tjänsten, 

ibland kan det bli en mellanled med en marknadsavdelning speciellt om 

den är för står, att först ska de tolka informationen och sen ska vi tolka 

informationen” 

 ”självklart har vi briefunderlag eller briefmallar som vi skickar till 

kunderna och ber dem att fylla i så gott det går och sen krävs det oftast 

någon sorts muntlig diskussion också” 

 ”frågor för att få veta vad kampanjen syftar till, och att försöka fylla på 

med underlag som saknas om målgruppen” 

 ”om kunden är för delaktig så finns det en risk att de förlorar 

objektiviteten” 

 

• Vad brukar kundens vanligaste målsättning vara med en reklamkampanj? 

 ”man kan dela målen i två typer av mål: de kvantitativa målen och de 

kvalitativa målen som kan även kombineras i en och samma kampanj” 

 ”oftast kunden har för många, kunden har övertro på kommunikation, att 

den ska lösa allting” 

 ”all reklam syftar till att sälja mera företagets produkter och tjänster” 

 ”men vanligaste är oftast att man går på beteendet, att man går rakt på, om 

det är försäljning eller antal besök, så man hoppar rakt in i den effekten, 

man hoppar oftast över kännedoms och attitydeffekten på målsättningen... 

men det finns lika många briefer och målsättningar som det finns kunder” 

 ”oftast är kunden inte så bra på att sätta ett kampanjmål” 

 ”kunden har i de flesta fall relativt tydliga målsättningar men de har ibland 

svårt att kvantifiera målen därför att det är svårt att veta hur stora kliv det 

är möjligt att ta” 
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• Vad betraktar ni som en lyckad reklamkampanj? 

 ”det måste sättas i relation till de målen man har satt, hur marknaden ser ut 

hur andra konkurrenter investerar” 

 ”en lyckad kampanj är en som slår målen” 

 ”man känner att reklamen är bra” 

 ”man är med och jobbar i riktning mot kundens målsättningar” 

 ”man märker att det snackas om kampanjen… när vi får samtal ifrån folk 

som protesterar eller applåderar” 

 ”när uppdragsgivaren drar marknadsandelar och ökar försäljningen” 

 ”när kampanjen väcker uppmärksamhet” 

 ”svårt att göra om man inte har satt ett tydligt mål” 

 

• Hur tror ni kunden definierar en lyckad reklamkampanj? 

 ”om man har sett den mycket, om man har fått positiva kommentarer från 

vänner och kollegor, det bygger väldigt mycket på uppmärksamhet” 

 ”definitivt så att den uppnår målen... vissa kunder tycker även att det är 

roligt att vinna priser” 

 ”likadant som vi” 

 ”kunder kan vara dåliga på att målsätta kampanjer” 

 

• Brukar ni göra några slutanalyser efter en reklamkampanj? 

 ”det är en av de viktigaste sakerna att man mäter effekten av så man har 

någon... om det gick väldigt bra, varför gick det bra och om det gick 

dåligt, varför gick det dåligt, men vi gör inte undersökningen själv” 

 ”vi gör alltid en uppsummering av hur en kampanj har gått... dels i siffror, 

dels i någon sorts analys på hur kampanjen kändes och vad vi själva 

tycker” 

 ”vi skulle kunna systematisera det bättre, bli ännu bättre på det” 

 ”det är otroligt viktigt att jämföra resultatet med målsättningen” 
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 ”oftast sköter kunden själv analyseringen efter kampanjen med hjälp av 

undersökningsföretag” 

 ”det gör vi alltid med kunden efteråt” 

 

5.2 Intervjusvaren från kunderna 
• Tycker du att era senaste kampanjer har varit framgångsrika? 

 Absolut, det känns som vi har äntligen hittat ett kommunikationssätt som 

man förstår och som syns” 

 

• Vad tror du är den största anledningen till att de har varit 

framgångsrika/mindre framgångsrika? 

 ”vi har ett väldigt starkt varumärke och nisch” 

 ”vi har lyckats slå igenom med kampanjerna” 

 ”vi har varit konsekventa, vi jobbar med kontinuitet, vi jobbar med korta 

enkla budskap och med samma profil hela tiden” 

 ”vi har haft bra produkter som vi har lanserat samt lyckats kommunicera 

kampanjen på ett framgångsrikt sätt” 

 

• Hur brukar den första kontakten mellan er och de reklambyråer ni anlitar 

etableras? 

 ”reklambyråerna ringer väldigt mycket och vill samarbeta så det är bara 

för oss att välja vilken byrå vi vill” 

 ”vi har löpande avtal med våra byråer” 

 

• Vad är er roll under utformningen av reklamkampanjen? 

 ”vi är väldigt delaktiga i processen” 

 ”jätteviktig, alltifrån att hålla kvar våra värderingar, vår profil och vårt 

varumärke och också fylla det med nytt beroende på vart vi ligger i 

konkurrens” 
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 ”ibland kommer idéerna från oss, ibland från byrån, ibland sitter vi 

tillsammans och diskuterar och kommer fram till något som är bra” 

 ”ge byråerna rätt förutsättning att skapa en bra kampanj, detta i form av att 

bistå med korrekt fakta om målgrupperna och produkterna som ska 

lanseras… dessutom godkänner vi allt kreativt material” 

 

• Vad är er vanligaste målsättning med en reklamkampanj? 

 ”att få in pengar i verksamheten” 

 ”det är alltid att öka kundantalet och behålla vårt varumärke i den 

positionen den är nu” 

 ”att öka försäljningen” 

 

• Vad betraktar ni som en lyckad kampanj? 

 ”delvis mäter vi resultat och delvis kännedom” 

 ”att få guldägg och sånt är genomslag i branschen i sig men det är inte 

därför vi gör kampanjer” 

 ”i vårt fall handlar det om kännedom eftersom vi inte jobbar med 

säljaktiviteter” 

 ”att den har drivit den försäljning som vi vill ha” 

 

• Hur tror ni reklambyrån definierar en lyckad kampanj? 

 ”när de kan säga att det har varit med och bidragit till resultatet… men så 

vill de säkert också bli omnämnda någonstans, att det slår igenom, för att 

visa inför andra kunder” 

 ”som vi gör, eftersom de vill ha en nöjd kund” 

 ”att den har drivit den försäljning som vi vill ha” 

 ”på samma sätt som vi” 
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• Hur brukar en slutanalys av en kampanj se ut? 

 ”vi mäter resultatet och hur kampanjerna har nått sina målgrupper” 

 ”vi gör undersökningar med jämna mellanrum för att få en känsla för om 

hur kampanjerna uppmärksammas och upplevs” 

 ”vi följer upp försäljningssiffror samt hur många gånger den aktuella 

målgruppen har besökt oss”  

 ”vi gör kundundersökningar om hur kunden tycker, men det handlar inte 

så mycket om reklam” 

 

• Brukar reklambyrån vara inblandad i slutanalysen? 

 ”nej, det är de inte, de har helt enkelt lagt ansvaret om analysen på oss” 

 ”det är ett samarbete med byrån” 

 

• Tror du att reklamkampanjerna skulle se annorlunda ut om reklambyråerna 

gjorde slutanalysen? 

 ”det skulle nog vara en drivkraft för reklambyrån” 

 ”eftersom vi har en lång relation med byrån så tror vi att vi är på samma 

våglängd med byrån” 

 ”ja något, de skulle nog koncentrera sig mer på att ta fram kampanjer som 

blev mer omdiskuterade och vann fler priser, inte nödvändigtvis på de som 

drev försäljning. 
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6. Diskussion 

De resultat vi kom fram till i föregående kapitel har vi här tolkat och analyserat. Vi har 

även skrivit om inom vilka områden vi tycker det finns utrymme för förbättringar. 

 

För att kommunikationen ska fungera krävs det att byråernas kunder är tydliga med vad 

det är för budskap som ska förmedlas till slutkunderna och vad de har för syfte med 

kampanjen. Även om byrån gör en reklam som kan betraktas som bra är den till liten 

nytta om den är framtagen under felaktiga premisser, vilket kan vara fallet om 

kommunikationen mellan byrån och kunden inte fungerar.  

 

Samtliga byråer och kunder ansåg, inte helt oväntat, att deras senaste kampanjer hade 

varit framgångsrika. Anledningen till att de hade varit framgångsrika skiljde sig däremot 

en del mellan byråerna och kunderna. Byråerna betonade faktorer som vikten av att 

arbeta med rätt personer, ett nära samarbete med kunden och ett bra förarbete, när 

kunderna betonade istället faktorer som ett starkt varumärke och nisch, kontinuitet, bra 

produkter och bra kommunikation. 

 

Kundernas målsättningar med kampanjerna var väldigt entydiga. De huvudsakliga 

målsättningarna var här att stärka varumärket och öka försäljningen och detta var något 

som kunderna var väldigt tydliga med i sina svar. Byråernas mål var inte lika precisa och 

det fanns några skillnader i hur de olika byråerna svarade på frågan om hur de definierade 

en lyckad reklamkampanj. Samtliga byråer ansåg att det var av stor vikt att de mål 

kunden satt upp skulle nås eller överträffas, men de nämnde också en mängd andra 

målsättningar som positiv uppmärksamhet.  

  

Slutsatsen blir här att samtidigt som byråerna tycker det är viktigt att uppnå de mål 

kunden satt upp, är det också viktigt att de stärker byråns eget varumärke och anseende 

inom branschen. Byråerna trodde även att kunderna har samma definition på en lyckad 
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kampanj som byråerna och att även kunderna uppskattar priser och positiv 

uppmärksamhet inom branschen. 

 

 Någon kund tyckte att det var kul att få priser, men att det inte var något som 

prioriterades särskilt högt. Kundernas ansåg att en kampanj var lyckad om den uppnådde 

de uppsatta målen, vilka oftast var ökad försäljning eller varumärkeskännedom. 

Kunderna trodde också att reklambyråerna definierade en lyckad kampanj på samma sätt 

som de själva, då de vill ha nöjda kunder, men att de även tog viss hänsyn till positiv 

uppmärksamhet inom branschen för att detta skulle generera nya kunder. Kunderna 

trodde alltså att det även var viktigt för reklambyråerna att få positiv uppmärksamhet 

inom branschen, men detta var något som kunderna verkade acceptera då reklambyråerna 

också måste tänka på sitt eget varumärke för att klara konkurrensen. 

 

Byråerna nämnde även att kunderna ibland kan vara dåliga på att sätta upp tydliga mål 

med kampanjerna. Byråerna tycker att kunderna oftast är bra på att sätta upp 

målsättningar, men att de är dåliga på att kvantifiera dessa. De vet ofta inte riktigt vad 

som är möjligt att göra och de har en övertro på kommunikation. Här tycker vi att 

kunderna kan göra förbättringar. Det verkar vara väldigt vanligt att kunderna har för 

många mål med kampanjerna och att de vill för mycket. Det är väldigt viktigt att ett 

budskap är enkelt och tydligt, vilket många reklambyråer förstår. Däremot verkar inte alla 

kunderna ha tillräckligt stora kunskaper om detta. Kunderna bör inte utforma briefen som 

en "önskelista" med en mängd information om deras produkt eller tjänst, som de vill ska 

nå ut till målgruppen. 

 

Reklambyråerna skulle kunna lägga ner mer energi i början av ett samarbete på att 

förklara vikten av detta för kunden, även om detta kan leda till konflikter. Gör de inte det, 

finns det risk för att briefen kommer att bli otydlig och innehålla för mycket onödig 

information. Det råder en hård konkurrens inom reklambranschen och därför kan det vara 
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svårt för många byråer att ta en konflikt i början av ett nytt samarbete, då de är rädda att 

förlora kunden. Men detta är någonting som är nödvändigt för att reklamkampanjen ska 

bli framgångsrik. Gör de inte detta ökar sannolikheten att kampanjen, och då riskerar 

byrån att ändå förlora kunden. Om kunden dessutom förbättrar sina kunskaper om detta 

skulle detta kunna leda till en ökad förståelse, vilket i sin tur skulle leda till en betydligt 

bättre kommunikation. 

 

Det blir betydligt lättare för en byrå att ta en eventuell konflikt med kunden om man vet 

att kunden har förståelse för varför man inte kan tillgodose kundens alla önskemål om 

kampanjen ska vara framgångsrik. Alla byråer verkar dock inte anse att briefen ska vara 

enkel och inte innehålla för mycket onödig information. Arbetssättet kan alltså skilja sig 

något mellan de olika byråerna. Vi anser däremot att det är bra om byrån har en färdig 

briefmall som gör det lättare för kunden att ge den informationen byrån behöver, och 

samtidigt blir informationen lättare att analysera för byrån när informationen alltid ser 

likadan ut.  

 

Om inte briefen är välutformad blir det svårt för en byrå att veta vad det är för budskap 

som ska nå ut, och till vilken slutkund, när varje kund har annorlunda brief. Budskapen 

bör vara få och enkla, och kundsegmentet ska vara väldefinierat. Har byrån för många 

budskap och kundgrupper att välja mellan, finns det risk att de kanske inte väljer det 

budskap som bäst representerar kundens produkt eller tjänst och de når inte något 

kundsegment alls. 

 

Samtliga byråer ansåg att alla faser under en reklamkampanjs skapande var viktiga, men 

många betonade inledningsfasen som väldigt viktig. En väl skriven brief med tydliga 

målsättningar är en bra grund att arbeta vidare ifrån. När byrån fått briefen är det viktigt 

att den ger kunden en så kallad "backbrief" där man skriver hur man har tolkat den 

ursprungliga briefen. Genom att göra en backbrief kan man säkerställa att byrån har gjort 
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en korrekt tolkning av kundens brief. Detta ”backbrief” motsvarar alltså ”feedback” i 

Fill’s kommunikationsmodell vi har presenterat i kapitel 3. 

 

De flesta byråerna såg den nutida kunden som en del av ett team och någon som är 

delaktig under hela processen. Det var också så kunderna uppfattade sig själva. Både 

reklambyråerna och kunderna var väl medvetna om deras respektive roller under 

reklamkampanjens skapande. En byrå tyckte dock att det var viktigt att kunden inte var 

för involverad, då den kan känna sig alltför delaktig och därmed bli mindre kritisk. 

Reklambyråerna har en specialkompetens i att göra reklam och om kunderna lägger sig i 

alltför mycket i själva skapandeprocessen kan detta resultera i en sämre reklam. Detta 

verkar dock inte vara något större problem, då det inte är någonting som tas upp av några 

andra reklambyråer eller kunder. Byråerna och kunderna verkar generellt ha ett bra 

samarbete med tydliga roller och båda parterna är väl medvetna om vad respektive part 

har för uppgifter. 

 

Slutanalyser sköts oftast av kunderna, som själva avgör hur mycket resurser de vill lägga 

ner för att t.ex. mäta hur mycket försäljningen eventuellt har ökat under en 

reklamkampanj. Resultaten av dessa slutanalyser är någonting som reklambyråerna sedan 

tar del av så de kan utvärdera kampanjerna och ta lärdomar av dessa. Reklambyråer gör 

sällan några egna mätningar, utan de använder sig som sagt av de undersökningar som 

görs av kunden för att sedan använda dessa till sin egen utvärdering.  

 

Både reklambyråerna och kunderna är väldigt nöjda med hur slutanalyser görs. Kunderna 

vill själva bestämma hur mycket resurser de vill lägga ner på mätningar och slutanalyser, 

samtidigt som det skulle bli en extra kostnad i både tid och pengar för reklambyråerna om 

de skulle göra mätningar efter varje kampanj, vilket i slutändan skulle belasta kunderna. 

Samtidigt som både reklambyråerna och kunderna, som sagt, var nöjda med hur detta 

fungerade så trodde en av kunderna att reklambyråerna eventuellt skulle göra 
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reklamkampanjerna annorlunda om det var de själva som gjorde slutanalys och mätningar 

av kampanjerna. 

 

Det verkar alltså råda en uppfattning hos vissa kunder att reklambyråernas mål kanske 

inte är lika resultatinriktade som kundernas utan att de också prioriterade priser och 

utmärkelser, som t.ex. "Guldägget”, för reklamen. Enligt reklambyråerna var det inte 

någon målsättning att få priser, utan snarare en bonus om man skulle få dem. Utmärkelser 

av den här typen är väldigt bra PR för reklambyrån, vilket kan generera nya stora kunder, 

och är nog mer viktigt för reklambyrån än för kunden även om kunden säkert också 

uppskattar lite extra PR.  

 

Tanken på eventuella priser finns säkert i tankarna hos reklambyråerna när de gör 

kampanjer, då det är viktigt med bra PR i branschen, men vi tror inte att det är någonting 

som påverkar kampanjerna eller styr hur dessa konstrueras. Priserna fungerar snarare som 

en extra morot, vilket är bra för både byrån och kunden. Problemet är väl snarare att 

kunden ibland tror att det har en betydelse för hur kampanjerna skapas. Genom att belysa 

detta kan man kanske öka kundens förståelse för hur detta fungerar, vilket kan leda till ett 

större förtroende hos kunden för reklambyrån då det blir medvetna om att byråns mål är 

närmare deras egna än de kanske tror.  

 

Det är inte bara viktigt att byråerna och kunderna har samma mål, utan det är också 

viktigt att de är medvetna om att de har samma mål. Detta är någonting vi tycker kan och 

bör förbättras i kommunikationen, då det kommer att resultera i ett större förtroende och 

stärkta relationer. 

 

Sammanfattningsvis kan säga att kommunikationen mellan reklambyråer och kunder 

fungerar ganska bra, men det finns ändå en del saker som skulle kunna förbättras. 

Målsättningarna skiljde sig inte så mycket mellan reklambyråerna och kunderna, då det 
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ligger i bådas intressen att reklamkampanjerna blir framgångsrika. Däremot kan 

kommunikationen av kundens målsättningar till byrån bli mycket bättre, samtidigt som 

reklambyråerna kan bli mycket bättre på att stämma av den information de får av kunden 

med kunden för att säkerställa att de har tolkat informationen korrekt (en backbrief).  

 

Samtidigt som det görs en hel del bra reklam, görs det också en hel del dålig och 

intetsägande reklam. En misslyckad reklamkampanj tror vi främst uppstår när en kund 

som inte är tillräckligt bra på att skriva briefer samarbetar med en reklambyrå som är 

dålig på att ge feedback på briefen, eller helt enkelt inte vågar kritisera denna då de är 

rädda för att förlora kunden. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

I och med att denna är vår första större rapport finns det många faktorer som vi inte har 

haft tid och förståelse att ta hänsyn till från början och det finns många möjligheter till 

vidare forskning. Här kommer några idéer vi har kommit på under resans gång. 

 

När vi valde våra respondenter hade vi inga kunskaper om deras senaste kampanjer och 

relationer sinsemellan. Där finns en potentiell forskningsmöjlighet, till exempel genom 

att göra en fältundersökning bland reklambyråer som har haft de mest framgångsrika 

kampanjer de senaste tider för att sen jämföra med andra byråer (eller en annan byrå) och 

så hitta skillnader i arbetssättet och organisationer.  

 

Ett annat alternativ är att undersöka stora företag som nyligen har avslutat en långvarig 

relation med en reklambyrå och försöka hitta gemensamma faktorer vilka har påverkat till 

beslutet. 
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7. Felkällor och självkritik 

När man skriver en större uppsats för första gången, kan mer gå fel än rätt. Här 

redovisas de problem och svårigheter vi har haft vid utförandet av denna forskning. 

 

Att bestämma vad man ska skriva om och att utveckla uppsatsens syfte tog oss flera 

veckor. Denna process gjorde också att vi i början ofta hade helt olika syn på vad vi höll 

på med. När vi äntligen kom igång så hade vi redan lite bråttom att boka alla intervjuer 

och komma igång med skrivandet. 

 

När vi började boka intervjuer hade vi höga tankar om minst 20 intervjuer varav 10 med 

reklambyråer och 10 med kunder till reklambyråer som samtidigt inte var kunder till de 

byråer vi intervjuade. Att boka intervjuer med reklambyråer visade sig vara ganska 

enkelt, och det enda problem där var att vi omöjligt kunde få personer på exakt samma 

position i olika byråer beroende på de kontaktade byråernas strukturskillnader, men då 

alla personer förutom en hade ansvaret för kundkontakter tror vi inte att detta har 

påverkat undersökningens tillförlitlighet.  

 

Tre av de fem representanter som vi intervjuade, från de företag som var 

reklambyråkunder, var marknadschefer och hade därmed det huvudsakliga ansvaret för 

kontakten med reklambyråerna. De andra två representanterna innehade andra positioner 

på deras respektive företag, men när vi intervjuade dem märkte vi att de ändå hade en hel 

del kontakt med reklambyråerna och att de hade bra kunskaper om hur arbetet med 

reklambyråerna fungerade. Att de hade olika positioner kan bero på strukturskillnader 

inom organisationen på de olika företagen, som till exempel kan bero på de olika 

företagens storlek, men det kan ha varit något som påverkat undersökningen och bör 

därför tas upp under felkällor. 

 

Det visade sig vara mycket svårare att boka intervjuer med kunder till reklambyråer. Vi 

kontaktade tiotals företag på flera olika sätt men det verkade som om de personer som bär 
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ansvaret för kontakten med reklambyråer inte hade tid och/eller intresse att hjälpa till. 

Detta kan bero på att de kontaktade personer inte ansåg att undersökningens syfte vara 

viktigt för dem, vilket bekräftar våra tankar om att det finns problem i kommunikationen 

mellan reklambyråer och kunder, när det gemensamma ansvaret inte är förstått.  

 

Istället för att intervjua åtta kunder nöjde vi oss med fem, då vi ansåg att det började ta 

alltför mycket tid att ringa runt och maila olika företag. Att vi intervjuade något fler 

reklambyråer än kunder skulle ha kunnat påverka undersökningen tillförlitlighet negativt, 

eftersom risken finns att den blir lite mer vinklad mot ett reklambyråperspektiv. Detta är 

dock något som vi har haft i åtanke under hela skrivandets gång och vi anser därför att 

detta inte bör ha haft någon betydelse. Svaren vi fick av kunderna var väldigt lika, trots 

deras olika typer av verksamhet. 

 

Svaren på intervjufrågorna från representanterna på de olika företagen (kunderna) var 

dessutom väldigt lika, vilket också stödjer vår hypotes om att antalet intervjuade kunder 

inte har haft någon större effekt på undersökningens tillförlitlighet. 

 

Vi hade bara möjlighet att göra personliga intervjuer med två av kunderna. Två andra 

intervjuer genomfördes via telefon och den sista via mail. Speciellt i det sistnämnda fallet 

kan man inte dra några slutsatser av svaren eftersom han som svarade på frågorna kunde 

se alla frågor på en gång och kunde därmed ge svar som fick företaget i fråga att se bra 

ut. Bara en av de intervjuade kunderna hade bytt reklambyrå nyligen, men orsaken till 

bytet hade ingenting med kampanjernas framgång och göra, så där kunde vi inte dra 

några slutsatser heller. 

 

Många av de personer vi intervjuade berättade att de hade blivit intervjuade av andra 

studenter, och ibland märktes det att de intervjuade personerna försökte ge oss ”svaren vi 

ville ha”. Det finns alltså möjlighet att vi har fått en förskönad bild av verkligheten. Detta 

kan speciellt vara fallet med telefonintervjuerna där man inte har möjlighet att observera 

den andras beteende. 
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Intervjusituationerna varierade stort mellan olika företag och reklambyråer. Vissa 

intervjuer utfördes i lugna möteslokaler där ingenting störde våra observationer, när andra 

gånger vi satt vid bord nära andra människor och blev säkert distraherade då och då. Alla 

intervjuer spelades dock in så informationen i sig har vi haft tillgång till hela tiden.  

 

Bandspelaren kan ha påverkat intervjusituationen från början då vissa personer ofta blir 

mindre öppna och frispråkiga när samtal spelas in, men detta var dock ingenting vi kunde 

observera. Vi tror alltså inte att användning av bandspelaren har påverkat resultatet av 

intervjuerna, då alla intervjusubjekt var väldigt öppna. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor till reklambyråer 

• Vad har du för bakgrund och vad är din roll i företaget? 

 

• Tycker du att era senaste kampanjer varit framgångsrika? 

 

• Vad tror du är den största anledningen till att de har varit framgångsrika/mindre 

framgångsrika? 

 

• Hur brukar den första kontakten mellan er och nya kunder etableras? 

- Om FLERA, vilken sätt är det vanligaste?   

 

• Vilka faser under reklamkampanjens skapande tycker du är viktigast? 

 

• Vad har kunden för roll under skapandet av reklamkampanjen? 

 

• Vad brukar ni ställa för frågor till kunden innan en reklamkampanj? 

 

• Vad brukar kundens vanligaste målsättning vara med en reklamkampanj? 

 

• Vad betraktar ni som en lyckad reklamkampanj? 

 

• Hur tror ni kunden definierar en lyckad reklamkampanj? 

 

• Brukar ni göra några slutanalyser efter en reklamkampanj? 

- Om JA, vad lägger ni fokus på i slutanalysen? 

- Är kunden delaktig i slutanalysen? 



    

  

 
 

9.2 Intervjufrågor till kunder 

• Vad har du för bakgrund och vad är din roll i företaget? 

 

• Tycker du att era senaste kampanjer varit framgångsrika? 

 

• Vad tror du är den största anledningen till att de har varit framgångsrika/mindre 

framgångsrika? 

 

• Hur brukar den första kontakten mellan er och de reklambyråer ni anlitar 

etableras? 

- Om FLERA, vilken sätt är det vanligaste? 

 

• Vad är eran roll under utformningen av reklamkampanjen? 

 

• Vad är eran vanligaste målsättning med en reklamkampanj? 

 

• Vad betraktar ni som en lyckad kampanj? 

 

• Hur tror ni reklambyrån definierar en lyckad kampanj? 

 

• Hur brukar en slutanalys av en kampanj se ut? 

 

• Brukar reklambyrån vara inblandad i slutanalysen? 

- Om NEJ, skulle ni vilja att de var inblandade? 

- Skulle ni önska att reklambyrån gjorde en slutanalys? 

- Om JA, vad är reklambyråns roll i slutanalysen? 



    

  

 
 

 

• Tror du att reklamkampanjerna skulle se annorlunda ut om reklambyråerna gjorde 

slutanalysen? 

- Om JA, påvilket sätt tror du det skulle vara annorlunda? 

- Tror du att reklambyråerna skulle ha en annorlunda målsättning med 

kampanjerna? 

 

 


