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Sammanfattning 
 
Utvecklingen av nya ekonomier från industri till informationssamhälle har bidragit till ett ökat 

urval av varor, tjänster och informationsteknologi. Det har också påverkat organisationers sätt 

att formas och omvandlas allt mer till nätverk, vilket även har satt sina spår på 

marknadsföringsbegreppet, då allt fler marknadsföringsaktiviteter karaktäriseras av hur 

interna relationer hanteras. Begreppet marknadsföring har utvecklats från 

transaktionsmarknadsföringens 4P, pris, plats, produkt promotion, till 

relationsmarknadsföring som begrepp och teori.  

 

Denna studie avser att behandla relationsmarknadsföring på medelstora reklambyråer och 

beskriva hur denna ser ut. Reklambyråbranschen har en lång erfarenhet av nära 

kundrelationer. Byråerna är beroende av nya kunder och problematiken ligger i att kunderna i 

är illojala och en byrås intäkt riskeras om ett samarbete spricker. Samarbetet mellan kund och 

byrå är baserat på tillit och förtroende i första hand, och det finns inga färdiga strategier att 

tillgå för att veta vad som leder till en framgångsrik affär. Reklambyråer är platta 

organisationer med kreativ personal, men utan några riktiga strategiska verktyg. Det är svårt 

för reklambyråer att använda utformade strategier då de erbjuder skräddarsydda lösningar till 

enskilda kunder och inte några färdiga produkter. Problematiken avtar inte av att byråerna är 

dåliga på att nischa sig, och gärna arbetar med kunder i olika branscher. Byråernas uppgift är 

inte att definiera kundens behov, utan att möta det behovet.  

 

Denna studie är till stor del baserad på skriftliga källor som böcker och vetenskapliga artiklar 

inom ämnet. Författarna har gjort en fallstudie i form av intervju på två medelstora 

reklambyråer i Stockholm. Teorierna i uppsatsen är bland annat baserade på Gummesson, 

Coviello och Grönroos inom relationsmarknadsföring och Mintzberg inom begreppet strategi.  

 

I analysen har författarna applicerat den empiri som insamlats till den valda teoretiska 

syntesen. Slutsatsen blev att byråerna tillämpar relationsmarknadsföring i form av interaktiv 

marknadsföring, men även nätverksmarknadsföring i vissa fall. Strategierna på reklambyråer 

ses snarast som uppkomna, och inte avsiktliga eller planerade.  
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Abstract 
 
The development of new economies from the industrial revolution to the information society 

of today has led to an increase in goods, services and information technology. It has also 

affected the way that organizations are formed and shown that organizations transform more 

and more into networks. This has left an impact on the concept of  marketing and an increase 

in the handling of internal  relations within companies. The marketing concept has developed 

from the 4P:s, price, place, product and promotion, to relations marketing as a new 

perspective.   

 

This study focuses on a description of relations marketing in medium - sized advertising 

agencies. The advertising business has a long history of close customer relations and 

advertising agencies strongly depend on new customers. A problem that exists in a relation 

between the two is mainly lack of loyalty from the customer. The income of an agency 

depends on whether or not the co- operation with a customer is successful, and it’s a delicate 

relationship, mainly built on trust. Advertising agencies are flat organizations with creative 

personnel, but with no real strategic tools. It is hard to use strategies when it comes to tailor 

made solutions that advertising agencies offer. An agency’s task is not to define a customers’ 

needs, but to meet those needs.  

 

We have used books and scientific articles in this study that concern the chosen subject. We 

have also done a case study based on interviews from two medium- sized agencies in 

Stockholm. The existing theories within relations marketing are borrowed from Gummesson, 

Coviello and Grönroos, and Mintzberg within the term of strategy.  

 

In the  analysis the empirical information that we gathered was used to apply on the chosen 

theoretical synthesis. The conclusion is that advertising agencies mainly apply interactive 

relations marketing, but also network marketing in some cases. The strategies applied in 

agencies are mostly emergent, and not deliberate. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till det valda undersökningsområdet. Vi inleder med en 

kort beskrivning av förändringar i omvärlden vilka har lett till att kundrelationer har satts i 

fokus. Vidare följer en presentation av reklambyråbranschen och därefter förklaras 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund  

Omplacering av arbetskraft och ekonomisk aktivitet mellan olika sektorer har lett till att 

forskare har kunnat upptäcka skiftningar i realekonomiska makromönster, så kallade ”nya 

ekonomier”. Utvecklingen av dessa makroekonomiska mönster, som har skett under det 

senaste århundradet, började med ett jordbrukssamhälle, fortsatte till en industriell revolution, 

vidare till service/informations-, och slutligen till ett IT- paradigm. I samband med 

serviceparadigmets inträde följde nya konsumtionsmönster som baserades på ökat urval, 

bekvämlighet och personlig service. 1 Dagens marknad  är en kombination av varor, tjänster 

och informationsteknologi.2 Det har blivit viktigt för företag att effektivt hantera sina 

kundrelationer, vilket har påverkat både utvecklingen av teorier och begrepp inom såväl 

marknadsföring som övriga affärslogiker. 3 

Achrol och Kotler stödjer resonemanget ovan och menar att övergången har påverkat såväl 

organisationers uppbyggnad som marknadsföringens roll. Hierarkiska organisationer 

omvandlas allt mer till både interna och externa nätverk. Detta påverkar marknadsföringen  då 

allt fler marknadsföringsaktiviteter karaktäriseras av hur interna relationer hanteras. Företag 

har brutits ned till nätverk av interna enheter, leverantörer, allierade och distributörer som 

säljer sin kunskap på konsultbasis. 4 Konsult innebär specialist och rådgivare inom ett område, 

en funktion som tillverkningsföretag inte har behövt förfoga över tidigare. Allt fler företag 

blir samordnare för sina kunder som erbjuder helhetslösningar, vilket kommer att leda till att 

företag arbetar allt mer i nätverk då de inte kan hysa alla funktioner själva. Samtidigt får 

företag en större konsultfunktion gentemot sina kunder genom att ge råd till de 

helhetslösningar som krävs för den individuella kunden.  

                                                 
1 Sweet, P,  Strategic value configuration logics and the ”new” economy: a service economy revolution?,                               
International Journal of Service Industry Management, Vol. 12 No. 1, 2001, pp. 70-83 
2 Gummesson, E, ”Relationship marketing and a new economy: it’s time for de-programming”. Journal of 
service marketing vol. 16 no. 7 2002 pp. 585-589 
3 Sweet, P,  Strategic value configuration logics and the ”new” economy: a service economy revolution?,                               
International Journal of Service Industry Management, Vol. 12 No. 1, 2001, pp. 70-83 
4 Achrol, Ravi S., Kotler, Philip, Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing. Vol.63. 
Fundamental Issues and Directions for Marketing (1999), 146-163 
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På grund av detta kommer marknadsföring i allt större utsträckning att få rollen som en 

konsumentkonsultfunktion snarare än en traditionell marknadsföring av varor och tjänster. 

Tack vare ökad information till kunderna, sker ett maktskifte från företag till mer 

organiserade kunder. Det kommer att leda till motsättningar mellan producenter och 

konsumenter. Marknadsföringens roll blir att medla i dessa motsättningar.5   

En bransch som har lång erfarenhet av nära kundrelationer är reklambyråbranschen. 

Reklambyråer säljer sin förmåga att ge form och förpacka. Denna typ av konsultverksamhet 

kräver samarbete med kunden och då måste även relationen utvecklas när en reklambyrå ska 

skräddarsy lösningar till sin kund. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder en ojämn maktbalans i relationen mellan en reklambyrå och dess kund. Den största 

makten ligger hos kunden som bestämmer allt från budget till tidsramar samtidigt som 

tjänsten endast utgör en liten del av vinsten för företaget. Det största beroendet ligger hos 

byrån vars hela intäkt riskeras om relationen spricker. 6 

Intresset för att studera relationen mellan reklambyråer och deras kunder har funnits sedan 50-

talet i forskarvärlden och detta har gjorts ur olika perspektiv. Forskare har funnit att relationen 

mellan reklamköparen och reklambyrån har motsatt sig formalisering länge och försök att 

etablera beteendenormer för båda parter i relationen har gjorts i litteraturen.7 Intresset för 

relationens stabilitet har studerats och bland annat har forskare funnit att främst stora 

industriella företag med höga intäkter är lojala sin reklambyrå, oberoende av bransch.8 Doyle 

et al beskriver vilka signaler reklambyråer bör uppmärksamma som tecken på en känslig 

kundrelation och ställer sig frågan varför företag byter byrå. Byråns uppgift är att förstå och 

matcha kundens förväntningar, inte att bedöma kundens behov utan att möta kundens behov. 

Frågan blir hur byråer kan känsliggöra sig själva för att skapa kundnöjdhet och utveckla en 

starkare marknadsföringsorientering gentemot kunden. 9  

 

                                                 
5 Achrol, R, S., Kotler, P, 1999 
6 Doyle, P. Jens, M C. Michelle, P. Signals of Vulnerability in agency-client relations. Journal of marketing, 
Vol.44, No.4 (Autumn, 1980), 18-23 
7 Review author Twedt, Dik 1967  
8 Twedt, Dik W. How Stable Are Advertiser-Advertising Agency Relationships? Journal of Mmarketing Vol.28, 
No. 3 (jul., 1964) pp. 83-84. J-STOR. 
 
9 Doyle, P. Jens, M C. Michelle, P., 1980. 
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1.3 Problem 

Kundernas ökade valmöjligheter och tillgång till information kräver en konsultfunktion av 

företagens marknadsföring för att skräddarsy helhetslösningar. Idag, när allt fler företag står 

inför en övergripande förändring när det gäller marknadsföring gentemot sina kunder är det 

intressant att undersöka hur reklambyråer hanterar sina kundrelationer ur 

marknadsföringssynpunkt.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur reklambyråer bedriver 

marknadsföring mot sina kunder. Vi vill ta reda på om marknadsföring på reklambyråer 

används som en strategi och ska därför besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilken typ av marknadsföring bedriver reklambyråerna? 
 

• Vilken strategisk nivå krävs för att bedriva denna typ av marknadsföring? 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningen innefattar två medelstora reklambyråer, Republica Marrakech samt Smith, 

som båda är medlemmar i Sveriges Reklamförbund. Med medelstora reklambyråer avses 

sådana med 10-25 anställda. 10  Det finns ingen ”godkänd” definition på vad en reklambyrå är 

och gör. En reklambyrå kan arbeta med traditionell reklam och webb, reklam och PR, enbart 

kundtidningar, reklam och kundtidningar etc. 11 

Geografiskt har vi avgränsat oss till reklambyråer som verkar i centrala Stockholm. Studien 

kommer att utföras utifrån företagens perspektiv på kundrelationen, utan någon undersökning 

på själva kundsegmentet.  

 

                                                 
10 Byråboken 2000/2001  
11 Byråboken 1999/2000 
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2. Metod  
I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att göra en deskriptiv 

fallstudie. Nedan förklaras dessa begrepp närmare, samt motiv till varför de valts. Vidare 

redovisas hur vi gått tillväga samt en förklaring av begreppet validitet. 

 
2.1 Kvalitativ forskning 

Begreppet kvalitativ forskning har i olika sammanhang använts för att beteckna exempelvis 

ett specifikt vetenskapligt paradigm, vissa tekniker för datainsamling och analys eller ”allt 

som inte är kvantitativt”. Eneroth12 menar att kvalitativ metod bygger på en speciell form av 

vetenskaplighet, nämligen den ”begreppsliginduktiva kunskapsmodellen”, där syftet med 

forskningen är att beskriva kvaliteter hos fenomen. Då vi denna studie avser just att beskriva 

hur reklambyråer bedriver sin marknadsföring kan man säga att vi gör en form av kvalitativ 

studie. Denzin och Lincoln13 gör följande övergripande definition på kvalitativ forskning: 

 

Qualitative research is a situated activity that locates the 
observer in the world. It consists of a set of interpretative, 
material practices that make the world visible. These practices 
transform the world. (…) This means that qualitative researcher 
study things in their natural settings, attempting to make sense 
of, or to interpret, phenomena in terms of the meanings people 
bring to them. 

 
En sådan definition lyfter fram att kvalitativ forskning handlar om att bedriva forskning i en 

naturlig miljö, att forskaren spelar en avgörande roll för forskningens bidrag samt att detta 

bidrag ofta har en tolkande ambition. I denna uppsats blir det svårt att påstå att den 

undersökningen som vi gjort har en avgörande roll för forskningen då vi har undersökt 

faktorer som redan har undersökts förut. Däremot har uppsatsen en tolkande ambition, då 

författarna avser att tolka den informationen som samlats in via intervjuer.  

Även Alvesson och Sköldberg14 påpekar att det finns många olika kvalitativa ansatser, men de 

menar att det finns några gemensamma nämnare som förenar flera av dem: att en öppen och 

mångtydig empiri eftersträvas, vilken samlas in med icke standardiserade metoder som 

möjliggör belysning av studiesubjektens perspektiv. Denna definition av kvalitativ studie 

uppfylls delvis i denna uppsats då författarna har valt att göra intervjuer vika gjorts med 

                                                 
12 Nylén, Ulrica, Att presentera kvalitativa data, 2005, Författaren och Liber AB 
13 Ibid 
14 Ibid 



 Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Relationsmarknadsföring – En fallstudie av reklambyråer 

 

 10

objektivt standardiserade frågor med samma ordalydelse, men haft låg grad av strukturering 

då de varit öppna frågor utan svarsalternativ.  

  

Det avgörande kriteriet för vad som inräknas i begreppet kvalitativ forskning är att 

forskningen inbegriper datainsamlingsmetoder som ger upphov till icke numeriska data. 

Därigenom framhålls att olika forskare kan ha olika vetenskapliga förhållningssätt även om de 

arbetar med likartade tekniker och data. Då vi inte har använt oss av några enkäter eller andra 

metoder till att få fram siffror av olika slag, kan även här valet av kvalitativ studie styrkas. 

 

2.2 Redovisning av data 

En presentation kan se ut på många olika sätt. Empirin kan anta formen av en narration, 

fallbeskrivning eller dramatisering, den kan bygga på en uppsättning kategorier, matriser och 

figurer, eller innehålla ordagrant återgivande av texter, samtal och intervjuer. Olika kriterier 

kan ställas upp för en trovärdig empiriredovisning; ett som brukar nämnas är fylliga och 

detaljerade beskrivningar. I denna uppsats har vi skrivit en sammanfattning av de intervjuer 

som gjorts med relativt detaljerade beskrivningar. Inget som vi ansett vara relevant för 

undersökningen har tagits bort, däremot har irrelevanta kommentarer och diskussioner som vi 

eventuellt har haft med respondenterna inte tagits med. Då frågorna har varit öppna har det 

ibland lett till ganska intressanta diskussioner mellan oss och respondenterna, men dessa har 

inte varit av någon vikt för undersökningen. 

Czarniawska15 menar att det inte finns något sätt att avgöra om sättet att skriva är bra och 

riktigt, utan det handlar om en förhandling mellan författaren/forskaren och läsaren. Under 

denna förhandling har forskaren ett övertag vad gäller världsbildens konstruktion, men läsaren 

har alltid sista ordet.  

Kvantitativa data kan presenteras genom siffror och grafer, men kvalitativ forskning måste 

läsas i sin helhet för att meningen ska framgå, och då måste texten tilltala läsaren.16 

Förhoppningen är att sättet som vi valt att redovisa denna undersökning på ses som intressant 

av läsaren. Vi har valt att sammanfatta intervjumaterialet för att inte göra texten alltför lång, 

och framförallt för att vi har velat på ett konkret sätt ta upp information som varit relevant för 

att besvara syftet.  

 

                                                 
15 Nylén, U, 2005 
16 Nylén, Ulrica, Att presentera kvalitativa data, 2005, Liber AB 
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2.3 Fallstudie 

  Fallstudie är en lämplig metod då författaren vill besvara frågorna “hur” och “varför”, och då 

fokus ligger på ett samtida fenomen med förankring till verkligheten.17 Då vår 

syfteformulering bl.a. vill besvara frågan hur reklambyråer bedriver sin marknadsföring, samt  

har en förankring till verkligheten anser vi att undersökningen uppfyller de kriterierna för att 

definieras som en fallstudie.  

 

 En fallstudie har många egenskaper som kan liknas vid en berättelse, men den skiljer sig från 

en berättelse när det gäller två egenskaper; direkt observation och systematiska intervjuer. En 

fallstudies styrka är att författaren kan använda sig av ett större antal insamlingsmetoder; 

dokument, intervjuer och observationer, vilket även är fallet i denna uppsats.  

Det största problemet med fallstudier är att författaren många gånger kan vara slarvig i sitt 

arbete och tillåta tvetydiga fakta påverka resultatens och slutsatsens riktning. En annan 

nackdel med fallstudier är att de ger lite utrymme för generalisering, då det rör sig om ett enda 

fall.18 Detta är något som författarna i denna uppsats är medvetna om, och därför inte kommer 

att göra några generaliseringar av de resultat som uppnås med uppsatsen. En tredje nackdel 

med fallstudier är att de tar för lång tid, och att författaren till slut har för mycket oläsbara 

fakta att handskas med.  Detta är dock något som inte nödvändigtvis behöver stämma. Det 

finns olika sätt att utföra en fallstudie, och en bra fallstudie skulle kunna göras enbart på ett 

bibliotek eller via telefon, beroende på undersökningsämnet.  

 

En fallstudie bör inte förväxlas med kvalitativ forskning, då fallstudier kan baseras på både 

kvalitativ och kvantitativ information. Fallstudier behöver alltså inte alltid baseras på direkta, 

detaljerade observationer. Att göra en fallstudie är svårt , trots att fallstudier traditionellt sett 

har ansetts vara så kallad ”mjuk” forskning. Paradoxalt nog är de ”mjukare” 

forskningsstrategierna svårare att utföra. Vi är medvetna om att denna uppsats inte kan ses 

som en heltäckande fallstudie då den inte täcker alla områden inom organisationerna som vi 

valt att undersöka. I de intervjuer som gjorts har vi avgränsat oss till att intervjua de personer 

som har mest kunskap inom det valda problemområdet. Dessa har varit en vice VD och en 

projektledare då det är dessa personer på en reklambyrå som har mest kontakt med kunder, 

och därmed mest kunskap om vilken typ av marknadsföring som råder på byrån. 

                                                 
17 Yin, K., Robert, Case Study Research, Design and Methods, Second Edition, 1994, Sage Publications Inc. 
18 Yin, K., R, 1994 
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Fördelen med fallstudier är att de erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat 

uppstår, mer än bara tar reda på vilka resultaten är, vilket även gäller denna undersökning. 19 

 

2.4 Pilot -  och förstudie  

En pilotstudie används i de fall där en viss teknik för att samla information behöver  beprövas 

eller för att pröva en viss uppläggning. En pilotstudie genomförs på någon grupp som i 

väsentliga avseenden motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. Studien motsvarar  

alltså den egentliga undersökningen eller en del av den, men genomförs i liten skala.20 Denna 

pilotstudie handlade främst om att söka utökad kunskap om reklambranschen för att på sätt 

ringa in ett intressant problemområde. Förutom sökningar via Internet hos Sveriges 

Reklamförbund (SR), som är en intresseorganisation för bland annat reklambyråer,  fick vi 

även tid för en kompletterande intervju med organisationens informationschef Henri Pagot 

samt informations- och ekonomiansvariga Elisabeth de Brito. På begäran skickade vi våra 

frågor innan det personliga besöket torsdagen den 6 oktober 2005. 

Utöver detta har vi sökt litteratur om branschen och funnit bland annat Reklamförbundets 

egna Byråbok med statistiska analyser av marknaden, Alvesson och Köpings studie som 

bygger på deltagande observation på en reklambyrå beskriver både reklambranschen, men 

framförallt en enskild reklambyrå och dess företagskultur. Dessutom har vi läst vetenskapliga 

artiklar från databaser som JSTOR och Affärsdata som behandlar reklambyråer. 

 

2.5 Urval 

Vi har av praktiska och tidsrelaterade skäl övergett ambitionen om ett statistiskt urval och har 

därför ett bekvämlighetsurval i vår undersökning. Vi har främst intervjuat företag och 

personer som haft tid till intervju. Däremot har båda intervjuobjekten varit renodlade 

reklambyråer med fulla servicetjänster från art director till copywriter. 

 
 

2.6 Intern och extern validitet 

Intern validitet är relevant för kausala eller förklarande fallstudier där forskaren försöker 

avgöra om händelse x har lett till händelse y. Om forskaren felaktigt kommer fram till att det 

                                                 
19 Denscombe, M,  Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,                                       
2000, Studentlitteratur, Lund 
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finns en relation mellan x och y utan att veta om att en tredje faktor , z,  faktiskt kan ha 

orsakat y, då har forskaren misslyckats att hantera problemet som har påverkat den interna 

validiteten. Denna logik är inte tillämpbar för deskriptiva eller explorativa studier, vare sig det 

handlar om fallstudier, surveys eller experiment.21 Därför är den interna validiteten omöjlig 

att tillämpa i denna studie, då den är deskriptiv. En fallstudie innehåller en slutsats varje gång 

en händelse inte kan observeras direkt. Därför kommer forskaren att komma fram till 

slutsatsen att en viss händelse har resulterat i någon tidigare händelse, baserad på en intervju 

eller dokumentstudier som insamlats som en del av fallstudien.  

 

Extern validitet handlar om att ta reda på om resultat från en fallstudie är generaliserbara 

utöver fallstudien. Kritikerna menar att enstaka fall utgör en dålig grund för generalisering. 

Detta står i kontrast med en surveyundersökningar där ett fall kan generaliseras. Anledningen 

till det är att surveyundersökningar är baserade på statistisk generalisering, medan fallstudier 

handlar om analytisk generalisering.22 Som tidigare nämnt, kommer det i denna uppsats inte 

göras några generaliseringar då undersökningen grundar sig på enstaka fall.  

 
2.7 Omständigheterna under datainsamlandet 

En första kontakt har skapats via e- post som skickats till projektledaren respektive vice VD:n 

på de två reklambyråerna. I brevet har uppsatsförfattarna och syftet med uppsatsen kort 

presenterats. Det som var positivt var den snabba responsen, oavsett om det var nekande eller 

jakande. Att ha kontakt med reklambyråer har på det hela taget varit en väldigt trevlig 

upplevelse då majoriteten av de kontaktade personerna har varit tillmötesgående och 

hjälpsamma.  

Vid båda intervjuer har författarna träffat respondenten på dennes arbetsplats, men ofta i ett 

enskilt mötesrum. Reklambyråerna har haft en hemtrevlig och avspänd atmosfär. Vi har fått 

spela in alla intervjuer vilket varit tacksamt vid genomgången av det omfattande materialet 

och ökat sensitiviteten (mätinstrumentets förmåga att uppfatta finare skillnader). 

 

2.8 Författarnas förförståelse 

Uppsatsförfattarna har båda en akademisk utbildning från Entreprenörprogrammet på 

Södertörns Högskola, med huvudämnet företagsekonomi. Intresset för relationen mellan 

                                                                                                                                                         
20 Patel, R, Davidson, B, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1994, Studentlitteratur, Lund 
21 Yin, K, 1994 
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reklambyrå och kundföretag uppstod då författarna fann en gemensam nämnare genom sina 

framtida önskningar angående arbetsplats. En är intresserad av att arbeta på reklambyrå och 

den andra vill arbeta med marknadsföringsfrågor på ett kundföretag. 

  

2.9 Etiska aspekter av den vetenskapliga undersökningen 

Författarna har i förväg talat om för respondenterna att undersökningen kommer att utgå från 

relationsmarknadsföringsteorier och att frågorna därför främst kommer att handla om 

kundrelationer. 

 

                                                                                                                                                         
22 Ibid 
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3. Teori 
I teoriavsnittet argumenterar vi inledningsvis för de teorier som valts att tillämpa för denna 

undersökning. Därefter beskrivs den teoretiska referensramen som en inledande presentation 

av teorierna. Avsnittet avslutas med en teoretisk modell. 

 
3.1 Relations - kontra transaktionsmarknadsföring 

Den traditionella transaktionsmarknadsföringen har varit ett debatterat ämne där forskare har 

talat om ett vetenskapligt paradigmskifte till den nyare relationsmarknadsföringen. Begreppet 

marknadsföring skulle alltså gått från transaktionsmarknadsföringens 4P - pris, produkt, plats, 

promotion - till relationsmarknadsföring som begrepp och teori. Ett flertal studier visar dock 

att företag praktiserar både relations- och transaktionsmarknadsföring.23 Detta indikerar att 

alla typer av företag praktiserar både transaktions- och relationsmarknadsföring till viss grad. 

Transaktionsmarknadsföring skulle till och med kunna vara en förutsättning för att utveckla 

relationer,24 vilket stärker bilden att marknadsföring som disciplin rymmer både transaktions- 

och relationsmarknadsföring.  

Som vi inledningsvis argumenterat har kampen mellan transaktionsmarknadsföring, TM, och 

relationsmarknadsföring, RM, gått från två enskilda marknadsföringsbegrepp till att 

samexistera under taket marknadsföringsteori.  

Grönroos25 beskriver vad han kallar för marknadsföringens strategiskala där 

relationsmarknadsföring är en strategi i ena änden på skalan och dess motsats, 

transaktionsmarknadsföring, befinner sig på den andra änden. Strategierna sammanfattas i 

följande tabell: 

 

                                                 
23 Brodie, R, J.,Coviello, N, E. et al., Towards a Paradigm Shift  in Marketing? An Examination of Current 
Marketing Practices, Journal of Marketing Management, 1997, 13, 383-406 

24 Brodie et al, 2002 
25 Grönroos, C, Servicemanagement och marknadsföring, en CRM ansats, 2002 
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Tabell 1. Marknadsföringens strategiskala (Grönroos, C, 2002) s. 280 

 

Transaktionsmarknadsföring 
 

• Analyserar enstaka affärer och får 
därför ett kortsiktigt fokus. 

 
• Dominerande marknadsfunktionen 

består av marknadsmixen: produkt, 
pris, plats och promotion. 

 
• Kunderna är priskänsliga samtidigt 

som tekniska kvalitetsdimensioner 
dominerar. 

 
 

• Man mäter kundtillfredställelse 
genom antalet marknadsandelar, 
d.v.s. summan av alla enskilda 
transaktioner. 

 
• Man får information om kunderna 

genom kundenkäter. 
 

 
• Intern marknadsföring mellan ledning 

och personal har begränsad betydelse. 

Relationsmarknadsföring 
 

• Man analyserar relationen till kunden 
och har därför ett långsiktigt fokus. 

 
• Marknadsföring främst genom 

interaktiv marknadsföring mellan 
personal och kund som får stöd av 
extern marknadsföringsmix. 

 
• Kunderna är mindre priskänsliga. 

Dominerande kvalitetsdimension är 
funktionell. 

 
• Mått på kundtillfredställelse är direkt 

kontakt med kundbasen.  
 

• Det finns system för feedback från 
kunderna i realtid. Kontakterna 
mellan marknadsföring, drift och 
personalavdelning har strategisk 
betydelse. 

 
• Intern marknadsföring har stor 

strategisk betydelse för framgång. 
 
 
”Relationsmarknadsföring vänder sig till en definierad grupp medan 
traditionell marknadsföring vänder sig till en gränslös grupp.”26 

     -Nils Welinder 

Relationsmarknadsföring som begrepp har utvecklats genom åren. Blomquist27 definierar 

relationsmarknadsföring på följande vis: ”Att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och 

avveckla relationer med kunder och andra intressenter så att ömsesidiga värden och 

konkurrenskraft skapas”. RM handlar om att välja rätt kunder, knyta dem nära företaget, samt 

koncentrera marknadsföringsinsatser till de kunder som man bäst kan ge värde till och på så 

sätt minska behovet av att hela tiden skaffa nya kunder. 

 

                                                 
26 http://80-www.ad.se.till.biblextern.sh.se/index.php?serv=nyhetsarkiv,”Så får du kunden att förbli din kund” 
Källa: Resumé 95-11-02, (2005-12-02 kl. 20:54) 
27 Blomquist, D, H, Relationsmarknadsföring – vinnande strategi i en ny ekonomi, IHM-förlag 2000:17 
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Gummesson28 definierar relationsmarknadsföring ur en marknadsföringsvinkel som 

”marknadsföring som baseras på interaktion inom relationsnätverk”. Han menar att denna 

definition är mer öppen, sammanfattande, och begreppsmässig än den tidigare definitionen: 

”utveckla, bevara och öka långsiktiga kundrelationer”. Gummesson skiljer vidare på 

Customer Relations Management, CRM, som en avkomma från relationsmarknadsföringen 

med en mer praktisk inriktning och definierar CRM som följande ”att applicera värden och 

strategier av relationsmarknadsföring i praktiken, med särskild betoning på kundleverantörs 

relation, till stor del men inte endast beroende av informationsteknologi”. Gummesson menar 

vidare att forskning i både marknadsföring mot kund/produkt, servicemarknadsföring och B-

2-B marknadsföring nyligen har sammanstrålat under etiketten relationsmarknadsföring. I 

kraft av grundläggande teori kan relationsmarknadsföring fastställas som kärnbegreppet med 

undervariablerna relationer, nätverk och interaktion, och följaktligen erbjuda en början på en 

övergripande marknadsföringsteori. 

 

I detta sammanhang passar Coviellos29 klassificeringsschema av marknadsföringens olika 

begrepp in. Coviello har studerat utvecklingen av marknadsföring de senaste 20 åren genom 

litteraturstudier och kommit fram till ett klassificeringsschema som väl följer Grönroos 

strategiskala och Gummessons undervariabler ovan. Hon lyfter fram tre olika typer av 

relationsmarknadsföringsbegrepp, förutom det renodlade transaktions- 

marknadsföringsbegreppet: Interaktionsmarknadsföring, Databas -marknadsföring och 

Nätverksmarknadsföring.  

 

3.2 Teoretisk referensram 

För att besvara syftet och beskriva hur reklambyråer bedriver marknadsföring används i denna 

uppsats Coviellos klassificeringsschema som både teori och teoretisk referensram för att få 

mätvärden till valda variabler. Genom att använda oss av schemats olika dimensioner fås 

mätvärden till marknadsföringsvariablerna. Vi kommer även att titta på Mintzbergs olika 

strategibegrepp och applicera dessa på Coviellos klassificeringsschema i den teoretiska 

syntesen.   

                                                 
28 Gummesson, E,.”Relationship marketing and a new economy: it’s time for de-programming” Journal of 
service marketing vol. 16 no. 7 2002 page 585-589 
29 Coviello 1996 
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3.3 Coviellos klassificeringsschema  

Den exakta meningen med relationsmarknadsföring är inte tydlig i litteraturen. Detta problem 

har uppmärksammats av Coviello et al30 som sammanställer en översikt på hur relations- 

marknadsföringsbegreppet används i litteraturen. Författarna noterar att begreppet har 

diskuterats på flera nivåer. Den första nivån är en databaserad marknadsföring som ett 

teknologiskt verktyg som används av företag för att rekrytera och ta hand om kunder. 

På en andra bredare nivå fokuserar relationsmarknadsföringen på relationer mellan företag 

och dess kundbas med tonvikt på bevarande. Den tredje nivån betraktar 

relationsmarknadsföringen som en form av kundpartnerskap där köparen är involverad i 

designen och utvecklingen av säljarens produkt eller tjänst. Detta antyder sann interaktion 

mellan köpare och säljare och en symmetrisk och parlik relation mellan företag och kund. 

Detta tredje perspektiv fokuserar på relationer som ett kärnelement av marknadsföring, 

relationer som baseras på löften, tillit och personliga interaktioner. 

På den fjärde nivån definieras relationsmarknadsföring som något som inkluderar allt från 

databas till personlig service, lojalitetsprogram, varumärkeslojalitet, intern marknadsföring, 

personliga och sociala relationer samt strategiska allianser. När termen används på detta sätt 

blir den till ett begrepp som innefattar allt. 

Olika användningssätt för relationsmarknadsföring är kanske inte så överraskande med tanke 

på relationers komplexitet i sig själva. Detta har lett till att begreppet blivit överanvänt och 

med vaga tolkningar. För att komplicera det ytterligare finns det termer som är vanliga i 

litteraturen och är likvärdiga, men som har olika tolkningar. Det finns ett område i litteraturen 

som använder termer som Interaction Marketing/Interactive Marketing för att beskriva 

elektronisk mediekommunikation samtidigt som annan litteratur använder ett interaktivt 

närmande som refererar till parrelationer mellan köpare och säljare. På samma sätt har även 

Network Marketing ett flertal betydelser från multimarknadsföring till pyramidförsäljning. 

För att klargöra och få en samstämmighet av dessa varierande syn på marknadsföring som 

finns i litteraturen har Coviello et al  utvecklat ett klassificeringsschema baserat på en syntes 

av både europeiska och nordamerikanska skolor inom marknadsföring över service, 

interaktion, distributionskanaler och nätverksströmningar i tidigare forskning. Genom 

                                                 
30 Coviello, N, E, 1996 “Towards a Paradigm shift in marketing? An examination of Current Marketing” 
Practices By: Roderick J. Brodie, Nicole E. Coviello, Richard W. Brookes, Victoria Little. 
Journal of marketing management,  1997, 13, 383-406. 
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innehållsanalys av hur tidigare forskare har definierat och använt varierande termer 

associerade med marknadsföring, fann man två vanliga teman genom litteraturen och inom 

dessa identifierade man tolv dimensioner relaterade till marknadsföringspraxis. Sju av dessa 

var relevanta för temat om relationsutbytet: 

 

1) Fokus på relationsutbytet. 

2) Parter som är involverade i relationsutbytet. 

3) Kommunikationsmönster mellan parterna i relationsutbytet. 

4) Typ av kontakt mellan parterna (från armlängds avstånd till opersonligt). 

5) Varaktigheten av relationsutbytet. 

6) Graden av formalitet av relationsutbytet. 

7) Maktbalans i relationsutbytet. 

 

De andra fem dimensionerna var relevanta för management aktiviteter och processer: 

1) Managements intentioner gällande kunder och andra parter.  

2) Management beslutstagningsfokus. 

3) Typer av marknadsföringsinvestering som företaget gör. 

4) Organisatorisk nivå som marknadsföringsbeslut är implementerad. 

5) Managements planering/tidsram. 

 

Efter att ha identifierat ovanstående dimensioner, återanalyserade författarna litteraturen i ett 

försök att mer klart definiera varje dimension i ett sammanhang av marknadsföringspraxis. 

Utifrån detta identifierade man två marknadsföringsperspektiv som inkluderar fyra distinkta 

typer av marknadsföring: 

 

Transaktionsmarknadsföringsperspektiv: 

1) Transaktionsmarknadsföring. 

Relationsmarknadsföringsperspektiv: 

2) Databas marknadsföring 

3) Interaktionsmarknadsföring 

4) Nätverksmarknadsföring 

Det bör noteras att detta klassificeringsschema inte försöker placera exakta gränsdragningar 

mellan varje typ av marknadsföring, inte heller menas att de är självständiga eller ömsesidigt 
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uteslutande. Tabellerna visar snarare likheter och skillnader mellan varje typ som bestäms av 

relationsutbytet och management dimensionerna som utvecklats från litteraturen. Mer viktigt 

är det att tonvikten ligger på att identifiera relevanta dimensioner för faktisk 

marknadsföringspraxis, snarare än att kopiera alla underliggande konstruktioner för 

relationens natur i sig. 

Klassificeringsschemat som Coviello et al erbjuder är begreppsmässig i sin natur, baserad på 

en systematisk översikt av marknadsföringslitteraturen. Den försöker inte identifiera eller 

föreskriva vilka av dessa två marknadsföringsperspektiv eller vilka fyra typer av 

marknadsföring som är mest relevant för olika typer av företag och branscher. 
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Tabell 2: Typer av marknadsföring som klassificeras av relationsutbytesdimensioner. 

                    
 

Transaktionsperspektiv Relationsperspektiv 

 Transaktions- 
marknadsföring 

Databas 
marknadsföring 

Interaktiv 
marknadsföring 

Nätverks- 
marknadsföring 

Fokus Ekonomiska 
transaktioner 

Information och 
ekonomisk 
transaktion 

Interaktiva 
relationer mellan 
köpare och säljare 

Sammanlänkande 
relationer mellan 
företag 

Involverade parter Företag och köpare 
på marknaden 

Ett företag och 
köpare i en specifik 
målmarknad 

Individuella 
säljare och 
köpare, ett par. 

Säljare, köpare och 
andra företag. 
 

Kommunikations-
mönster 

Företag till 
marknad 

Företag till individ Individer med 
individer över 
organisationer 

Företag mot företag 
som involverar 
individer 

Typ av kontakt Opersonlig  Personlig men på 
avstånd 

Ansikte mot 
ansikte, nära, 
baserad på 
åtagande, tillit 
och samarbete 

Från opersonlig till 
mellanmänsklig, på 
ett avstånd från nära 
till långt 

Löptid Åtskild  Åtskild över tid Fortgående, 
pågående och 
ömsesidig 
anpassning, kan 
vara lång eller 
kortsiktig 

Fortlöpande, stabil 
men ändå dynamisk, 
kort och lång siktig 

Formalitet Formell  Formell Formel och 
informell på både 
affärsnivå och 
social nivå 

Formell och 
informell på både 
affärsnivå och social 
nivå 

Maktbalans Aktiv säljare – 
passiv köpare 

Aktiv säljare 
mindre passiva 
köpare 

Säljare och 
köpare ömsesidigt 
aktiva och 
anpassningsbara, 
ömsesidigt 
beroende och 
inbördes beroende 

Alla företag aktiva 
och anpassningsbara 

 
 
 
Denna tabell kommer att vara ett ledande underlag för den empiri som samlas in. Resultat från 

empirin kommer att sammanfattas i analysen genom att appliceras in på passande plats i 

tabellen.   
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3.4 Mintzbergs strategibegrepp 
 
För att undersöka relationsmarkandsföringen som strategi beskrivs även graden av strategisk 

avsikt. Detta görs genom att använda följande strategiteori av Mintzberg och Waters. 

 
Mintzberg och Waters31 skriver om två olika typer av strategier; sådana som är avsiktliga, 

planerade och sådana som oförutsett dyker upp. I denna uppsats kommer deliberate strategies 

benämnas som ”avsiktliga strategier” och emergent strategies som ”uppkomna strategier”. 

Strategiskapande har behandlats som en analytisk process för att uppnå långsiktiga mål och 

skapa handlingsplaner för en organisation.  

 
Figur 1. Olika typer av strategier  (Mintzberg, H & Waters, J, A.)  
 
 

 
 
 
 
 
                      Planerad strategi 
 
  
                                 Oförverkligad                           Uppkommen 
                                            strategi      strategi 
 
 
Artikelns författare börjar med att förklara mer exakt vad fullständigt avsiktliga strategier och 

fullständigt uppkomna strategier kan innebära. För att en strategi ska ses som fullständigt 

avsiktlig finns det tre förutsättningar som gäller. För det första ska det finnas precisa, 

detaljerade syften inom organisationen så att inga tvivel förekommer om det som var avsikten 

innan åtgärderna vidtogs. För det andra, då en organisation innebär kollektivt handlande, ska 

alla möjliga tvivel skingras. Med det menas att klara ut om intentionerna gäller hela 

organisationen eller ej. De måste vara gemensamma för att få med alla aktörer. För det tredje, 

ska dessa kollektiva avsikter bli förverkligade exakt så som det var avsett, vilket innebär att 

inga externa faktorer (teknologiska, politiska, ekonomiska) ska ha haft någon inverkan. 

Omvärlden ska, med andra ord, ha varit helt förutsägbar eller helt under organisationens 

kontroll. Det är osannolikt att hitta fullständigt avsiktliga strategier i organisationer, men 

många strategier kommer rätt nära. 

Avsiktlig 
strategi Förverkligad 

strategi 
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För att en strategi ska anses vara fullständigt uppkommen måste det finnas struktur i 

handlingarna över tid, då inga klara avsikter existerar. Ingen struktur innebär ingen strategi. 

Det är svårt att föreställa sig handling utan någon som helst avsikt, men vissa organisationer 

kommer rätt nära, som när omvärldsmiljön tvingar fram ett handlingsmönster på en 

organisation. Därmed kan man se tendenser av planerade och oförutsedda strategier, snarare 

än fullständiga varianter av dem. Det finns åtta typer av strategier enligt Mintzberg och 

Waters. Planerande strategier, entreprenöriella strategier, ideologiska strategier, paraply- 

strategier, processtrategier, osammanhängande strategier, samstämmiga strategier samt 

framtvingade strategier. Nedan följer en kort presentation av dessa.  

     

3.5 Åtta typer av strategier 

Planerad - strategier bottnar i formella planer. Exakta avsikter finns, styrda av en central        

ledning i en förutsägbar miljö. Strategierna är främst avsiktiga. 

 

Entreprenöriell  - strategier bottnar i  en central vision. En personlig, ej uttalad vision 

utformad av en ledare finns och är anpassningsbar till nya möjligheter. Strategierna är för det 

mesta avsiktliga, men kan även uppkomma.  

 

Ideologisk – strategier bottnar i gemensamma värderingar. Kollektiv vision, kontrollerad via 

indoktrinering . Organisationen är ofta pro - aktiv i relation till omvärlden. Strategierna är för 

det mesta avsiktliga.  

 

Paraply – strategier  bottnar i restriktioner. Ledningen definierar strategiska gränser och mål 

inom vilka andra aktörer reagerar på i en oförutsägbar miljö. Strategierna är delvis avsiktliga, 

delvis uppkomna samt avsiktligt uppkomna.   

 

Process – strategier bottnar i processer. Ledningen har kontroll över processparten av 

strategin (anställning, struktur mm.). Resten lämnas över till andra aktörer. Strategierna är 

delvis avsiktliga, delvis uppkomna samt avsiktligt uppkomna.  

 

                                                                                                                                                         
31 Mintzberg, H & Waters, J, A.,  Of Strategies, Deliberate and Emergent, (Jul.-Sep. 1985), Strategic 
Management Journal 
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Osammanhängande – strategier bottnar i enklaver. Aktörer som är löst förenade med resten 

av organisationen skapar mönster i brist på gemensamma mål. Strategier är organisatoriskt 

uppkomna vare sig de är avsiktliga eller inte för aktören.  

 

Samstämmig – strategier bottnar i samstämmighet. Genom en gemensam anpassning 

sammanlöper aktörer till ett mönster som blir genomträngande i brist på gemensamma mål i 

organisationen. Strategierna är snarast uppkomna.  

 

Framtvingad – strategier bottnar i omvärldsmiljön. Omvärlden bestämmer handlingsmönstren 

i organisationen antingen genom direkt införande eller genom underförstådda organisatoriska 

val. Strategier mest uppkomna, men kan bli internaliserade av organisationen och göras 

avsiktliga.  

 

 
3.6 Teoretisk syntes 
 
För att besvara problemformuleringen, har författarna utvecklat följande teoretiska modell 

av ovanstående teorier. 

 
Figur 2. Författarnas egna framställning av modell 
 
 
Transaktion                                                                                                   Databas        Interaktion            Nätverk 
  
TM                                           TYP AV MARKNADSFÖRING                                          RM 
 
 
Avsiktlig                                         TYP AV STRATEGI                                      Uppkommen 
  
Planerad    Entreprenöriell     Ideologisk    Paraply  Process   Osammanhängande   Samstämmig     Framtvingad  

 

 
 
 
Marknadsföringens strategiskala går från transaktionsmarknadsföring till de mer 

relationsbaserade databas-, interaktiv- och slutligen nätverksmarknadsföring. Eftersom graden 

av personliga relationer ökar längs skalan samtidigt som marknadsföringens mål går från ett 

enskild utbyte till ett mer regelbundet köpmönster krävs helt olika strategier från ledningen. 

Ju mer personliga relationer, desto mer oförutsedda strategier krävs. 
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I sin renaste form bestäms transaktions och databas- marknadsföringen av en avsiktlig strategi 

som ledningen implementerar i organisationen. Vid interaktiv marknadsföring försöker 

ledningen ha en indirekt påverkan i stället för att försöka kontrollera strategierna på en 

generell nivå.  

Slutligen uppstår nätverksrelationsmarknadsföring genom att den samstämmiga strategin 

växer fram genom en gemensam anpassning av olika aktörer utan någon planering från en 

central ledning. 
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4. Empiri  
 
I detta avsnitt redovisas de resultat som vi har fått fram av undersökningen. Vi inleder med en 
branschbeskrivning av reklambyråerna, för att gå vidare med en sammanfattning av 
intervjuerna. 
 
4.1 Branschbeskrivning  

Reklamens genomslag i Sverige kom på 1950- och 60 – talen, då marknadsekonomin tog fart 

efter andra världskriget. Det blev viktigt för företag att ”stimulera” efterfrågan och främja 

konsumtionen. Marknadsföringens och reklamens betydelse ökade vilket ledde till att annons- 

och reklambyråerna fick allt mer betydelse. Byråerna var få och stora under seklets första 

hälft. De var fullservicebyråer, vilket innebär att de erbjöd alla slags tjänster, från 

marknadsundersökningar till reklamkampanjer. Byråernas struktur var tydlig, den var 

lönsamhetsstyrd, ofta med en ledning som bestod av ekonomer. VD och projektledare tog 

hand om kundkontakterna, visade riktlinjerna och delegerade uppdrag till art directors och 

copywriters. I mitten på 60-talet började dock allt fler företag få egna marknadsavdelningar 

och efterfrågan på byråernas marknadsplaneringstjänster minskade. ”Kreativitet” blev den nya 

reklamfrasen. De stora byråerna gick i konkurs eller upplöstes, och små byråer bildades som 

riktade in sig på enbart reklam med fokus på kreativitet.  

När de stora fullservicebyråerna upplöstes blev det en tydligare specialistuppdelning inom 

markandsförings och kommunikationsföretagen. De företag som kan räknas till att hålla på 

med reklam idag är allt från PR-byråer, kommunikationsbyråer, medieföretag, annonsföretag 

och reklambyråer. 2004 fanns det 619 reklambyråer i Sverige som erbjuder så kallad ”full 

service”.32 Med det menas att det finns minst 4 anställda på byrån, som innehar olika 

funktioner från AD till copy, projektledare och planner.  

Räknar man dessutom in alla soloföretagare som frilansar i branschen stiger siffran upp till 

971533. Cirka hälften av alla reklambyråer verkar i Stockholm, som följs av Malmö-

Helsingborg regionen och Göteborg. Resten av reklambyråerna är utspridda lite över hela 

landet. Byråerna är oftast verksamma där de stora reklaminköparna finns, d.v.s. i närheten av 

storföretagen.34  

                                                 
32 SCB, Statistiska Centralbyrån 
33 SCB, Statistiska Centralbyrån  
34Alvesson, M och Köping, A-S, 1993, Med känslan som ledstjärna - En studie av reklamarbete och 
reklambyråer, Lund: Studentlitteratur  
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Trots att antalet reklambyråer är ganska stort, menar många att branschen är liten i och med 

att ”alla känner till alla”. En orsak till att reklamfolket har en så stor kännedom om varandra, 

är branschtidningar som Resumé, reklambyråernas egna PR-kanaler, som informerar om vilka 

”konton” som går vart, vilka som har hoppat av och startat eget mm. Ytterligare en orsak är 

reklamtävlingar, s.k. pitch, med tillhörande fester som exempelvis Guldägget. Informella 

nätverk och kontakter är också viktiga. Kontakter är även av största vikt när det kommer till 

nyanställningar. Då branschen upplevs som liten är ryktet som en reklambyrå har väldigt 

viktigt. Ju större prestige en byrå har, desto attraktivare kunder får den, vilket leder till att den 

får det lättare att anställa kompetent personal.  

 

Reklamverksamheten är en ganska abstrakt verksamhet. Trots att reklamprodukten är konkret, 

kan innehållet variera väldigt mycket och vägen till reklamprodukten är väldigt ostrukturerad 

och tillfällig. Reklamkvaliteten relateras ofta till en person och inte till ett företag. Reklam är 

skapad av individer, och reklamens utformning beror till största delen på vem som skapat den. 

Det är enskilda personer snarare än organisationer som är centrala i ett arbete.35 

 

4.2 Problematik inom branschen  

Varför byter kunden byrå? Det beror på flera orsaker, och vad som uppfattas som orsaken till 

bytet skiljer sig mellan parterna. Men den främsta orsaken för att byta byrå enligt kunden är 

missnöjdhet med byråns prestation. Främsta anledningen till förlusten av ett kundkonto enligt 

byråer är att kunden ändrar sin policy när det gäller markandsföringsstrategi, att behovet av en 

fullservice ökar och att företaget växer ifrån sin byrå eller gör en utvärdering av sin byrå. Det 

finns tre typer av utvärderingar; formella t ex. vart femte år, ad hoc utvärderingar när kunden 

känner att byrån fastnat eller när marknadschefen jämför flera byråer med varandra för att 

välja den bästa.  Andra varningssignaler på byråbyte är när marknadscheferna byts ut hos 

kunden, byrån blir uppköpt, eller att byråns ledning förändras. Ytterligare förändringar sker 

när kreativ personal byts ut eller kundansvarig/projektledare slutar. Byrån ser oftast 

kundförlusterna som ödet eller ser kunderna som besvärliga,  och avsäger sig alltså kritik från 

utsidan. Relationerna mellan byrå och kund blir ofta komplexa och personliga, byråer 

använder sig av liknelser som äktenskap. Reklambyråer undviker självkritik, att bestämma 

vem som har rätt eller fel är irrelevant. Byråer använder stora resurser till att skaffa nya 

kunder, men färre till att behålla befintliga. Ett sätt att bevara dessa kunder kan vara att 

                                                 
35 Alvesson, M, Köping, A-S, 1993 
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använda sig av strategier och bevaka avgörande händelser hos kund såsom ledningsbyte, nya 

strategier, missnöjdhet med kampanjresultat och byråns service. Byrån bör ha 

återkopplingsmöten med kundens ledning och helhjärtat möta kundens nya strategier. När 

byrån har förlorat ett konto måste den försöka identifiera anledningen för att lära inför 

framtiden.36 

 

4.3 Kultur på reklambyråer 

Att som anställd på en reklambyrå ha en utbildning i analys och strategi anses vara bra,  men 

det räcker inte för att bli framgångsrik inom marknadsföring och kommunikation. För att 

komma på bra marknadsidéer krävs innovationsförmåga eller kreativitet, även hos de 

medarbetare som arbetar med planering och kalkyler. Reklambyråerna delar upp sina 

medarbetare i ”kreatörer” och ”administratörer”. För att en kreativ idé ska nå fram krävs något 

speciellt av kreatörerna, något som kan kallas för yrkesskicklighet.  

 

”Det handlar om att med språk, form och dramaturgi skapa 

uppmärksamhet, engagemang och trovärdighet. Att vara en god 

berättare.”  

 

Byråerna ska, förutom kreativitet, inneha en annan viktig förmåga; nämligen att kunna leva in 

sig i kundens affär. Det handlar om att förstå kundens marknadslogik, hur kundernas kunder 

tänker, samt vilka åtgärder som krävs. När både kreativitet och affärsinsikten finns uppstår ett 

skapande samarbete, som är den viktigaste förutsättningen för att en kund ska bli nöjd. 37 

 

Kunder byter annonsörbyrå var tolfte månad38, d.v.s. att det inte finns någon kundlojalitet i 

branschen. Reklambyråerna är alltså beroende av nya kunder och deras agerande vad gäller att 

sälja in sig själva är väldigt passivt. Viktigaste sättet att marknadsföra sig är främst genom PR 

inom den egna branschen. Ändå poängterar företag själva i branschen att relationen till 

kunden är viktig39. 

 

                                                 
36 Doyle et al 1980 
37 Sveriges Reklamförbund, Reklambyråer 2005/2006 
38 Byråboken, www.reklam.se 
39 http://www.reklam.se/page/14/29/130, 2005-09-30, 13:54 
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4.4 Kort om Sveriges Reklamförbund  

Sveriges Reklamförbund (SR) är en intresseorganisation för fristående företag som i huvudsak 

arbetar med reklam. Sveriges Reklamförbund AB ägs av föreningen Sveriges Reklamförbund 

och har 320 medlemsföretag, 10 anställda och omsätter 20 miljoner kronor per år. Bland 

medlemmarna finns, förutom reklambyråer, mediebyråer, eventbyråer, sales promotionbyråer, 

designbyråer och PR-byråer. Den största uppgiften som SR har är att öka kunskapen om 

reklamens betydelse för företagens konkurrenskraft. Förbundet hjälper även 

medlemsföretagen med viktiga branschfrågor, såsom etik i reklamsammanhang. SR verkar 

också för att stimulera kreativiteten i branschen genom att anordna olika tävlingar, arbetar för 

att öka jämlikheten i alla roller inom branschen, samt ger medlemmarna en möjlighet att få 

juridisk rådgivning från SR:s jurist. Detta kan hjälpa medlemsföretagen att undvika misstag 

som kan vara kostsamma. Juristen arbetar också med att påverka lagstiftningen i ärenden som 

handlar om medlemsföretagens verksamhet. 40 

De två undersökningsenheterna i denna uppsats är båda medlemmar i Sveriges 

Reklamförbund. SR hjälper byråer med avtalsformuleringar, avtalsskrivningar, granskar det 

byråerna gör och försäkrar om att det inte strider mot lagar, säkerställer att byråerna inte 

kliver utanför gränserna.41 Varje reklambyrå har en person som är certifierad enligt 

Reklamförbundets regler, en person på byrån som måste ha gått igenom alla de obligatoriska 

kurserna. SR anordnar också kurser två gånger per år för projekt- eller produktionsledare. 42  

 

4.4.1 Sveriges Reklamförbund 
-En sammanfattning av intervjun med Henri Pagot och Elisabeth de Brito  

 
SR samarbetar för tillfället med Företagarna (Sveriges största företagarorganisation) med att 

lansera projektet ”Reklam och tillväxt”. Projektet kom till för att Reklamförbundets VD och 

Företagarnas VD känner varandra och Företagarna ville ut i landet för att diskutera 

tillväxtfrågor. Detta bl.a. för att det finns en stor okunskap om vikten av marknadsföring hos 

Sveriges företag, speciellt ur ett långsiktigt perspektiv. 

SR arbetar även med att utveckla ledarskapet i branschen. Styrelser inom reklambranschen är 

mer branschöverskridande än vid val av VD. VD kommer ofta från produktionen och har 

oftast arbetat praktiskt på byrå. Men det kommer in allt fler företagsekonomer,  det gäller att 

                                                 
40 www.reklam.se (2005-10-23) 
41 Intervju med Joachim Webb, vice VD, Smith 
42 Intervju med Ann Ystén, projektledare, Republica Marrakech 
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inte glömma bort siffror och kostnader och bara satsa på kreativitet. Branschen är i övrigt  

väldigt mansdominerad, trots att det kan vara svårt att tro om man ser på vilka som studerar 

på Berghs School of Communication (Högskola för kreativt, strategiskt och kritiskt tänkande 

inom kommunikation).  

 

”Fast det ser väl lika ut på alla högskolor, tjejerna pluggar men 

killarna tar sig ut i näringslivet.” 

 – Elisabeth de Brito 
 
 

Reklamförbundet har en kvinnlig ledarskapsutbildning för att lyfta fram kvinnorna i 

branschen. 

Ett fenomen som man kan se är att fler byråer startar vid lågkonjunkturer i den här branschen. 

Före detta anställda har bara ett val när de blir avskedade vid en lågkonjunktur, att bli 

arbetslösa eller starta eget. Det krävs inte mycket för att starta eget, det räcker med en 

mobiltelefon och en dator. Det är ett tacksamt yrke  att frilansa i och det är lätt att samarbeta 

och nätverka med andra kompetenser. Däremot är det svårt att standardisera 

produktionsprocessen på en reklambyrå då varje fall kräver olika lösningar. Det förekommer 

så lite samarbete mellan reklambyråer som möjligt, de är ju alla konkurrenter. 

Anställningstrygghet finns inte, det finns inget egentligt fack att vända sig till inom 

branschen, och det som är skrämmande är att många unga står utanför A-kassan. 

 

Vad gäller nisch kan det förekomma byråer som inriktar sig in i vissa branscher, t.ex. inom 

finansiell information eller läkemedelsindustrin, men annars har inte byråer så mycket nytta 

av att rikta in sig på en snäv marknad. Det som anses vara det största framgångsreceptet i 

branschen, förutom att vinna tävlingar och ha en kreativ personal, är nöjda kunder. Det händer 

ibland att anställda på en reklambyrå lämnar sin befintliga tjänst och startar eget  men det är 

ingen vanlig företeelse. Ingen vill inte råka ut för kontraktsbrott, så byråer kan inte ta kunder 

från varandra hur som helst. 

 

En tredjedel av kunderna byter byrå inom ett år. Främst beror byråbyten på att kundföretagen 

tagit in nya marknadschefer och att byrån förlorar den personliga kontakten.  
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”Personligen tycker jag att företagen skulle förbjuda marknadschefen att 

byta byrå bara av en sådan anledning. Det är för mycket pengar 

investerat i relationen när en byrå lärt känna sin kund. Om företaget 

byter byrå så börjar allt om igen med dyra kostnader som följd.” 

- Henri Pagot 
 

 

4.5 Republica Marrakech  

     – En sammanfattning av intervjun med Ann Ystén, projektledare 
 

4.5.1 Kort om byrån  

Reklambyrån Marrakech startades år 2000 av tre gamla reklamare och en konsult. De ägdes 

av Acom nätverksbyråer, men de sålde sin del till ett danskt reklambyrånätverk, Republica, 

som är Danmarks största icke internationella nätverksbyrå. Idag är Republica Marrakech 

100% ägda av Köpenhamn. Republica ville ha ett nordiskt nätverk och idag har de kontor i 

Sverige, Danmark och Norge. Republica är Skandinaviens ledande nätverk för större 

retailkedjor och startades för över 40 år sedan i Köpenhamn. Marrakech och Rebublica slogs  

ihop och blev Republica Marrakech. Reklambyrån består av fyra kreatörer, två copys , två art 

directors samt administrativ personal.  Byrån är specialiserad på större butikskedjor och har 

kunder som Coop Forum, Grand Hotel, Toshiba och Cofee Cup.  

 

4.5.2 Organisationens struktur 

Republica Marrakech har en VD som är primärt ansvarig för att hitta nya uppdrag, samtidigt 

som han leder personalen. Det finns ingen på reklambyrån som ”bara är chef”. En Creative 

Director (en chef för den kreativa biten) finns också, vilket är ovanligt på mindre byråer. 

Detta bl.a. av historiska skäl, då han var med och grundade byrån. I övrigt finns inga chefer.  

Projektledaren är övergripande ansvarig för leveransen, att leverera till kunden. Hennes roll är 

även att se till att kollegorna gör det de ska, men hon är absolut inte deras chef. Hon är 

ansiktet utåt mot kunden, och det är till henne som kunden ringer för att lämna över ett 

uppdrag, och klaga över något som hon inte är nöjd med. Även produktionsledaren har 

kontakt utåt vad gäller leveranspriser, offerter, underleverantörer osv. Kreatörerna träffar 

självklart kunden i presentationssammanhang.  
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4.5.3 Kundkontakt 

Kontakten med kunderna varierar beroende på om det rör sig om en ny eller befintlig kund. 

Vid existerande kunduppdrag sker kontakten från bägge håll, och då  handlar det om en 

löpande kontakt. Man stämmer av hela tiden med kunden, att hon är nöjd, att byrån är nöjd, 

om arbetet kan bli bättre. Byrån gör en uppföljning eller en så kallad Creative Revue och går 

igenom allt. Det är jätteviktigt att hela tiden stämma av med kunden. Projektledaren 

kontrollerar även att kunden är nöjd med den arbetsgrupp som byrån har, och är ibland 

tvungen att revidera om det är så att det finns folk i arbetsgruppen som kunden inte tycker 

håller måttet. VD:n ber om en heltäckande feedback en gång om året, där kunden har chansen 

att även kommentera projektledaren. Detta kan vara svårt att göra annars, då det är henne som 

kunden har mest kontakt med. Det är viktigt att ge kunden den möjligheten. Om kunden inte 

är nöjd med resultatet, byter projektledaren hellre en person i teamet än att kunden byter byrå.   

Kontakten kan variera till allt från veckomöten till månadsmöten.  

 

”Den här typen av arbete måste vara väldigt flexibelt, därför tar man 

det lite som det kommer.” 

 

Om det rör sig om en ny kund är det mycket uppsökande verksamhet som gäller, då Republica 

Marrakech är en relativt liten reklambyrå och ganska okänd. Det är inte självklart att byrån 

alltid hamnar på alla pitch- listor. Då är det VD:n som ringer och pratar med folk och håller 

kontakten, påminner om att reklambyrån finns. Eftersom Republica Marrakech har en tydlig 

målgrupp med snabbrörliga aktörer finns det listor med aktörer som byrån bearbetar.   

 

4.5.4 Kontakt på kundföretag 

Vem byrån har kontakt med på kundföretaget varierar mycket mellan olika uppdrag. På vissa 

uppdrag innehas kontakten med VD:n eller grundaren, beroende på hur stort företaget är. Den 

vanligaste kontakten är med marknadschefen. Det viktigaste är att ha kontakt med den person 

som fattar besluten, som byrån kan presentera idén för och få feedback av. Om idén levereras 

till någon ”springpojke” som i sin tur ska presentera de vidare till beslutsfattaren, finns ingen 

chans att förklara, höra feedback, det blir för mycket som kommer emellan och det är aldrig 

bra. Det viktigaste är att ha kontakt med den som faktiskt hat mandat att fatta besluten. Hur 

många personer det är spelar ingen roll. 
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Kunderna investerar väldigt mycket pengar på saker som byrån rekommenderar dem att göra, 

framförallt det de investerar i media. Det handlar om miljontals kronor. Det de har att lita till 

är att reklambyrån säger att ”det här är bra”. Därför är den personliga relationen så viktig. Det 

vanligaste sättet att få in nya kunder är gamla relationer, att man har ett förtroende från en 

tidigare arbetsgivare. 

”Vi är i förtroendebranschen.” 
 
Fördelen med det är att det blir en väldigt självsanerande bransch. Om byrån inte levererar får 

det inga uppdrag, det går inte att förleda folk i den här branschen. Där har lågkonjunkturen 

varit bra, kunderna har ställt högre krav och de som inte har levt upp till det har försvunnit 

mer eller mindre. Resultatet blir en högre standard på reklambyråerna.  

 

4.5.5 Marknadsföring 

Marknadsföring av reklambyrån sker i huvudsak genom branschpress och byråregister via 

Reklamförbundet. Guldägget och månadens kampanj är viktiga marknadsföringsområden. Det 

är inte bara kunderna som ska uppmärksamma att byrån gör ett bra arbete, utan det handlar 

också om att göra reklam för blivande personal, om att byrån vill få in rätt folk på företaget.  

 

”En reklambyrå är ju aldrig bättre än de personer som jobbar där, vi har ingen annan 

produktionstillgång än våra egna hjärnor.” 

 

Av den orsaken är det oerhört avgörande vilken personal en byrå har. Det är också viktigt att 

marknadsföra sig för att få in rätt folk. Personalomsättningen är ganska hög i  branschen i och 

med att byrån har en hög kundomsättning och anställningstryggheten inte är  hög. Om byrån 

förlorar en kund blir det ofta så att en del av personalen får gå, och får byrån in ett nytt 

uppdrag måste ny personal anställas.    

 

4.6 Smith 

      - En sammanfattning av intervjun med Joachim Webb, vice VD 
 
4.6.1 Kort om byrån 

Smith startades år 2001 där delägarna kände varandra sedan tidigare från en byrå som hette 

Communications. Byrån består av åtta fast anställda, men cirka tjugotre personer på kontoret. 

Smith arbetar med dagligvaror, tidningar, TV, radio, datorer, mäklare, kläder, cyklar mm. och 

har kunder som NetXtra, Cinemateket, BT Svenska AB och Forum för levande historia. Smith 
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har även egna projekt på gång. Byrån har varit med om att starta tidningen Rodeo, samt 

livsstilsföretaget Urbanista som ska utveckla väldesignade och funktionella vardagsprodukter 

för den moderna storstadsmänniskan. En av produkterna är en hopvikbar cykel som 

lanserades under 2005.  

 

4.6.2 Organisationens struktur 

På Smith finns en formell styrelse med en VD och vice VD. Vidare finns en receptionist, en 

AD, copy och formgivare, men det är mer ansvarsområden på professionell nivå, det finns 

ingen uttalad personalansvarig. Det finns ingen hierarki egentligen, organisationen är väldigt 

platt. Administrationen har Smith lagt ut, en administration med en ekonomifunktion. Det 

blev mycket lättare för byrån att ta in den utifrån. Projektledarna har ansvar för kunder, 

budgetar, tidsplan, projekten och ny försäljning som sker. 

 

”Det finns inga hierarkier egentligen. Det är mer att man säger till i receptionen 

om man ska vara ledig nån dag, så att folk vet om man är här.” 

 

4.6.3 Kundkontakt 

Kundkontakten varierar även på denna byrå beroende på vilken fas kunden är i.  Under 

införsäljningsfasen, då byrån ska träffa en ny kund, är det oftast projektledaren och någon av 

kreatörerna som är där för att träffa och lära känna kunden. Förslag utarbetas, och leder 

förhoppningsvis till ett samarbete. Då skrivs ett kontrakt på eller så lägger kunden fram en 

offert, vilket innebär att byrån ska göra en kampanj, eller lägga in en annons på hemsidan. För 

hemsida måste byrån hitta andra företag. Det kan hända att kontraktet i så fall går över till 

produktionen, dem som gör hemsidan. Det är lite flytande beroende på var i arbetet byrån 

befinner sig. Är det en kund byrån har haft länge har de en löpande kontakt, då är det mer 

produktion och inte projektledaren som har kontakten med kunden. Projektledare fungerar 

som säljare, det är en av de viktigaste rollerna. Han arbetar för att få in nya kunder, få pitcher 

och för att utveckla de kunder man har.  

Smith har haft långa kundrelationer, i genomsnitt 3-4 år, men ibland händer det att arbetet 

börjar plana ut, att det inte händer så mycket. Då kan byrån skifta arbetsgrupp, projektledaren 

byts ut och byrån försöker stuva om för att få lite ”nytändning”. Det kan hända att byrån 

fastnar med en kund som inte är lönsam, bara för att de så gärna vill arbeta med just den 

kunden. I viss mån får de ta den risken, men om kunden tar för lång tid på sig att fatta 



 Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Relationsmarknadsföring – En fallstudie av reklambyråer 

 

 35

besluten får byrån  försöka säga ifrån och sätta gränser. Smith är ganska dåliga på att nischa in 

sig på en speciell marknad. Det arbetar med B2B, samhällskommunikation.  

 

”Jag vet inte om jag tror så mycket på det där med nisch. På nåt sätt är det 

ändå människor som är mottagare och avsändare hela tiden.” 

 

Det finns områden som byrån kan bli bättre på, men personalen tycker att det är kul att arbeta 

med alla sorters uppdrag. Det här är en bransch som bygger väldigt mycket på förtroende. 

Byrån säljer inga produkter, utan idéer. Det är svårt att hitta nya kunder, det handlar väldigt 

mycket om kontakter, det egna sociala nätverket. Tidningsläsandet och tv- tittandet hos 

byråanställda sker med en sorts ”reklamglasögon”, och om det är något som de anser är dåligt 

kan byrån ringa upp företag och komma med nya infallsvinklar och idéer. Ett möte bokas och 

byrån försöker etablera ett förtroende hos kunden, ett rent mänskligt förtroende- 

 

 ”det här verkar vara en reko kille, och ingen bilförsäljare…” 

 

- där  presentation av byrån samt tidigare case sker. Vidare läggs ett konkret förslag fram, och 

då är det viktigt att kunden är nöjd med det. Det kan ta upp till ett halvår tills något händer, 

om det inte är så att det är en  kund som behöver en byrå och snabbt bestämmer sig. Det 

innebär också en risk för kunden att byta byrå, de sätter sitt rykte på spel. Byrån blir företagets 

förlängda arm, och då är det självklart att samarbetet måste fungera. Det har hänt att kunden 

har tagit kontakt med byrån först, framförallt via rekommendationer från befintliga kunder. 

Då besparas byrån processen med att skapa ett förtroende. 

Byrån försöker ha återkommande avstämningar med kunder, som inte handlar om jobb. Det 

kan vara ett kvalitetsmöte, bara för att höra om något inte fungerar längre och hur det kan 

förbättras på ett enklare, mindre konfronterande sätt. Mellan de här aktiva faserna kan det bli 

mer glest med kontakt. Byrån har ett brief – möte, där kunden tar upp de mål hon vill uppnå, 

hur förra kampanjen gick, vad de ska arbeta med nu, vilka budskap de vill ha fram. Kontakten 

med kunden är kontinuerlig och finns före-, under- och efter projektet.   

 
 

4.6.4 Kontakt på kundföretag 

Vilka byrån har kontakt med på kundföretaget varierar, men primärt sker kontakten med 

marknadschefen och VD:n. I vissa fall kan det vara en informationschef, de områden går ihop 



 Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Relationsmarknadsföring – En fallstudie av reklambyråer 

 

 36

- sälj, marknad och information. Marknadschefen är den som sköter det dagliga. Det kan 

också vara så att marknadschefen eventuellt lyder under VD:n, så att VD:n är den som har 

hand om ekonomin. På vissa företag är det ägarstyrt, den som äger företaget är VD också, och 

marknadschefen finns för att sköta VDn:s planer, hans/hennes idéer. Det har visat sig att det i 

vissa fall är bättre att prata med VD:n. På ett mindre företag kan det vara så att 

marknadschefen har en mer koordinerande funktion, medan det på större företag är bättre 

utvecklat i hierarkin och där marknadschefens roll är tydligare och han/hon har en budget att 

arbeta med.  

Det är viktigt att lära känna kunden. Det handlar om att lära sig så mycket som möjligt, att 

”dyka ner i kunden”. Information hittar byrån via Internet, genom att få fram upplysningar om 

konkurrenter, göra research, läsa på om företagets historia, försöker träffa människor som 

eventuellt  arbetar med produkten för att få så många infallsvinklar som möjligt. Byrån 

försöker bilda sig en uppfattning av vad kundens kunder tycker också. Ofta är kundföretaget 

inskränkt i sig själv och har en helt annan bild än vad verkligheten ser ut. Då kan byrån 

jämföra företagets bild med kundernas bild. Den typen av neutral information, som 

marknadsundersökningar, gör byrån för att få ren information vid sidan av för att försöka 

tolka om. Det räcker inte bara med att säga att ett företag är bäst, det ska vara det också. Detta 

gör inte byrån bara för att kunderna ska bli nöjda, utan också för att sätta press internt, så att 

personalens ambition sätts igång. 

 
 

4.6.5 Marknadsföring 

Marknadsföringen existerar inte i klassisk benämning, då det rör sig om personer och känslor. 

Byrån får visa sina kunskaper genom att delta i olika tävlingar, pitcher. Det handlar också 

väldigt mycket om rekommendationer och personliga kontakter. 
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5. Analys och resultat  
 
I analyskapitlet ställs de valda variablerna från Coviellos och Mintzbergs teorier mot 

empirin. Först presenteras en textanalys, därefter följer en sammanfattande överblick i 

tabellform. 

 

5.1 Fokus på relationsutbytet  

Fokus ligger på en interaktiv relation mellan köpare och säljare eftersom utbytets natur kräver 

att kunden och byrån måste samarbeta och utbyta information och kunskap för att få fram en 

relevant produkt/tjänst. Relationen mellan en reklambyrå och dess kund är ömsesidig och de 

personliga faktorerna är av störst vikt. Finns förtroende, finns också möjligheten till ett lyckat 

samarbete på lång sikt.  

 

5.2 Parter som är involverade i relationsutbytet  

Parterna som främst är involverade i relationsutbytet är individuella säljare och köpare som ett 

par eftersom marknadschefen hos kundföretaget och projektledaren hos byrån är de som 

väljer varandra. Marknadschefen väljer byrå/projektledare efter personkemi och kreativitet. 

Projektledaren väljer, om möjligt, att ingå intressanta samarbeten för att hålla kreativiteten 

uppe. Detta par har den tätaste kontakten och den övergripande beslutsrätten och måste kunna 

samarbeta. Kunden har förutom kontakt med projektledaren på reklambyrån, även en relation 

till  kreatörer och VD, så man kan säga att de också utgör en viktig funktion i ”försäljningen” 

av reklam. Kreatörerna träffar alltid kunden innan ett eventuellt samarbete. Är kunden inte 

nöjd med någon i projektgruppen, kan denna person bytas ut av projektledaren på 

reklambyrån. En byrå byter hellre en anställd, än att dess kund byter byrå. Även kontakten på 

kundföretaget kan variera mellan olika personer. Oftast är det marknadschefen, men det kan 

också vara VD eller projektledare. Det viktigaste enligt Ann Ystén på Republica Marrakech är 

att kontakten sker med den person som fattar besluten.  

 

5.3 Kommunikationsmönster mellan parterna i relationsutbytet  

Kommunikationsmönstret kan sägas vara individer med individer över organisationer. 

Kommunikationen sker oftast mellan projektledaren och marknadschefen, eftersom dessa ska 

utveckla en kampanj tillsammans. Kunden lämnar information om sig själv och mål med 

kampanjen i en brief. Det är vanligt att kunden är hemmablind  och att den inte ser objektivt 
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på sin verksamhet. Därför försöker byrån skapa sig en egen bild av kunden och söka mer 

objektiv information genom att exempelvis göra marknadsundersökningar.  

 
 
5.4 Typ av kontakt mellan parterna  

Kontakten mellan marknadschefen och projektledaren är personlig och baseras på åtagande, 

tillit och samarbete. Tilliten måste finnas för projektledaren för att han/hon ska få möjlighet 

att klara sitt åtagande, att leverera en kampanj genom att frigöra kreativiteten i teamet. Därför 

är det viktigt redan vid den första kontakten att visa sig som en ”reko kille och ingen 

bilförsäljare”. Tilliten är också en förutsättning för att få så mycket information som 

nödvändigt om kunden. Information är viktig vid utformningen av kampanjen, eftersom den 

ska representera kundföretaget på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Kontakten mellan 

kund och byrå varierar från att vara väldigt personlig, ansikte mot ansikte, till telefon och 

kontakt via e- post. I införsäljningsfasen är det oftast mer personliga möten med 

projektledaren och kreatörerna på byrån. När förtroende etablerats kan det bli mer glest 

mellan de personliga mötena.   

 

5.5 Varaktigheten av det relationsutbytet  

Varaktigheten av relationsutbytet kan vara både långsiktig och kortsiktig. Samtidigt som varje 

enskilt uppdrag/kampanj kan ses som ett kortsiktigt relationsutbyte med fokus på den aktuella 

kampanjen handlar det långsiktiga relationsutbytet om en pågående och ömsesidig 

anpassning. Ju bättre byrån känner kunden desto bättre kan den leverera. En långsiktig 

relation anses av byrån därför som något positivt också för kunden. Men även om byråer ser 

positivt på långa kundrelationer och dessa var vanligast förekommande på Smith, menar VD:n 

samtidigt att det inte är sunt om relationen blir så långvarig att den stagnerar. Det måste finnas 

utrymme för kreativitet och kreativitet förutsätter ombyte och inspiration. Detta ombyte kan ju 

fås på flera sätt än att avsluta kundkontot. Byrån ser till att hålla kundrelationen levande 

genom att stämma av med kunden hur samarbetet flyter. Finns det problem med vissa 

personer, exempelvis en projektledare eller kreatör ser man till att anpassa teamet till kundens 

önskemål och byter helt enkelt ut medarbetare. Om det inte kommer in uppdrag kan byrån 

söka upp kunden och ge förslag. En befintlig kund stämmer av med byrån hela tiden under det 

pågående projektet, och även efter det. Som vi nämnt tidigare finns det en problematik i att en 

tredjedel av kunderna inte är lojala, och detta är något som byråerna lever med. Byråerna vill 

helst ha en långsiktig relation till sina kunder, men det är kundens marknad och en byrå måste 
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arbeta hårt för att hålla kvar sin kund. Det kan dock hända att byrån fastnar med en kund som 

inte är lönsam, och då är det bäst att bryta samarbetet.  

 

5.6 Graden av formalitet av det relationsutbytet  

Det förekommer både formella och informella tillfällen i relationen mellan kund och byrå. 

Affärsmöten ordnas på kontor, men även utanför arbetsmiljön. Det är vanligt att ordna mer 

avslappnade möten som inte enbart handlar om jobb. Det finns en typisk mall för hur ett 

projekt ska genomföras, som börjar med ett brief- möte till och slutar med lansering, men den 

kan skifta väldigt mycket beroende på hur kundens önskemål utvecklas över tiden. Då är det 

upp till byrån att sätta gränser för att klara budgeten. 

 

5.7 Maktbalans i relationsutbytet  

I början på ett samarbete kan man säga att kunden har makten, då den har fler valmöjligheter. 

Med befintliga kunder är relationen ömsesidig och både kund och byrå anpassar sig till 

varandra. Maktbalansen mellan köpare och säljare har flera dimensioner. När det kommer till 

själva projektet och kampanjen finns ett ömsesidigt beroende. En misslyckad kampanj fläckar 

ner både byråns viktiga PR-rykte och skadar kundens varumärke. Vad gäller den ekonomiska 

dimensionen så ligger makten hos kunden. Kunden sätter budgeten för projektet vilket 

påverkar byråns möjligheter vid genomförandet. En misslyckad kampanj innebär endast 

förlust av en del av kundens vinst, medan byråns hela intäkt står på spel. För att hantera detta 

dilemma gäller det att inte gå med på projekt med för liten budget, som Smiths VD säger, det 

gäller att man kan stå för de saker man gör.  

 
5.8 Typ av strategi 
 
Vi har funnit att följande strategier passar in i reklambyråernas verksamhet och nedan följer 
en applicering av empirin i dessa.  
 

5.8.1 Processtrategi  

Strategier bottnar i processer. Ledningen har kontroll över processparten av strategin 

(anställning, struktur mm.). Resten lämnas över till andra aktörer. Strategierna är delvis 

avsiktliga, delvis uppkomna samt avsiktligt uppkomna.  

Ledningen anser att det är viktigt att rekrytera bra kreatörer för att på sätt säkerställa ett gott 

produktionsresultat. Ledningen anser också att det är viktigt att inte hämma kreatörerna 
genom toppstyrning, det är viktigt med platta organisationer för att frigöra kreativiteten och 
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yrkesskickligheten. Detta är ganska avsiktliga strategier. Samtidigt finns ingen ledning i 

klassisk benämning då inga ”uttalade” chefer över personal existerar och projektgrupperna 

arbetar självständigt.  
 
5.8.2 Samstämmig strategi 

Strategier bottnar i samstämmighet. Genom en gemensam anpassning sammanlöper aktörer 

till ett mönster som blir genomträngande i brist på gemensamma mål i organisationen. 

Strategierna är snarast uppkomna.  

Det är viktigt att skapa tillit hos kunden. Tidigare erfarenheter av kunder skapar mönster i hur 

personalen ska bete sig mot kunden, man kan inte vara en bilförsäljare. Social kompetens är 

en förutsättning i den här branschen. Det finns också en samstämmighet inom byrån att det är 

vanligt att byta ut medlemmar i ett team om kunden inte trivs med en viss person. Men det är 

också viktigt att hålla kreativiteten levande för att kunna leverera hög kvalitet på sina projekt, 

därför finns en gräns för hur mycket byrån är beredd att anpassa sig till kundens krav. 

Kreativiteten kan hållas levande på flera sätt. Exempelvis genom att skapa en familjekänsla på 

byrån eller att se kritiskt på tidigare reklam genom s.k. ”reklamglasögon”. 

 

5.8.3 Framtvingad strategi 

Strategier bottnar i omvärldsmiljön. Omvärlden bestämmer handlingsmönstren i 

organisationen antingen genom direkt införande eller genom underförstådda organisatoriska 

val. Strategier är mest uppkomna, men kan bli internaliserade av organisationen och göras 

avsiktliga.  

En faktor som påverkar reklambyråbranschen är konjunkturskiftningar. Det har skapat 

handlingsmönster i hur att underhålla relationer med kunder, även under lågkonjunktur då det 

inte finns många uppdrag.  

Reklambyråkulturen utmärker sig på många sätt från andra organisationers. 

Marknadsföringens roll skiljer sig från den traditionella marknadsföringen. Normen är att inte 

göra reklam, utan försöka vinna i olika tävlingar och visa, genom sitt arbete, hur bra byrån 

egentligen är. Detta är underförstått inom branschen, och någon form av ”reklamjippo” skulle 

inte kunna fungera för att en byrå ska få fler kunder. Det är nästan tabu att göra reklam på det 

viset. Här kan man säga att omvärlden, i form av en branschkultur, har påtvingat ett mönster i 

byråernas agerande.  
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5.9 Sammanfattning i figurform 

Coviellos redigerade tabell presenteras här  för att ge en sammanfattande överblick på vår 

analys där reklambyråerna har applicerats i passande fack för en bättre överblick.  

  

                             Transaktionsperspektiv Relationsperspektiv 
 Transaktions- 

marknadsföring 
Databas 
marknadsföring 

Interaktiv 
marknadsföring 

Nätverks- 
marknadsföring 

Fokus   Smith 
R. Marrakech 

Smith 
R. Marrakech 

Involverade parter   Smith  
R. Marrakech 

Smith  
R. Marrakech 

Kommunikations-
mönster 

  Smith 
R. Marrakech 

 

Typ av kontakt   Smith 
R. Marrakech 

 

Löptid   Smith  
R. Marrakech 

 

Formalitet   Smith 
R. Marrakech 

Smith 
R. Marrakech 

Maktbalans   Smith 
R. Marrakech 

 

 
 
 
Transaktion                                                                                                   Databas        Interaktion            Nätverk 
  
TM                                           TYP AV MARKNADSFÖRING                                          RM 
 
 
Avsiktlig                                         TYP AV STRATEGI                                      Uppkommen 
  
Planerad    Entreprenöriell     Ideologisk    Paraply  Process   Osammanhängande   Samstämmig     Framtvingad  

 

Reklambyråer bedriver alltså interaktions- och nätverksmarknadsföring, använder sig av 

process-, samstämmiga - samt framtvingade strategier, vilket placerar dem i den högra delen 

av denna modell. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen sammanfattas de svar som författarna har kommit fram till genom att besvara 

syftet.  

 

Reklambyråer bedriver främst interaktiv relationsmarknadsföring gentemot sina kunder. Det 

finns även drag av nätverksmarknadsföring eftersom reklambyrån är en del av kundens 

nätverk. För att hantera denna typ av relationsmarknadsföring använder reklambyråer sig av 

en blandning av process- strategi och samstämmig strategi.  

Formaliserade marknadsföringsstrategier finns inte, men däremot en avsikt att göra affärer. 

För att kunna göra affärer finns en viss avsiktlig strategi, nämligen att satsa på kompetent  

personal och kreatörer med yrkesskicklighet, vilket ligger inom ramen för processtrategi.  

Marknadsföring gentemot kunden baseras på känsla och erfarenhet. Samstämmiga strategiska 

mönster kan skönjas i sättet byrån försöker skapa tillit i sin kundrelation. Byrån anpassar sig 

till kundens önskemål så långt det går utan att äventyra kvaliteten. Samtidigt måste byrån 

kunna stå för sina projekt som alla är en del i byråns egen PR. 

 

Vi kan dra slutsatsen att det inte går att strategiskt planera denna typ av individrelation 

uppifrån högsta ledning. Vid interaktiv relationsmarknadsföring handlar det främst om att 

skapa valmöjligheter för kunden genom att kunna ingå ett samarbete med rätt person för att få 

möjligheten att visa sin skicklighet. Ledningens strategi bör fokusera på att aktivt utvärdera 

relationerna mellan kund och projektledare för att hitta så bra matchning som möjligt.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den tidigare forskning som nämnts i uppsatsen. Vidare tas intressant 

framtida forskning upp samt begreppen kritik, validitet och reliabilitet.  

 

Reklambyråerna som undersökningen har baserats på bedriver interaktiv 

relationsmarknadsföring gentemot sina kunder. Detta motsäger tidigare forskning från Brodie 

och Coviello 2000, där författarna påstår att transaktionsmarknadsföring skulle vara en 

nödvändighet för att utveckla relationer. Tjänstens/produktens utformning är avgörande för 

vilken marknadsföring som krävs gentemot kund. Det går inte att generalisera mellan olika 

företag med helt olika kundgrupper och produkter/tjänster. Snarare skulle vidare forskning 

inrikta sig på att studera så olika företag som möjligt för att se vilka faktorer som påverkar 

valet av flera olika marknadsföringstyper och hur företag lyckats i sina olika kombinationer. 

 

7.1 Ytterligare forskning 

I denna uppsats användes Coviellos klassificeringsmodell för att undersöka vilken typ av 

marknadsföring reklambyråer bedriver gentemot sina kunder. Denna modell täcker även 

nätverksrelationsmarknadsföring. Det vore intressant att studera en reklambyrås hela 

marknadsföringsstrategi mot både kunder och andra intressenter. 

Som vi inledningsvis diskuterat har antalet nätverksorganisationer ökat vilket påverkat 

företagens marknadsföring. Även här har reklambyråer varit före sin tid. 60-talets stora byråer 

har idag omvandlats till internationella nätverksorganisationer. Tack vare tjänstens kulturella 

känslighet har det varit svårt att exportera den. Det vore även ur denna synvinkel intressant att 

studera hur reklambyråer samarbetar i nätverk. 

Ett annat intressant ämne att forska i är om det skulle vara mer effektivt att börja använda sig 

av strategiska verktyg inom reklambyråbranschen, och i så fall vilka. Det är intressant att en 

mogen och kreativ bransch som denna inte har förändrats så mycket i detta avseende. 

Tekniska framsteg har skett, och nya kreativa idéer har bildats men sättet att marknadsföra sig 

är fortfarande ganska snarlik det ursprungliga. Det anses nästan vara tabu att göra reklam för 

en reklambyrå på det traditionella sättet, via tv, radio, medier osv. Reklambyråer är experter 

på reklam, men har svårt att marknadsföra sig själva.  
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7.2 Kritik, validitet och reliabilitet 

Reklambyråerna som denna undersökning har baserat sig på har varit små till sin natur vilket 

gjort att VD/projektledare ofta är med i produktionsprocessen utan att för den skull ha en 

tydlig ledarroll som VD. Projektledarna är ofta delägare i företaget för att det ska ligga i deras 

eget intresse att sköta sina kunder. Det finns ingen planerad strategi som alla känner till för 

hur anställda ska hantera sina kunder. Mycket av hur reklambyråers hantering av kunder ska 

ske baseras på erfarenhet. Ett svar vi fick via e- post från en VD/projektledare när vi skickade 

förfrågningar om intervju var; ”är detta ert undersökningsområde kommer ni få samma svar 

av alla reklambyråer, det kan jag säga efter mina år i branschen och erfarenhet från olika 

reklambyråer”. Tyvärr hade han inte tid för intervju, men han hade läst frågorna som vi 

skickat när han skrev detta. Kommentaren visar dock att våra intervjufrågor för att beskriva 

hur reklambyråer hanterar sina kundrelationer har hög face validity,  det vill säga att de 

förefaller vettiga med hänsyn till sitt syfte att beskriva vilken typ av marknadsföring 

reklambyråer bedriver gentemot sina kunder.  
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Republica Marrakech – Ann Ystén, projektledare 
 
Smith Reklambyrå – Joakim Webb, vice VD 
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9. Bilagor  
 
9.1 Intervjufrågor Reklamförbundet 
 
Inför uppsatsskrivandet har vi ett antal idéer och alternativa inriktningar. Vår förhoppning är 
att följande intervjufrågor ska hjälpa oss i utskiljningsprocessen och varierar därför i allt från 
reklamförbundets verksamhet till bransch- och byråbeskrivande frågor. Trevlig läsning! 
 
Reklamförbundets verksamhet 
 

• Ni arbetar för att öka kunskapen om reklam som konkurrensfördel – berätta om 
projektet ”Reklam och tillväxt”, hur kom det till, upplever reklambyråbranschen en 
okunskap hos företag om vikten av marknadsföring?  

 
• Ni verkar för att utveckla ledarskapet i branschen – anser ni att reklamförbundets 

medlemmar har en speciell ledarstil som är representativt för just den här branschen 
och i vilken riktning vill förbundet utveckla ledarskapet? Har ni någon uppfattning om 
hur rekryteringen av ledare ( VD, styrelser etc.) går till i branschen - är rekryteringen 
branschöverskridande eller ej? 

 
• Ni fungerar som en relevant utbildnings- och rekryteringsplattform – Gör ni egna 

undersökningar hos era medlemmar om vilka behov som finns? 
 
• Ni har 320 medlemmar, vet ni hur många reklambyråer det finns totalt i landet? 

 
 

• Har ni egen statistik som ni tar fram på förbundet? Vilka områden är ni i så fall      
intresserade av? Finns statistiken tillgänglig för oss? 

 
Branschen 
 

• Reklambranschen anses följa konjunkturen väldigt väl, är det många som går i 
konkurs och startar nytt i samband med dessa upp och nedgångar? Är det ett allmänt 
känt fenomen eller bantar man bara sina organisationer för att överleva? 

 
• Branschen kännetecknas av kreativitet och idérikedom, att varje uppdrag är unikt, men 

finns det också en trend till att man standardiserar allt fler produktionsprocesser? Kan 
ni i så fall ge några exempel? 

 
• Hur starkt är samarbetet reklambyråer emellan? Konkurrensen är stor, ändå verkar det 

som att det förekommer mycket kontakt mellan olika byråer inom branschen. Beror 
det på svårigheterna med att marknadsföra en reklambyrå?  

 
• Det finns en mängd aktörer inom reklambranschen. Vad finns det för sätt för en 

reklambyrå att utmärka sig? Enligt uppsatsen på er hemsida är det få reklambyråer 
som använder traditionell marknadsföring för egen del, det är som att be en kirurg att 
operera sig själv, vet ni varför?  
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• Vi vet att det finns en reklambyrå som har valt en nisch inom etnicitet, finns det fler 

liknande exempel på hur reklambyråer kan differentiera sig? 
 

 
• Finns det nyheter i branschen; innovationer när det gäller nya sätt att organisera sig, 

samarbeta, nya produktionsprocesser, nya kommunikationssätt?  
 

• Vilket är det mest vedertagna framgångsreceptet i branschen? Att vinna tävlingar, att 
ha stamkunder, att ha en flexibel organisation, kreativ personal…? 

 
• Har branschen en egen mässa? 

 
Kunder  
 

• Byråboken nämner att en tredjedel av kunderna byter annonsbyrå inom ett år, vet man 
orsakerna till detta? Hur skaffar sig reklambyråer nya kunder? Har man någon 
bestämd målgrupp?  

 
• Är det främst stora företag som anlitar reklambyråer? Eller finns det byråer som riktar 

sig till små företag? 99% av Sveriges företag räknas som små och medelstora ( en stor 
potentiell marknad!). 

 
 
Personal 
 

• Vi har läst en studie om reklambyråer från 1993 (Alvarsson/Köping) där man nämner 
att det saknas fackligt engagerad personal i den här branschen och därför har den ett 
unikt flexibelt system för att möta konjunktur fluktuationer. Stämmer den bilden med 
dagens, 12 år senare? 

 
• Som kompensation för sin anställningsotrygghet nämns också att lönenivån i 

branschen är hög, har ni några genomsnitts- siffror? 
 

• Hur vanligt är det att anställda på en reklambyrå lämnar sin befintliga tjänst och startar 
egna verksamheter?  

• För tio år sedan fanns det väldigt få kvinnliga kreatörer, copywriters, art directors 
m.m. Kvinnorna hade främst administrativa uppgifter (sekreterare, receptionister, 
projektassistenter).  Är det annorlunda idag, erat förbund har ju som målsättning att 
arbeta för jämlikhet i alla kategorier? 
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9.2 Intervjufrågor - Republica Marrakech 
 
Företaget och anställda  
 

• När grundades företaget? Av vem/vilka och hur ser ägarbilden ut idag?   
• Hur är organisationen uppbyggd? Ansvarsområden, hierarkier… 
• Vilka har kontakt med kunder och andra intressenter för företaget? 
• Hur marknadsför ni er, är det främst genom press och PR, extern marknadsföring genom 

annonser? Har ni säljare som säljer in er?  
 
 
Kunder  
 

• Vilka kunder inriktar ni er på, hur ser er målgrupp ut? Hur vanligt är det med 
stamkunder/återköp? Har ni något sätt för att mäta kundlojalitet? Hur ser era befintliga 
kunder ut? Är det lätt att hitta nya kunder? Vem tar första kontakten? 

• Hur ser kontakten ut med era kunder - före, under, efter projektet?  
• Har ni uppföljningar och hur kan sådana se ut? Är denna typ av feedback 

generaliserbar på hela verksamheten eller kundspecifik? Kommunicerar ni främst 
genom möten, mail, telefon?  

• Vem har ni kontakt med på kundföretaget, hela ledningen, marknadsföringschefen, 
andra kontakter? 

• Har ni kvar samma kunder sedan byrån startade?  
• Är det vanligt att kunden byter byrå? Om ja/nej vet ni vad det kan bero på?  
• Vad tror ni att kunderna stannar hos er? Beror det på priset, de sociala banden till er, 

eller svårigheter/kostnader med att byta byrå? 
• Hur får ni information om kunder? Vilken information om kunden anser ni är 

viktigast? 
• Kan det hända att ni fastnar med en kund som är olönsam? Finns det i så fall sätt att 

dra sig ur? 
• Hur sker betalningen? Innan/efter projektet? 

 
 
Institutioner   
 

• Vilka andra kontakter har företaget utöver sina kunder, är ni med i Reklamförbundet 
eller andra samarbeten? Vad ger sådana samarbeten er? Vilka fördelar? 
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9.3 Intervjufrågor - Smith 
 
 
Företaget och anställda  
 

• När grundades företaget? Av vem/vilka och hur ser ägarbilden ut idag?   
• Hur är organisationen uppbyggd? Ansvarsområden, hierarkier… 
• Vilka har kontakt med kunder och andra intressenter för företaget? 
• Hur marknadsför ni er, är det främst genom press och PR, extern marknadsföring genom 

annonser? Har ni säljare som säljer in er?  
 
 
Kunder  
 

• Vilka kunder inriktar ni er på, hur ser er målgrupp ut? Hur vanligt är det med 
stamkunder/återköp? Har ni något sätt för att mäta kundlojalitet? Hur ser era befintliga 
kunder ut? Är det lätt att hitta nya kunder? Vem tar första kontakten? 

• Hur ser kontakten ut med era kunder - före, under, efter projektet?  
• Har ni uppföljningar och hur kan sådana se ut? Är denna typ av feedback 

generaliserbar på hela verksamheten eller kundspecifik? Kommunicerar ni främst 
genom möten, mail, telefon?  

• Vem har ni kontakt med på kundföretaget, hela ledningen, marknadsföringschefen, 
andra kontakter? 

• Har ni kvar samma kunder sedan byrån startade?  
• Är det vanligt att kunden byter byrå? Om ja/nej vet ni vad det kan bero på?  
• Vad tror ni att kunderna stannar hos er? Beror det på priset, de sociala banden till er, 

eller svårigheter/kostnader med att byta byrå? 
• Hur får ni information om kunder? Vilken information om kunden anser ni är 

viktigast? 
• Kan det hända att ni fastnar med en kund som är olönsam? Finns det i så fall sätt att 

dra sig ur? 
• Hur sker betalningen? Innan/efter projektet? 

 
 
Institutioner   
 

• Vilka andra kontakter har företaget utöver sina kunder, är ni med i Reklamförbundet 
eller andra samarbeten? Vad ger sådana samarbeten er? Vilka fördelar?  
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9.4 Begreppsdefinitioner  

Reklambyrå : Byrå som skapar reklam i form av annonser, broschyrer, affischer, för såväl 
konsumenter som producenter.43  
 
Projektledare: Kundens kontaktperson på reklambyrån. Ekonomiskt ansvarig för projektet. 
En duktig projektledare är även en god strateg och den som lägger upp hur kunden ska 
attackera marknaden.  
 
Planner: Folkets röst på reklambyrån. En analytisk person som via kontinuerliga 
undersökningar ska gjuta kunskap i projektet om hur målgruppen tänker och vad de gillar.  
 
Produktionsledare :Leder själva processen och ser till att budgetar och tidsramar hålles. En 
ordningsperson och administratör. Bra på att läsa korrektur.  
 
Creative Director (CD): Chef över byråns kreatörer. Oftast en seniorkreatör, Copywriter eller 
Art Director. Kreativt ansvarig för allt som byrån producerar.  
 
Art Director (AD): Kreatör med huvudansvar för bild och layout. Idémänniska med bildsinne. 
God förmåga att förenkla komplicerade problem.  
 
Copywriter (Copy): Kreatör med huvudansvar för all text. Idémänniska och god skribent. 
Tänker ofta också i mer strategiska banor.  
 
Formgivare:  I vissa projekt arbetar man med en person dedikerad formspråket. Det kan 
handla om skapande av logotyper, om att ge ett företag en ny grafisk profil eller formge en 
bok.  
 
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. 44 
 
Brief: Förutsättningarna som kunden lämnar in till reklambyrån för det kommande 
uppdraget.45 
 
Pitch: Uppdragstävling som reklambyråers kund lägger ut.46 
 
Relationsmarknadsföring: Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum. 47 
 
Transaktionsmarknadsföring: Marknadsföring som fokuserar på en enda transaktion, ett 
köp.48  
 

                                                 
43Alvesson, M, Köping, A-S, 1993 
44 http://www.reklam.se/page/73/0/21/78 (2005-10-25 kl. 13:57) 
45 http://www.reklam.se/page/73/0/21/23 (2005-10-25 kl. 14:02) 
46 Reklambyråer 1999/2000, Sveriges reklamförbund 
47 Gummesson, E, Relationsmarknadsföring : Från 4P till 30 R, 1998, Liber AB, Malmö 
48 Grönroos, C, 2002 
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Strategi: Strategi är ett medvetet sökande efter en handlingsplan som utvecklar och förstärker 
företagets konkurrensfördelar. 49 
 
 
 
9.5 Utdrag ur Byråboken 2005/06 
 
Delar av Clas Collins branschanalys sammanställt från olika undersökningar: 
Ur: Byråboken 05/06, Sveriges Reklamförbund 
 
Fem viktigaste kriterierna enligt kund: 
 
1. Kreativitet 
2. Förtroende för byrån 
3. Kunskap om kundens marknad. 
4. Strategisk kompetens. 
5. Affärsnytta. 
 
Anledning till byråval: 
 
1. Tog över samarbetet av företrädare 19% 
2. Bestämt centralt/globalt avtal 18% 
3. Gick främst på rekommendationer 18% 
4. Personkemi 18% 
5. Specialkunskaper på byrån 14% 
6. Bästa pitch 15% 
7. Samlat erbjudande 13% 
8. Kreativ höjd på byrån 16% 
9. Byråns kunskap om min bransch 11% 
10. Bästa pris 3% 
 
200 marknadschefer svarade på frågan om vem som vinner pitchen (uppdragstävlingen 
som kunden lagt ut): 
 
1. Personlig relation/magkänsla/personkemi 47%. 
2. Priset 12%. 
3. Kreativitet 7%. 
4. Referenser/erfarenhet/rekommendationer 5%. 
5. Strategisk kompetens 5%. 
 
Branschstudie på 700 kunder angående vad byrån bör göra för att positionera sig för 
mer kvalificerade uppdrag: 
 

1. Branschkunskap 30% 
2. Arbeta för kunden 29% 
3. Kompetens/utbildning 16% 
4. Lyssna på kunden/ödmjukhet 14% 
5. Strategisk kunskap 12% 

                                                 
49 Roos, G, Krogh, von G, Roos, J, Strategi, 1998, Studentlitteratur, Lund 
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6. Partnerskap/utökad relation/samarbete 10% 
7. Enklare kommunikation 9% 
8. Kreativitet och nytänkande 9% 
9. Kunskap om slutkund/målgrupp 8% 
10. Nisch 8% 
11. Lågt pris 7% 

 
 

9.6 Statistik från SCB  
 
Siffrorna visar fördelningen efter näringsgren (SNI 2002),  reklambyråer, efter storleksklass 
och tid 2004: 
 

 0 anställda - 6951 stycken företag  

1-4 anställda -  2145  

5-9 anställda 367  

10-19 anställda 177  

20-49 anställda 63  

50-99 anställda 11  

100-199 anställda 0  

200-499 anställda 1 

500+ anställda 0 


