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Sammanfattning 
 

Dagens reklambransch är starkt konkurrensutsatt och antalet aktörer ökar varje år. 

Globalisering, teknisk utveckling och kundens ökade kunskap om marknadsföring är endast 

några faktorer som bidrar till den ökade svårigheten för reklambyråer att överleva på 

marknaden. De blir tvungna att ständigt utveckla sina tjänster för att tillfredställa marknadens 

nya behov. Detta är dock svårt för en mindre reklambyrå som ofta har knappa ekonomiska 

och tidsmässiga resurser. Undersökningen ämnar att ta reda på vilka faktorer som är viktiga 

för mindre reklambyråers överlevnad? Uppsatsen syftar till att analysera och undersöka tre 

mindre Stockholmsbaserade reklambyråers sätt att hantera den konkurrensdrabbade 

marknaden. Detta gjordes via djupintervjuer samt kompletterades med kortare intervjuer av 

byråernas kunder. Detta ställdes mot teorier som behandlar planeringsstrategier och 

affärsidéutveckling samt syn på affärsmässiga relationer och nätverk. Utifrån de teorier som 

tillämpats har vi byggt en teoretisk syntes som mynnar ut i att värdeskapande bör ske via 

utveckling av processtyrda planeringsstrategier och värdeskapande processer.  

 

Undersökningen baserades på tre Stockholmsbaserade reklambyråer (Hello and Friends, Le 

Bureau & WatersWidgren) samt på en av respektive byråers kunder (Lars Wallin, Filippa K 

& Retail and Brands). Undersökningen visade att det finns en övergripande samstämdhet 

mellan de valda undersökningsobjektens arbetssätt och deras kunders krav och kriterier vad 

gäller detta. Analysen av den empirisk data har påvisat ett antal viktiga faktorer som är 

avgörande för mindre reklambyråers överlevnad i en överetablerad bransch. Dessa är 

reklambyråns mänskliga resurser, reklambyråns storlek, dess förmåga att skapa 

uppmärksamhet i introduktionsstadiet, kundfokusering, kreativitet samt dess företagskultur. 
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”The advertising industry, as we know it, is soon going to die. The advertising agencies 

will have to find another way to attract clients.1” 

                                                 
1 Intervju med Bob Stumple den 16 maj 2006 (ca. 10 min.), reklamentreprenör, muntlig källa 
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1. Inledning 
 

Reklam har växt fram som en konsekvens av den moderna marknadsekonomin. 2 I samma text 

framgår att dess uppgift är och förblir att bygga varumärken men vad som ändras är sättet att 

göra det på och metoderna har blivit allt mer sofistikerade. Vidare skrivs att det från början 

handlade om att sätta upp ett plakat i ett skyltfönster, idag används alla möjliga metoder för 

att nå fram till köparen på ett så effektivt sätt som möjligt. Samma källa skriver att utifrån 

detta har en hel kommunikationsindustri framvuxit. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

En konjunkturberoende bransch 

I statistiken från reklamförbundets årligen utgivna branschbok, ”Reklambyråer i Sverige”, är 

det lätt att följa konjunkturcykeln i upp- och nedgång3. Det är allmänt känt att 

reklambranschen är den bransch som först påverkas av konjunkturförändringar.4 Samma källa 

styrker detta med det faktum att då köpkraften är hög läggs mer pengar på 

reklaminvesteringar och vise versa. Därav kan det enligt samma källa utläsas att 

reklambranschen är en extremt känslig bransch som är starkt beroende av omgivningen. 

Statistiken nedan visar en jämförelse mellan branschstatistik och Sveriges konjunkturkurva 

från och med år 1990 fram till år 2004. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Boisen, Lars A. 2003, Reklam. Den goda kraften. Ekerlinds Förlag, Almqvist & Wiksell Tryckeri 2003, 
Stockholm 
3 Reklamförbundet. 2001, Reklambyråer i Sverige, Arvinius Förlag AB. Civilen AB, Halmstad 
4 Intervju den 4 april 2006 med Ann-Sofie Köping (ca. 10 min.), Högskoleadjunkt i Företagsekonomi, 
medförfattare till ”Med känsla som ledstjärna”, muntlig källa.  
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Branschstatistik (1990-1999)5                                                                         Sveriges Konjunkturförlopp (1980-2004) 6.  

           
Statistik över svenska reklambyråers genomsnittliga omsättning, byråintäkt och antal anställda.         Kurva över vändpunkter i Sveriges konjunktur, mätt som BNP i fasta priser. 

 

Fig. 1.1 Jämförelse mellan Reklambyråstatistik och Sveriges Konjunkturförlopp 

 

Statistiken visar en tydlig nedgång med lägsta mätning år 19937. Detta kan jämföras med 

konjunkturförloppet under samma period som visar att lågkonjunkturen nådde sin botten 

under 1993 och att Sverige sedan tog sig sakta men säkert upp igen8. Eftersom det nu råder 

högkonjunktur på marknaden startas till följd av detta många reklambyråer.9 Enligt samma 

källa är osäkerheten hög eftersom framtiden är oviss. Vidare sägs att detta i sin tur medför en 

riskfylld situation för mindre byråer där kundernas intryck av en trygg och stabil miljö är av 

yttersta vikt.  

 

 

Nya medier, en strukturförändring  

Till följd av nya annonsmedier såsom exempelvis Internet har en strukturförändring skett 

inom branschen.10 Detta har enligt samma källa förstärkt det faktum att reklambranschen 

aldrig står stilla och ständigt måste anpassas och utvecklas. Enligt samma källa kan det därför 

vara komplicerat att driva en reklambyrå som ägnar sig åt traditionell reklam såsom 

annonsering och tryckta medier. Vidare framgår att det för mindre reklambyråer krävs ständig 

anpassning av dess verksamhetsområde vilket kräver stor tillgång på tid och pengar. 

                                                 
5 Reklamförbundet, 2001 
6 Statistiska Centralbyrån, 2004:12. Sveriges Ekonomi, statistiskt perspektiv, tredje kvartalet 2004. (elektronisk) 
PDF format. Tillgänglig: www.scb.se/statistik enligt ämne/offentlig ekonomi/Sveriges ekonomi – statistiskt 
perspektiv/Avseende Sveriges Ekonomi 2004/Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv tredje kvartalet. 
7 Reklamförbundet, 2001 
8 Statistiska Centralbyrån, 2004 
9 Intervju den 12 april 2006 med Viggo Cavling (ca. 35 min), chefredaktör på branschtidningen Resumé, muntlig 
källa. 
10 Intervju den 10 april 2006 med Henri Pagot (ca. 20 min.), informationschef på Reklamförbundet, muntlig 
källa. 
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Informationsteknologins framväxt har haft en stor inverkan för det lilla företaget.11 Den har 

enligt samma källa ökat möjligheten att inhämta, bearbeta och sprida information men 

samtidigt måste organisationer följa med i denna utveckling för att inte gå under i 

konkurrensen med dem som förstått sig på den nya teknologin. I samma text framgår att 

trycket att använda denna nya kanal har ökat och förutsättningarna ändrats. Nya hårdvara har 

även ökat trycket på ständigt uppdaterade program.12 Enligt samma källa är detta mycket 

kostsamt och tidskrävande då den nya mjukvaran ska installeras och läras in. Utvecklingen 

har bidragit till att det skett en starkare tillväxt inom andra medier än de traditionella13.  

 

Av ovan framgår att reklambranschen aldrig står stilla och ständigt måste anpassas och 

utvecklas. För den mindre reklambyrån uppstår differentieringssvårigheter då den tekniska 

utvecklingen har ökat kravet på ett brett verksamhetsområde för att kunna tillgodose kundens 

nya behov. 

 

Nya förutsättningar 

Informationsteknologins framväxt har även bidragit till ett ökat informationsflöde för 

kunden.14 Detta har enligt samma källa bidragit till att tre av fyra tv-tittare undviker reklam 

och mer än var tredje morgontidningsläsare undviker annonserna. I samma text berättas att 

kunskapen om detta fenomen som i England samt USA kallas ”advertising avoidence” är 

relativt låg i Sverige. Detta späs på av att det enligt samma källa i många fall är de personer 

som undviker reklam som annonsörerna allra helst vill nå vilket i sin tur problematiserar 

kommunikationen mellan reklambyrån och kundens kund.15  

 

Ännu ett problem för reklambyråer är den ökade kunskapen om marknadsföring hos 

kunderna.16 Enligt samma källa har många storkunder egna marknadsföringsavdelningar som 

kan sköta stora delar av marknadsföring själva. Dessa besitter enligt samma källa även stor 

kunskap om slutkunden, det vill säga den kund som reklamen slutligen är ämnad att nå. 

                                                 
11  Rollof, Jan. 1999, Kreativitet. En handbok för organisationer och individer. WSOY. Finland 
12 Intervju den tredje maj 2006 med Micke Kuniholm (ca. 1 tim), vd på reklambyrån TimMer, muntlig källa 
13 Dalin, Andreas. 2004. Gyllene Tider- full fart på reklamskutan. (elektronisk) Resumé, 11 november 
Tillgänglig: Affärsdata (2006-02-24) 
14 Rydergren, Tobias. 2005. Reklam, nej tack. (elektronisk) Resumé , 17 november. Tillgänglig: Affärsdata 
(2006-02-24)  
15 Haglöf, Erik. 2002, Tänk tvärtom. Joakim Jonason och en väg till framgångsrik reklam. Scandbook, Falun 
16 Kuniholm, 2006 
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Problemet för reklambyrån blir att de måste lära känna kundens kund vilket enligt ovan 

nämnd källa är mycket tidskrävande.  

 

Av ovan framgår att ett ökat informationsflöde problematiserar kommunikationen mellan 

reklambyrån och kundens kund. Vidare framgår det att den ökade kunskapen om 

marknadsföring hos kunderna ställer i sin tur högre krav på att bygga kundrelationer med 

fokusering på slutkunden. 

 

Antalet reklamuppdrag minskar 

Globalisering och Internets framväxt har bidragit till att antalet varumärken minskat med åren 

och att marknaden nu domineras av stora globala företag.17 Detta har enligt samma källa 

bidragit till att det finns färre reklamuppdrag på marknaden och att byråerna konkurrerar om 

de stora kunderna. För att vinna till sig dessa kunder spelar enligt samma källa kontakter och 

erfarenhet en stor roll och att byrån i slutändan producerar bra reklam. Enligt samma källa 

väljer större kunder byråer med lång erfarenhet och gott rykte. I samma text framgår att det 

för den mindre byrån innebär en svårighet, då de inte hunnit skapa detta. Vidare menar 

samma källa att mindre byråer har väldigt få kunder som de inte har råd att förlora vilket ökar 

vikten av långvariga och goda kundrelationer. 

 

Av ovan framgår att eftersom antalet reklamuppdrag minskat ställs allt högre krav på de 

mindre reklambyråernas kundrelationer.  

 

Sammanfattning 

Enligt ovan framgår att reklambranschen är hårt konkurrenspräglad och är starkt beroende 

av konjunkturen. Under sådana förhållanden är det svårt för mindre reklambyråer att skapa 

en stabil och förtroendeingivande miljö för kunden. Detta faktum ställer alltjämnt högre 

krav på de mindre reklambyråernas utbud och kompetens. Är det för snävt eller för brett är 

risken för undergång stor och det blir svårare att hitta rätt konkurrensstrategi. Det har även 

blivit mer komplicerat för reklambyråer att få uppdrag då dess kunder blivit bättre på att 

själva marknadsföra sig samt att antalet varumärken minskat. För den mindre reklambyrån 

                                                 
17 Cavling, 2006 
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blir vikten av uppmärksamhet och uppdrag är stor. Reklambyrån blir tvungen att skapa nya 

värden för sina kunder. Misslyckas byrån med detta blir verksamheten inte långvarig.   
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1.2 Problemdiskussion 

 

I den bakgrund som ovan beskrivits finns ett antal avgörande händelser som lett fram till 

dagens konkurrensutsatta situation som i hög grad drabbar de mindre reklambyråerna.  

Stabiliseringssvårigheter 

Reklambranschen är turbulent och gör snäva vändningar allt eftersom marknaden utvecklas. 

Reklaminvesteringar är det första som företag drar ner på vid lågkonjunktur och det första de 

satsar på vid högkonjunktur. Under dessa förutsättningar är det svårt för mindre reklambyråer 

att skapa en stabil och förtroendeingivande miljö. 

Kundens ökade kunskap 

Att antalet varumärken minskat och därmed reklamuppdragen har fått till följd att 

konkurrensen om de stora kunderna ökat. Mindre reklambyråers situation har komplicerats då 

större delen av marknadsföringen har tagits över av kunderna själva. Svårigheten för mindre 

byråer att konkurrera på marknaden är många då reklambranschen i mångt och mycket är 

byggt på relationer. Därför ställs högre krav på relationsbyggande med siktet inställt på 

slutkunden. De blir allt viktigare för reklambyrån att lära känna kundens kund. Detta kan vara 

både kostsamt och tidskrävande och i ett mindre företag är dessa två faktorer ofta en bristvara. 

Differentieringssvårigheter 

Internet och ny teknologi har ökat kravet på ett brett verksamhetsområde för att kunna 

tillgodose kundens nya behov. Då reklambranschen aldrig står stilla och ständigt måste 

anpassas och utvecklas kan den mindre reklambyrån finna svårigheter att differentiera sig för 

att tillgodose kundens nya behov. Det faktum att storkunder blivit allt bättre på 

marknadsföring är en bidragande faktor till att reklambyrån måste leverera något som kunden 

inte kan. 

Konklusion 

Fenomenen ovan står i relation till varandra och bidrar gemensamt till en svårgenomtränglig 

problemstruktur av systemkaraktär vilket kännetecknas av att alla komponenter inverkar på 

och berör varandra. Detta gör att nyetablerade reklambyråers introduktionsfas är turbulent och 

kantad av svårigheter och motgångar. I osäkra och föränderliga miljöer finner sig således 

mindre reklambyråer i en kritisk situation, där varje steg de tar kan vara avgörande för dess 

överlevnad. Det är avgörande för den mindre reklambyrån att få kunder och uppdrag. Lyckas 
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de inte finna en väg att nå fram till kunden och övertyga den om reklambyråns värdefulla 

tjänster dör verksamheten snabbt.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för mindre reklambyråers överlevnad? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera och utvärdera tre mindre Stockholmsbaserade 

reklambyråers sätt att hantera marknadens nya förutsättningar.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Denna uppsats ämnar att i första hand undersöka reklambranschen ur ett företagsperspektiv. 

Studien kompletteras sekundärt av kundens perspektiv då denne är en avgörande del i 

företagets överlevnad samt att detta ökar uppsatsens validitet. Detta perspektiv kräver inblick 

i teoriområden rörande företagets relation till sina kunder ur ett företagsperspektiv samt 

värdeskapande processer ur ett kundperspektiv. Uppsatsens fokus ligger dock på 

företagsperspektivet då företaget i första hand äger problemet.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till mindre reklambyråer verksamma i Stockholm. Mindre byråer 

har vi valt för att de är dessa som äger problemet i denna uppsats. De tre undersökta byråerna 

är alla av det mindre formatet vilket innebär att de har färre än 10 anställda. Utöver detta har 

vi undersökt en kund på respektive byrå vilka alla är verksamma inom modebranschen. Detta 

har vi gjort för att generaliserbarheten ökar då aktörer inom samma bransch har samma 

referensram och liknande syn på arbetssätt. 
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1.7 Definitioner 

• AD – art director, kreatör med huvudansvar för bild och layout18 

 
• Copy – copywriter, kreatör med huvudansvar för all text19 

• Creative director – chef över byråns kreatörer oftast en seniorkreatör, copy eller AD, 

kreativt ansvarig för vad reklambyrån producerar20 

• Fenomen – i denna uppsats definieras fenomen som den företeelse som framkommer 

utifrån en rad specifika händelser   

• Image – den bild ett företag vill visa21 

• Konceptbyrå – en byrå som sysslar med både kommunikation och formgivning22 

• Kreatör – skapare eller framställare, person med förmågan att komma på idéer23 

• Variabel – med variabel är en specifik egenskap som kan anta olika värden eller ett 

kännetecken för undersökningsobjekten24 

                                                 
18 www.reklam.se/page/73/0/21/78 
19 www.reklam.se/page/73/0/21/78 
20 www.reklam.se/page/73/0/21/78 
21 http://susning.nu/image 
22 www.reklam.se/page/73/0/21/78 
23 http://susning.nu/Kreat%f6r 
24 Johannesson, Abjorn & Tufte, Per Arne. 2003, upplaga 1:1. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Daleke Grafiska B. Malmö 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts i undersökningen och uppsatsen. 

 

Metod är en nödvändig – men inte tillräcklig – förutsättning för att kunna utföra en seriös 

undersökning. 25 Samma källa beskriver ett antal grundkrav som måste vara uppfyllda: 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 

• Man måste göra ett systematiskt urval av information. 

• Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 

• Resultaten ska presenteras på ett sånt sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 

• Resultatet ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga förhållanden 

man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete 

och till ökad förståelse. 

 

2.1 Forskningsansats 

I empirisk forskning går teoretiska referensramen och empirin hand i hand. 26 Samma källa 

skriver att en deduktiv ansats utgår från teorin och undersöker om empirin bekräftar teorin 

eller inte och att dess raka motsats, en undersökning från empiri till teori, kallas induktiv. 

 

Uppsatsen är skriven med deduktiv ansats och ämnar undersöka om vi med hjälp av teoretiskt 

underlag kan få en bättre förståelse för de valda fallens situation. 

 

2.2 Fallstudie 

Undersökningen grundar sig på tre fallstudier. En fallstudie undersöker ett fenomen i sin 

realistiska miljö eller sin kontext.27 En fallstudie kan enligt Backman ha olika avsikter. 

Beskrivande (deskriptiv), förklarande eller undersökande (explorativ). Inom ramen för denna 

uppsats används en explorativ fallstudie då vi avser undersöka tre fall. 
                                                 
25  Holme, Ida Magne & Solvang, Bernt Krohn. 1997, 2:a upplagan, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund 
26 Johannesson, Abjorn & Tufte, Per Arne. 2003, upplaga 1:1. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Daleke Grafiska B. Malmö 
27 Backman, Jan. 1998, Rapporter och Uppsatser. Studentlitteratur, Lund 
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2.3 Undersökningsmetod 

Det finns två olika metodiska angreppssätt för att undersöka en frågeställning.28 Dessa två är 

enligt samma källa kvalitativ undersökningsmetod och kvantitativ undersökningsmetod. Den 

största skillnaden mellan dessa metoder är enligt samma källa hur man använder sig av siffror 

och statistik. I kvalitativ metod riktar man enligt källan in sig på ett förstående syfte och en 

låg grad av formalisering. Vi har för vårt syfte valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökning. Detta för att vi vill ha en närhet till den empiri vi samlar in och skapa en 

förståelse för denna genom att analysera de intervjuer som ägt rum. Den kvalitativa metoden 

har sin styrka i att den ger en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för 

sammanhanget.29 I vår undersökning kommer vi att genomföra tre djupintervjuer med tre 

mindre byråer samt tre kunder som valt att anlita dessa reklambyråer. Undersökningen av 

reklambyråernas kunder kommer att genomföras över telefon med hjälp av en strukturerad 

intervjumall. Se vidare kapitel 2.5, intervjumetod. 

 

För att granska om kundernas och företagets bild stämmer överens i våra fallföretag har vi 

valt att undersöka skillnaden mellan företagets arbetssätt och kunden faktiska erfarenheter av 

tjänsten. Skillnaden mellan kundens uppfattning och företagets kan mynna ut i kvalitetsbrist. 

Vi har undersökt om det finns avvikelser mellan kundens uppfattning av reklambyrån jämfört 

med reklambyråns uppfattning av sig själv. Företagens och kundernas uppfattningar fick vi 

fram genom intervjuer där vi valt ut olika variabler vi ämnat undersöka.    

 

2.4 Urval och sökord 

Vid urvalet av de reklambyråer vi ämnat undersöka djupgående har vi utgått från två kriterier. 

Byråerna ska vara av litet format för att ligga inom ramen av frågeställningen och syftet. Av 

de kunder vi valt att undersöka är alla kunder till respektive reklambyrå. Vi har valt tre kunder 

som alla är verksamma i modebranschen för att få en så bra jämförelse som möjligt. 

 

                                                 
28 Holme & Solvang, 1997 
29 Holme & Solvang, 1997 
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Vi har genomfört en respondentintervju vilket innebär att intervjuobjekten själva är delaktiga i 

den företeelse som studeras30. 

 

Vårt litteraturval har till stor del baserats på facklitteratur inom just reklam. Dessa böcker har 

vi hittat genom sökningar i Södertörns Högskolas biblioteks sökningssystem, MIKS samt 

LIBRIS. Bakgrundsmaterial har även sökts genom tidningen Resumés digitala arkiv på 

Internet. I teorikapitlet har vi använt oss av specifika teoriböcker som tydligt berör de teorier 

och fenomen som vi valt. 

 

De sökord vi har använt i LIBRIS-systemet var ”reklam” och ”kommunikation” och detta 

resulterade i ett stort antal svar. Därför specificerade vi sökorden till ”reklambyråer” och 

”reklamhistoria”. Under dessa ord fanns en mängd titlar och vi valde ut böcker som behandlar 

reklamhistoria från 1980-talet och framåt samt teoribildningar som var aktuella både rent 

tidsmässigt och informationsmässigt. 

 

2.5 Intervjumetod 

Den intervjumetod vi har valt att använda är en delvis strukturerad intervjumall. Med detta 

menas att man använder sig av en intervjuguide med förbestämda teman och generella frågor 

som ska tas upp under intervjuns gång31. Dessa frågor har sin grund i vår frågeställning samt 

vårt syfte. Mallen till de intervjuer som genomförts finns bifogad i slutet av uppsatsen. Vid 

undersökningen av reklambyråernas kunder har vi använt oss av en strukturerad intervju. 

Denna kännetecknas av en fast uppsättning frågor där frågorna och ordningsföljden fastställs 

före intervjun32. 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

Relevansen av de data som redovisas i undersökningen mäts i så kallad validitet och 

reliabilitet. 33 Med detta menas enligt Johannessen och Tufte datas tillförlitlighet och giltighet. 

Våra data anser vi ha hög validitet och reliabilitet då intervjuobjekten har stor kunskap om 

reklambranschen och situationen på marknaden. Begreppsvaliditeten, det vill säga den 

                                                 
30 Holme & Solvang, 1997 
31 Johannessen & Tufte, 2003 
32 Johannessen & Tufte, 2003 
33 Johannessen & Tufte, 2003 
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validitet som rör relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas och konkreta 

data34, är hög då de byråer vi valt att intervjua i allra högsta grad stämmer överens med 

uppsatsens ämne.  

 

Risken vi insamlingen av data är att intervjuobjekten undanhåller information som kan skada 

dess verksamhet om det kommer till allmän kännedom. De data vi får ut av dessa intervjuer 

anser vi är högst relevanta för uppsatsen och personerna på de byråer vi valt att intervjua har 

stor kunskap om det ämne vi berör. Under de intervjuer vi haft med reklambyråerna har vi 

haft personlig kontakt och suttit öga mot öga med respondenten vilket ger en bättre 

utgångspunkt då man avgör trovärdighet hos personen i fråga. För att inte påverka vare sig 

kunderna eller företagen med vår personliga uppfattning har vi valt att använda oss av så 

öppna intervjumallar som möjligt. 

 

2.7 Generaliserbarhet 

 
Med detta uttryck menas säkerheten i det som undersöks och hur det kan sägas gälla en  hel 

population och generaliseras på en större helhet35. Undersökningen som utförs inom denna 

uppsats anses ha relativt låg generaliserbarhet då antalet undersökningsobjekt är få. Vid ett 

större spann hade detta ökat då detta hade kunnat generaliserats med detta som grund. 

 

2.8 Källgranskning 

En källa definieras som en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för 

denna uppgifts auktoritet. 36 Denna uppsats grundar sig främst på primärkällor. Det innebär att 

de källor vi använt står i nära relation till det respektive innehåll de behandlar. I de fall vi 

hänvisar till tidningsartiklar är dessa sekundärkällor.   

 

Källan har tolkats och innehållsbestämts. Detta bidrar till att det blir vår tolkning, det vill säga 

mottagarens tolkning, som framkommer i uppsatsen.  

 

                                                 
34 Johannessen & Tufte, 2003 
35 Backman, 1998 
36 Holme & Solvang, 1997 
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För att undersöka användbarheten av källan har en inre och en yttre analys gjorts. Den yttre 

analysen gjordes genom att jämföra informationen från en källa med informationen från en 

annan. Ju högre överensstämmelse desto större trovärdighet. Den inre analysen är en 

undersökning av den generella säkerheten i källans innehåll. Dessutom består den av vår 

förmåg att på ett riktigt sätt förstå och återge de händelser som källan beskrivit samt 

upphovsmannens subjektiva perspektiv. När vi slutligen genomgått alla dessa fyra faser är 

granskningen klar och källan tillåts i uppsatsen. 
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3. Teori 
 

3.1 Teoretisk diskussion 

 
Vilka faktorer är viktiga för mindre reklambyråers överlevnad? Denna uppsats ämnar 

undersöka vilka avgörande beslut mindre reklambyråer måste ta för att hantera marknadens 

nya förutsättningar. Uppsatsen har ett företagsperspektiv vilket innebär att de teorier som tas 

upp i första hand rör företagets beslutsfattande. Då uppsatsen även kompletteras med ett 

kundperspektiv tas teorier om värdeskapande processer upp.  

 

I och med att antalet reklamuppdrag minskat med åren och kundernas kunskap om 

marknadsföring har ökat kan vikten av värdeskapande vara en avgörande förutsättning för den 

mindre byråns överlevnad. Det krävs att reklambyrån hela tiden arbetar med fokusering på 

den slutgiltiga kunden för att kunna tillfredställa reklamköparens behov. Detta område berörs 

av marknadsföringsstrategier baserade på relationsbyggande och värdeskapande nätverk. 

Inom detta teoretiska område finns två tillvägagångssätt. Det ena fokuserar på värdeskapande 

för nästkommande led i distributionskedjan, det andra på slutkunden. Mindre byråer har inte 

råd att bortse från slutkundens inverkan på dess överlevnad. Teorier som behandlas inom 

detta område har för avsikt att hjälpa företag att i förväg tänka igenom vilken strategi som är 

bäst lämpad för deras verksamhetsområde. För att reklambyrån ska överleva krävs att ett 

tydligt fokus väljs för vilken strategi de bör använda. 

 

Den hårda konkurrensen ställer ännu högre krav på de mindre reklambyråernas 

verksamhetsområde eftersom det blir svårare att differentiera sig. Då det har skett en 

strukturförändring av branschen och nya alternativa medier tagit allt större plats uppstår vissa 

differentieringssvårigheter för det mindre företaget. Det faktum att företag har blivit allt bättre 

på att hantera en stor del av marknadsföringsaktiviteter själva har lett till att reklambyråns 

tjänster har ändrats. De måste då skapa nya värden för att uppfylla de nya behov som 

uppkommit. Reklambyrån måste därför tillföra ett värdeskapande till kunden. Inom detta 

område finns två olika teoretiska synsätt. Antingen kan de arbeta med ett 

utvecklingsperspektiv eller ett utbytesperspektiv. Dessa perspektiv påverkar de förutsättningar 

reklambyrån har att skapa långvariga relationer till sina kunder vilket är av allra största vikt 

för byråns överlevnad.  
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Som tidigare nämnts är reklambranschen extremt beroende av konjunkturen. Under sådana 

förutsättningar kan den mindre reklambyrån finna stabiliseringssvårigheter då 

reklambranschen är en turbulent bransch som gör snäva vändningar. För att bemästra dessa 

svårigheter krävs att kundens behov tillfredställs genom nya lösningar. Då kunden själv är 

involverad i processen att lösa de kommunikationsproblem de står inför kan de bidra med den 

kunskap de besitter om deras egna segment. För att göra detta krävs dock en öppen syn på 

tillvägagångssättet. Inom detta område finns ett flertal teoretiska strategier och inom ramen 

för denna uppsats finner vi två högst releventa synsätt. Dessa beskriver två tillvägagångssätt 

där företagen antingen jobbar med fastställda mål eller utvecklar dessa under processens 

gång. Det vill säga två planeringsstrategier. För att en nystartad reklambyrå ska överleva är 

vikten av kundtillfredsställelse stor och valet av planeringsstrategi kan påverka företagets 

slutprodukt i den mån att kunden väljer fortsatt samarbete eller ej.  
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3.2 Teoretisk genomgång  

 

3.2.1 Värdeskapande nätverk 
 

Ett värdeskapande nätverk är en avgörande förutsättning för den mindre byråns överlevnad. 

Teorier rörande detta område bygger på värdeskapande processer via integrering och 

samproduktion mellan aktörer. Inom detta område har vi valt att nämna följande teorier: 

 

Värdekedja 

Teorin kan jämföras med den klassiska linjära distributionskedjan. En fabrikant levererar 

exempelvis ett visst värde till en distributör som förvärvar värdet. Distributören ifråga ökar i 

sin tur värdet innan erbjudandet vidarebefordras till återförsäljaren, som gör det samma innan 

erbjudandet slutligen når den enskilda kunden. Detta är ett linjärt samarbete där fokus ligger 

på aktörerna i nästkommande led i kedjan. Samtliga aktörer strävar efter samma mål nämligen 

att tillgodose kedjans behov. Istället för att generera en värdeskapande relation till slutkunden 

fokuserar aktörerna ifråga på att tillfredställa nästa leds önskemål och behov.37  

   

 
Fig. 3.3  Värdekedjan 

 

Samarbetet mellan ekonomiska aktörer är dock inte i samma utsträckning lika enkelt, linjärt 

och sekventiellt som värdekedjan beskriver. Relationer mellan parter är mer komplexa än 

värdekedjans linjära tillverka/sälja-modell. Istället för att i tur och ordning öka produktens 

värde, skapar de aktörer som deltar i produktionen värde genom olika former av 

”samproducerande” relationer. Normann menar dock inte att värdekedjan är irrelevant för den 

moderna ekonomin utan bara att den har blivit begränsad. Inom detta teoretiska synsätt kan 

man utskilja ett enkelriktat informationsutbyte eller en envägskommunikation. Kunden är 

låginvolverad och viktiga faktorer blir således pris och kvalitet.38 

Viktiga faktorer inom denna teori: 

                                                 
37 Normann, Richard & Ramirez, Rafael. 1994, upplaga 1:1, Designing Interactive Strategy, From Value Chain 
to Value Constellation. Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 
38 Normann & Ramirez, 1994 
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• Uppfylla nästkommande leds önskemål 

• Enkelriktat informationsflöde 

• Pris 

 

Denna teori ligger inom ramen för denna uppsats då den behandlar värdeskapandet i ett 

nätverk vilket är avgörande för den mindre reklambyråns överlevnad. 

 

Värdestjärna 

Relationerna har i modern tid blivit mer komplexa. Värdekedjan täcker således inte de 

affärsmöjligheter som öppnar sig genom ett samproduktionsperspektiv på aktörernas relation. 

En återförsäljare bidrar exempelvis inte enbart med pengar till en fabrikant, utan även med ett 

visst värde. Det värde som levereras kan exempelvis vara information om 

konkurrenssituationen, missnöjda kunder, kundens sätt att utnyttja produkten eller om 

kundens köpbeteende. Denna information ligger då till grund för utformningen och 

utvecklingen av produkter, kunderbjudanden, kundavtal och marknadsföringsstrategier. 

Situationen hjälper på så sätt samtliga involverade i nätverket att skapa bättre produkter och 

kringaktiviteter utifrån värdeskapande processer. Genom integrering skapas en ”vinn-vinn 

relation” mellan parterna och lönsamheten ökas för samtliga inblandade parter. 39 

 

 
Fig. 3.4 Värdestjärnan 

 

Denna värdeskapande process där aktörer går samman för att samproducera värde kallas 

värdestjärnan. I denna modell ligger fokus på att tillfredställa slutkundens behov samt att 

                                                 
39 Normann & Ramirez, 1994 
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skapa långsiktiga relationer till sina kunder. Därför är det viktigt att lära känna kundens kund 

för att på så sätt skapa en värdebyggande relation till samtliga aktörer inom nätverket.40  

 

Inom detta teoriområde är värdeskapande en avgörande faktor för samtliga parter. Eftersom 

det existerar ett dubbelriktat intresse så involveras kunden i informationssökandet. På så sätt 

skapas ett stort engagemang. Genom att fokusera på kundens kund och se längre fram i 

utbyteslinjen skapas värdeskapande nätverk aktörerna emellan. Ytterligare en viktig faktor för 

denna teori blir således samproduktion och värdeskapande.41 

Viktiga faktorer inom denna teori är således: 

• Värdeskapande 

• Relationsskapande 

• Samproduktion 

• Höginvolvering 

 
Denna teori behandlar vikten av att värdeskapa mot slutkunden och inte till nästkommande 

led. Den ligger inom ramen för denna uppsats då den förklarar viken av värdeskapande 

nätverk. 

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja en gemensam nämnare för ovanstående teorier. Genom 

integrering inom nätverket samt med nästkommande led kan ett värdeskapande tillämpas 

som gynnar samtliga inblandande parter. 

 
 

                                                 
40 Normann & Ramirez, 1994 
41 Normann & Ramirez, 1994 
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3.2.2 Värdeskapande  

 
För den mindre reklambyråns överlevnad krävs att den i ett tidigt stadium får kunder. För att 

behålla dessa krävs uppbyggnaden av ett värde för kunden som differentierar sig gentemot 

konkurrerande aktörer. Inom detta område nämns följande teorier: 

 

Utbyte/utvecklingsprocess 

I ett företag går det att urskilja två processer, utbytes- och utvecklingsprocessen. I 

utbytesprocessen ses företaget som en omvandlare för input (råvara) att bli till output (färdig 

produkt). Effektiviteten i företaget uppnås genom en fördelaktig balans på priset för dessa. 

Med detta menas ett lågt pris på råvaran och ett högt pris på den färdiga produkten som ska 

till försäljning. Effektivitet bestäms av hur fördelaktiga de villkor företaget lyckas uppnå med 

dess utbytesmiljö. Inom denna miljö skapar företaget sina relationer. Den andra process som 

pågår i ett företag är utvecklingsprocessen. Det är den process där företaget ändrar sin struktur 

på grund av att de interna förhållandena och relationerna till utbytesmiljön förändras 

kontinuerligt. I denna process läggs vikten på nyskapande samt att hitta nya 

affärsmöjligheter. Organisationens struktur, det vill säga den formella organisationens 

utformning och styrsystem, påverkar både utbytes- och utvecklingsprocessen. I 

utbytesprocessen gör man detta för att skydda processen från störningar. I 

utvecklingsprocessen används strukturen för att styra och påverka denna.  

Detta kan dock vara ett problem då det inte alltid är fördelaktigt för utvecklingen att styras i 

detalj.42 

 

 
Fig. 3.2 Utbytesprocess och utvecklingsprocess43 

 

Viktiga och avgörande faktorer inom denna teori är: 

Utbyte: 

• lågt pris på råvara 
                                                 
42 Normann & Ramírez, 1975 
43 Normann & Ramirez, 1975 
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• högt pris på färdig produkt 

• struktur för att skydda processen 

Utveckling: 

• Nyskapande 

• interna förhållanden och relationer förändras kontinuerligt 

 

Dessa teorier är viktiga för denna uppsats då de förklarar olika tillvägagångssätt att bemästra 

konkurrens via värdeskapande på två olika sätt. Genom att undersöka strukturen utläses 

huruvida fokusering sker på ekonomisk vinning eller på kreativ tillåtelse inom 

verksamhetsområdet. Prioriteras ekonomiskt resultat anammas utbytessynsättet, ses kvalitet 

och nyskapande kreativitet som det främsta syftet anammas ett utvecklingssynsätt.  

 

  

 

Transaktionsmarknadsföring kontra relationsmarknadsföring 

 
Transaktionsmarknadsföring 
 
Transaktionsmarknadsföring kan jämföras med engångsförsäljning vilket kan förklaras som 

en affär som inte har ambitionen att återkomma. Transaktioner saknar minne och 

sentimentalitet och har inte som ambition att skapa lojalitet samt långvariga kundrelationer. 

Istället fokuserar man på pris vilket är den enda kopplingen mellan köpare och säljare.44 

Viktiga och avgörande faktorer inom denna teori är: 

• lågt pris 

• engångsaffärer 

 

Denna teori beskriver ett sätt att se på relationer vilket är av största vikt för denna uppsats då 

den kompletteras med ett kundperspektiv. 

 
Marknadsföringsmixen 

Transaktionsmarknadsföring är starkt kopplad till marknadsföringsmixen eller som den ofta 

kallas, 4P. Detta är en dominerande teori inom marknadsföring. Marknadsföringsmixen består 

av de faktorer företaget kan använda för att öka efterfrågan på sin produkt. En blandning av 

                                                 
44 Gummesson, Evert. 2002, Upplaga 3:1. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Kristianstads Boktryckeri 
AB, Kristianstad  
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dessa utgör företagets strategiska redskap för att markera ett revir på den önskade marknaden. 

Dessa faktorer är grupperade i fyra grupper vilka är:45 

• Pris  

• Plats  

• Produkt 

• Påverkan 

 

Denna teori ligger inom ramen för vår uppsats så den tar upp ett sätt för de mindre 

reklambyråerna att skapa värde till kunden. 

 

Relationsmarknadsföring  

Vi tar i problemdiskussionen upp vikten av långvariga relationer som ett viktigt fenomen för 

den mindre byråns överlevnad. Relationsmarknadsföring, beskriver detta fenomen på ett 

uttömmande sätt. 

 

Definitionen på relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum. Det fokuserar på tre centrala begrepp: 

1. Relationer, förutsätter två parter som står i kontakt med varandra. 

2. Nätverk, uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. 

3. Interaktion, samspel mellan parter i en relation. 

 

Relationsmarknadsföring riktar sig till skillnad från traditionell marknadsföring mot individen 

där varje kund blir ett eget segment.46  

Viktiga faktorer inom denna teori är: 

• Långvariga relationer 

• Integrerade samarbeten 

• Unika kunder  

 

Denna teori är viktig för denna uppsats då den fokuserar på relationen mellan företaget och 

kunden. Genom att undersöka företagets relation till sina kunder utläses huruvida företaget 

anammar ett transaktionsperspektiv eller ett relationsperspektiv. Ser de sina kunder som 

enstaka affärer anammar de ett transaktionsperspektiv vilket faller utanför ramen för 

                                                 
45 Kotler, Philip et al. 2002, Principles of Marketing. Prentice Hall, Rotolito Lobarda, Italien  
46 Gummesson, 2002 
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uppsatsens teoretiska syntes. Ser de däremot kunderna som återkommande och långvariga 

anammar de ett relationsperspektiv.  

 

 

Sanningens ögonblick 

Relationsmarknadsföringen är starkt kopplad till Normanns teori om sanningens ögonblick. I 

ett serviceföretag är tjänster resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av 

direktkontakt mellan kunden och ombud för företaget. Kvaliteten hos tjänsten som erbjuds 

avgörs i vad som kallas sanningens ögonblick, det vill säga när serviceleverantören och 

servicekunden möts. I detta ögonblick är ombuden i hög grad utlämnade åt sig själva och det 

som sker kan inte längre påverkas av företaget. De specifikt valda metoderna, skickligheten 

och motivationen som används av tjänsteföretagets ombud samverkar med kundens 

förväntningar och beteende. Detta tillsammans skapar serviceleveransprocessen. Tjänstens 

speciella drag utgör även grundvalen för många andra typiska karakteristika som bör 

medberäknas i utformningen av effektiva serviceleveranssystem.47 

 

Serviceföretag är extremt känsliga för managementkvalitet. Om något brister i verksamheten 

som gör att man ej uppnår den önskade kvaliteten är det lätt att företaget hamnar i en ond 

cirkel. Företag som hamnar i en ond cirkel kan kännetecknas av dåliga ekonomiska 

prestationer, otillfredsställande resultat, låg moral bland de anställda samt en mängd 

ledningsinsatser för att få tillbaka missnöjda kunder. Gemensamma mekanismer som kan 

ligga till grund för att företag hamnar i onda cirklar kan exempelvis vara komplicerade service 

management system, tillväxt utan kontroll, bristande överensstämmighet mellan servicepaket 

och kundförväntningar eller dålig verksamhetsledning.48   

 

Som nämnt avgörs kvaliteten av serviceaktiviteter i sanningens ögonblick. Ett gemensamt mål 

för alla serviceföretag är att uppnå en positiv social dynamik i mötet med kunden. Om både 

kund och tjänsteleverantör känner sig upplyfta vid sanningens ögonblick är det en god 

indikation på att det existerar en god cirkel.49 

Viktiga och avgörande faktorer inom denna teori är: 

• Kvalitet avgörs vid direktkontakt 

• Kundens förväntan kontra kundens upplevelse 
                                                 
47 Normann, Richard. 2000, upplaga 4:1, Service Management, ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 
Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad  
48 Normann, 2000 
49 Normann, 2000 
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• Skicklighet och motivation finns hos personalen 

Denna teori är viktig för denna uppsats då den behandlar relationen mellan företaget och 

kunden samt det tillfälle då kvalitet uppstår vilket till stor del är viktigt för den mindre 

reklambyrån. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att samtliga ovanstående teorier behandlar olika sätt 

att se på begreppet värdeskapande. Genom att undersöka synen på värdeskapande mot 

kunden kan slutsatser dras huruvida detta stämmer överens med kundens syn på detta. Sker 

värdeskapande genom lågt pris har företaget ett transaktionsperspektiv och använder sig av ett 

utav marknadsmixens fyra P. Sker värdeskapande genom interaktion och långvarig relation 

till kunden samt via skapande av kvalitet genom överensstämmelse mellan förväntad och 

upplevd kvalitet anammas ett relationsperspektiv 
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3.2.3 Planeringsstrategier  
 

I turbulenta miljöer kan det råda stabiliseringssvårigheter vilket ställer höga krav på 

företagets planering. Inom detta teoretiska område finner vi för uppsatsen två olika synsätt 

intressanta.  

 

Affärsidé 

Avgörande för framgång och överlevnad är att varje företag formulerar en affärsidé.  I detta 

begrepp ingår i första hand att upprätta en fördelaktig balans i relationen med omvärlden. Den 

kan uppnås med till exempelvis specialisering. Företaget väljer en ”utbytesmiljö” och utför 

transaktioner med denna. Detta måste göras med stor omsorg och noggrannhet för att försäkra 

sig om att företaget passar in och blir överlägsen på den tänkta marknaden.50  

 

Företag strävar alltid efter att nå dominans. Ett företag som skall ut på en ny marknad bör 

satsa på att bli marknadsledande inom sitt specifika segment. Ett företags effektivitet hänger 

nära ihop med dominansen inom ett marknadssegment. Det betyder även att ett litet företag 

kan vara så specialiserad inom ett segment att det blir ledande.51  

  

I begreppet affärsidé ingår ett flertal interna och externa faktorer, som i ett komplicerat 

mönster bildar ett system för dominans. Det måste råda överrensstämmelse mellan en 

affärsidés tre huvudkomponenter som är nischen eller marknadssegmentet, produktsystemet 

och organisationsstrukturen.52 

 

Om det råder bristande överrensstämmelser, så kallade misfits, mellan dessa 

huvudkomponenter, leder detta till en ofullgången affärsidé. En vanlig typ av misfit är när 

delar av företagets interna struktur och styrsystem inte stämmer överens med varandra och 

därför inte bildar en sammanhängande helhet kring affärsidén. En affärsidé är uttrycket för 

konkreta förhållanden som existerar i ett företag. En sådan är på grund av sin komplexitet svår 

att härma. Ett ”revir” som har erövrats har därför en tendens att bli intakt. En fullgången 

affärsidé ger företaget konkurrensfördelar via en hög grad av effektivitet och dominans över 

ett marknadssegment. Därför anstränger sig företaget för att behålla och skydda sitt revir.53 

                                                 
50 Normann, Richard & Ramirez, Rafael. 1975, Skapande företagsledning, Bonnier Alba, Smedjebacken.  
51 Normann & Ramirez, 1975 
52 Normann & Ramirez, 1975 
53 Normann & Ramirez, 1975 
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 Viktiga och avgörande faktorer inom denna teori är:  

• Successivt förfinande av affärsidén 

• Kontinuerlig studie och påverkan av maktrelationerna kring reviret 

• Undvikande av misfits 

 

Denna teori är viktig för mindre reklambyråers överlevnad då den tar upp vikten av en 

affärsidé som ger dominans över ett marknadssegment. Detta är av största vikt för att den 

mindre reklambyrån ska överleva. Genom att undersöka vilka konkurrensfördelar 

reklambyrån anser sig ha kan detta jämföras med ovanstående teoribildning. Företagen 

undersöks huruvida de differentierar sig genom en fokuserad affärsidé och på så sätt skapar 

konkurrensfördelar. 

 

 

Planeringsfilosofier 

 

Processtyrning 

Processtyrning är en planeringsfilosofi som innebär att företaget istället för att sätta upp mål 

och strategier för att nå dessa, formulerar en vision som bygger på befintliga insikter. Utifrån 

dessa formuleras ett antal steg som sedan utvärderas. Allt eftersom denna process framskrider 

ändras visionen med hänsyn till den information företaget samlat på sig. Processtyrning 

lämpar sig bäst i situationer där planeringsmiljön är okänd och flexibilitet och nyskapande är 

viktiga faktorer för framgång. Även i öppna system med oklara miljöfaktorer där orsak-

verkan-sambandet är föga känt är denna syn brukbar. Processtyrning är att föredra i tidiga 

stadier i företagets utvecklingscykel.54 

Viktiga faktorer inom denna teori är följande: 

• Planering är ett inlärningsförlopp där perspektivet skiftar mellan visioner och 

omedelbara åtgärder 

• Personalen ses som ett lärande och kunskapsbyggande system 

• Processtyrning är lämplig i komplexa miljöer 

• Processtyrning används i tidiga stadier i företagets utvecklingscykel 

• Spänningar och misfits kan vara en stor tillgång 

 

 

                                                 
54 Normann & Ramirez. 1975 
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Målstyrning 

Denna planeringsfilosofi passar för situationer där företagets omvärld är väl känd. Här 

formuleras först målen och därefter de planer som uppfyller dessa. Målstyrning ter sig vara 

den bäst lämpade planeringsfilosofin i situationer som även om de är komplexa har en 

välkänd planeringsmiljö. I sådana miljöer är teknologin, orsak-verkan-förhållandena och de 

externa faktorerna väl kända och strukturerade. Målsynen lämpar sig väl i slutna, väl 

kartlagda system och är att föredra i det mogna stadiet i företagets utvecklingscykel.55 

Viktiga och avgörande faktorer inom denna teori är: 

• Välkänd planeringsmiljö 

• Slutna system 

• Mogna stadier 

 

Med utgångspunkt ur syftet med denna uppsats ses dessa två planeringsfilosofier mer som 

alternativa strategier vilka företag kan anamma. Processtyrda planeringsstrategier är viktiga 

för denna uppsats då de hjälper den mindre reklambyrån att undvika stabiliseringssvårigheter 

och är lämpad för komplexa miljöer. Målstyrda planeringsstrategier ligger inom ramen för 

denna uppsats då den ger en alternativ väg att planera verksamheten. Genom att undersöka 

samarbetet med kunden utläses deras synsätt på arbetssättets utformning. Arbetar företaget 

med en avståndstagande relation till kunden där de framlägger ett färdigt resultat på bestämd 

tid arbetar de enligt målstyrningens synsätt. Har de å andra sidan en nära relation och ett tätt 

samarbete där slutprodukten inte är förutbestämd arbetar de enligt processtyrning. För att 

utveckla en framgångsrik affärsidé krävs en öppen syn på företagets struktur men också en 

klar uppfattning över företagets omgivning och verksamhetsmiljö. Inom ramen för denna 

uppsats undersöks hur de förhåller sig till denna miljö och i vilken grad av anpassning de 

anammar. 

 

 

 

                                                 
55 Normann & Ramirez, 1975 



 32

3.3 Valda teorier 

 

Värdeskapande nätverk 

Inom detta område beskrivs värdekedjan och värdestjärnan. Inom ramen för denna uppsats 

anammas värdestjärnans synsätt då denna fokuserar på slutkunden. Problemdiskussionen 

behandlar problemet för reklambyråer att förstå kundens kund, det vill säga slutkunden. 

Värdestjärnan sätter slutkunden i fokus vilket den mindre reklambyrån är tvungen att göra. 

Värdekedjan å andra sidan fokuserar på att tillgodose nästkommande leds behov. Detta är ett 

synsätt som inte fungerar i ett litet företag där kontakten med kunden är avgörande för att 

förstå slutkunden.  

 

För att komma ifrån problemen som i bakgrunden nämns med kundens ökade kunskap krävs 

att reklambyrån sätter kunden i fokus och även integrerar kunden vilket värdestjärnan gör på 

ett tillfredsställande sätt. Det är av intresse för uppsatsens tema att undersöka graden av 

integrering med kunden hos de valda reklambyråerna. 

 

Värdeskapande  

Inom detta område berörs, utbytesprocessen, utvecklingsprocessen, 

transaktionsmarknadsföring (marknadsmixen) och relationsmarknadsföring (sanningens 

ögonblick). Inom ramen för denna uppsats har utvecklingsprocessen tillämpats. Detta för att 

den har en öppen och mer dynamisk syn på företagets struktur. Som i problembakgrunden 

diskuteras är omvärlden för en nystartad reklambyrå komplex och osäker. Därför krävs en 

flexibel arbetsmiljö där förändring och utveckling kan ske kontinuerligt.  

 

De viktiga faktorerna för detta synsätt är nyskapande för att attrahera kunder och medarbetare 

samt att interna förhållanden och relationer förändras kontinuerligt i takt med reklambyråns 

expandering. Utbytesprocessen har en mer inrutad syn på företagets struktur. Detta synsätt går 

inte att anamma i ett litet företag som är tvingat till att vara flexibelt och faller därför utanför 

ramen för denna uppsats. 

 

Problemdiskussionen behandlar vikten av långvariga relationer. Därför används 

relationsmarknadsföring som teoribildning. Viktiga faktorer för detta synsätt är långvariga 

relationer, lojalitet och interaktion. Dessa faktorer är av yttersta vikt när ett företag 

värdeskapar mot kunden. Transaktionsmarknadsföring går ut på att skapa så effektiva utbyten 
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som möjligt. Detta synsätt har pris som viktig faktor vilket är skälet till varför teorin 

förkastas. 

 

Teorin om sanningens ögonblick ligger nära till hands för denna uppsats. Då reklambranschen 

är personlighetsberoende är det avgörande hur skicklig personalen är på att leverera det 

kunden förväntar sig. Stämmer kundens förväntningar överens med det som personalen 

levererar upplevs detta som god kvalitet. Marknadsmixen har en annan synvinkel på 

konkurrenspenetrering. Den visar på hur differentiering sker utifrån pris, plats, produkt eller 

påverkan. Att köpa reklam kräver dock hög involvering då det ofta är kostsamt och avgörande 

för företagets framtid. Därför blir faktorer som pris, plats, produkt och påverkan inte 

avgörande. Det är därför marknadsmixen inte inkluderas i vår teoretiska syntes. 

 

Planeringsstrategier 

Detta teoriområde berör företagets affärsidé samt strategierna processtyrning och målstyrning.  

En konkurrenskraftig affärsidé är av yttersta vikt för företag som befinner sig på en marknad 

med nya förutsättningar. Affärsidén som planeringsstrategi ligger inom ramen för denna 

uppsats då reklambranschen i synnerhet är en turbulent miljö som ständigt gör snäva 

vändningar. Då målstyrning passar bäst för företag som har stor kunskap om sin omgivning 

och lämpar sig bäst i mogna stadier i företagets utvecklingscykel förkastas detta synsätt. 

Processtyrning lämpar sig bäst för företag i komplexa miljöer och som befinner sig i ständig 

förändring. På grund av att den lämpar sig bäst för företag i ett tidigt stadie i 

utvecklingscykeln är detta synsätt inom ramen för denna uppsats.   

 

Reklambranschens nya förutsättningar där reklamuppdragen minskar och kunderna kan göra 

allt mer marknadsföring själva är reklambyråns affärsidé avgörande som konkurrensmedel. 

Genom en välarbetad och successivt utvecklad affärsidé som vuxit fram genom 

processtyrning är chansen större att reklambyrån blir unik och äkta. I denna uppsats undersöks 

vilka konkurrensfördelar en reklambyrå anser sig ha och hur pass anpassningsbar den är. 
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3.4 Teoretisk syntes 

 

Vilka faktorer är viktiga för mindre reklambyråers överlevnad? Då uppsatsen skrivs ur ett 

företagsperspektiv ämnar den att belysa hur företag kan överleva detta. Problemet som 

belyses ställer högre krav på värdeskapande. Då uppsatsens val av perspektiv även innefattar 

ett kundperspektiv öppnar detta för diskussioner rörande värdeskapande processer via 

affärsidéutveckling och planeringsprocesser.  

 

Då den mindre reklambyrån befinner sig i utvecklingsstadiet av sin livscykel är det av allra 

största vikt att med en öppen syn på dess utformning fokusera på ett värdeskapande för 

kunden. Eftersom en reklambyrå är en extern leverantör till kunden är det av högsta prioritet 

att båda parter känner sig upplyfta i sanningens ögonblick där kvalitet avgörs. Både 

reklambyråns arbetssätt och verksamhetsutveckling bör således utformas och utvecklas 

flexibelt allt efter utformningens gång via processtyrda planeringsstrategier. Uppnås detta 

kan den mindre reklambyrån lägga ytterligare fokusering på värdeskapande processer. 

Utifrån värdestjärnans principer kan då reklambyrån skapa långsiktiga kundrelationer och på 

så sätt stärka sin position på marknaden. 

 
Fig. 3.5  Modell över teoretisk syntes 

 

För den mindre reklambyråns utvecklings krävs en konkurrenskraftig affärsidé. Denna 

utvecklas via processtyrda planeringsstrategier vilka tillåter företaget att ha en flexibel syn på 

sin utveckling. Detta gäller både företagets verksamhetsområde och arbetssätt. Ett alternativ 

till detta är att anamma ett mer målstyrt synsätt där beslut rörande företagets utveckling tas i 
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ett tidigt stadium och sedan utvärderas och uppföljs. Marknadens nya förutsättningar kräver 

en tydlig planeringsstrategi som till stor del influerar affärsidén. Då kundens kunskap om 

marknadsföring har ökat ställs allt högre krav på reklambyråns verksamhetsområde. Genom 

att bygga upp värdeskapande nätverk via integrerande processer kan företaget skapa 

långsiktiga kundrelationer. Inom detta område finns två tillvägagångssätt som företaget kan 

tillämpa. Antingen anammas en linjär process där fokus ligger på nästkommande led i kedjan. 

Alternativet är att tillämpa en värdeskapande process där fokuseringen ligger på slutkunden.  

 

Via en processtyrd affärsidéutveckling och uppbyggnad av kundrelationer genom 

värdeskapande nätverk kan den mindre reklambyrån uppnå överlevnad via värdeskapande. 
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3.5 Teoretisk referensram 
 
Uppsatsen syftar till att analysera och utvärdera tre mindre Stockholmsbaserade 

reklambyråers sätt att hantera marknadens nya förutsättningar. Utifrån syntesen har följande 

variabler tillämpats vid undersökningen av reklambyråerna. 

 

Konkurrensfördelar  

Planeringsstrategier 

Teoriområde: Affärsidé 

 

Genom att undersöka vilka konkurrensfördelar reklambyrån anser sig ha kan detta jämföras 

med teorin om affärsidén i teorikapitlet. Reklambyråerna undersöks huruvida de differentierar 

sig genom en fokuserad affärsidé.   

 

Nyskapande 

Utveckling via processtyrda planeringsstrategier 

Teoriområde: Utvecklingssynsätt/Processtyrning 

 

Genom att undersöka reklambyråns struktur utläses huruvida reklambyrån fokuserar på 

ekonomisk vinning eller på kreativ tillåtelse inom verksamhetsområdet. Prioriteras 

ekonomiskt resultat anammar de utbytessynsättet, ser de å andra sidan kvalitet och 

nyskapande kreativitet som sitt främsta syfte anammar de ett utvecklingssynsätt.  

 

Företagets relation till sina kunder 

Kundrelationer 

Teoriområde: Relationsmarknadsföring 

 

Genom att undersöka reklambyråns relation till sina kunder utläses huruvida de anammar ett 

transaktionsperspektiv eller ett relationsperspektiv. Ser reklambyrån sina kunder som enstaka 

affärer anammar de ett transaktionsperspektiv vilket faller utanför ramen för uppsatsens 

teoretiska syntes. Ser de däremot kunderna som återkommande och långvariga anammar de 

ett relationsperspektiv.  
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Värdeskapande 

Värdeskapande processer 

Teoriområde: Relationsmarknadsföring/Transaktionsmarknadsföring 

 

Genom att undersöka hur reklambyrån ser på värdeskapande mot kunden analyseras huruvida 

detta stämmer överens med kundens syn på detta. Försöker reklambyrån värdeskapa genom 

lågt pris har företaget ett transaktionsperspektiv och använder sig av ett utav marknadsmixens 

fyra P. Försöker reklambyrån å andra sidan värdeskapa genom interaktion och långvarig 

relation till kunden samt arbetar för att skapa kvalitet genom överensstämmelse mellan 

förväntad och upplevd kvalitet har reklambyrån ett relationsperspektiv.  

  

Integrering 

Värdeskapande nätverk 

Teoriområde: Värdestjärna 

 

Genom att undersöka reklambyråns nätverk samt deras sätt att arbeta inom detta utläses i 

vilken grad de har ett integrerat samarbete för att skapa värde för kunden. Det vill säga 

värdeskapande processer. Tänker reklambyrån på att enbart skapa värde till sig själva och 

kunden anammar de ett tankesätt som överensstämmer med värdekedjan. Om de å andra sidan 

använder sig av nätverket för att skapa värde åt sig själva, kunden och kundens kund 

anammar de ett tankesätt som stämmer överens med värdestjärnan. 

 

Anpassning 

Planeringsstrategier 

Teoriområde: Processtyrning/Affärsidé 

 

Genom att undersöka hur reklambyrån arbetar med kundens uppdrag utläses deras synsätt på 

uppdragets utformning. Arbetar företaget med en avståndstagande relation till kunden där de 

framlägger ett färdigt resultat på bestämd tid arbetar de enligt målstyrningens synsätt. Har de 

å andra sidan en nära relation och ett tätt samarbete där slutprodukten inte är förutbestämd 

arbetar de enligt processtyrning. Svaret på detta jämförs med kundens uppfattning på hur de 

önskar jobba för bästa resultat. Genom att undersöka hur reklambyrån anpassar sig till sin 

omgivning utläses huruvida de undviker misfits eller ej. För att utveckla en framgångsrik 

affärsidé krävs en öppen syn på företagets struktur men också en klar uppfattning över 
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företagets omgivning och verksamhetsmiljö. Inom ramen för denna uppsats undersöks  hur 

reklambyråer förhåller sig till denna miljö och i vilken grad de är anpassningsbara. 



 39

4. Empiri 
 

4.1 Hello and friends 

 
Enligt Hampus Hedelius, ägare och creative director på konceptbyrån Hello and Friends, är 

det den som skriker högst som hörs mest. Han poängterar dock att man inte kan skrika högre 

än vad man kan leverera.56 

Bakgrund 

Hedelius startade som nyutexaminerad student från Forsbergs skola reklambyrån Graceland 

Stockholm för sju år sedan. Men redan efter ett drygt halvår sålde han sin andel och startade 

då konceptbyrån Hello and Friends. Detta gjorde han inte för att byrån gick dåligt utan för att 

den växte för fort. Byrån gjorde ett flertal uppmärksammade kampanjer och hamnade snabbt i 

blåsväder i media. Bland annat marknadsförde de sig själva genom att sätta ut en 

helsidesannons i Svenska Dagbladet med en bild på den före detta chilenska diktatorn Agusto 

Pinocet med undertexten ”Man är aldrig bättre än sitt förra jobb”. Som avsändare stod 

Graceland Stockholm. Det resulterade i att byrån utvecklade ett stort kontaktnät och fick 

många kunder på ett tidigt stadium. Redan efter 6 månader hade antalet anställda ökat från 

fyra till 17 och detta bidrog till att kvaliteten sakta minskade. För Hedelius har kvalitet alltid 

varit viktigare än pengar och han kände sig inte hemma i den miljö som utvecklats på byrån. 

När antalet kreatörer ökade minskade närheten anställda emellan. Det tidigare så noggranna 

och kreativa arbetssättet avtog allt eftersom antalet anställda ökade.57   

 

Verksamhet 

År 2000 startade Hedelius konceptbyrån Hello and Friends med affärsidén ”Vi skapar 

kommunikation som talar med målgruppen, istället för att prata till målgruppen”. Hedelius 

berättar att till skillnad från andra byråer så arbetar här enbart kreatörer. Dock hyrs 

projektledare in vid behov. Han berättar att fyra ”killar” numera är anställda på byrån och att 

miljön är öppen och kreativ. Hedelius sätter stort värde på sina anställda. Enligt honom är det 

enda värde hos en reklambyrå de anställda. Hela reklambyrån genomsyras av en avslappnad 

                                                 
56 Intervju med Hampus Hedelius den 24 april 2006 (ca. 2 tim.), ägare och creative director på reklambyrån 
Hello and Friends, muntlig källa. 
57 Hedelius, 2006 
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och inbjudande atmosfär. Ett exempel på detta är att byrån infört en så kallad ”fri måndag” då 

samtliga anställa får spendera dagen hur de vill.58 Hedelius säger: 

 

”Mina anställda får bowla på arbetstid om de vill, så länge de presterar. Det är inte 

antalet timmar man lägger ner utan kreativiteten som ligger i fokus” 

 

Hello and Friends riktar in sig på en målgrupp med en mental ålder på 13-35 år. Hedelius 

anser att detta är en grupp som de förstår sig på och kan kommunicera med. Detta snäva 

intervall sållar bort de kunder som inte är önskvärda. Hedelius säger att byrån enbart jobbar 

med kunder som passar deras image. Han menar att de inte vill jobba med dem som skräms av 

den speciella bild de målar upp av byrån.59 

 

Särskiljande egenskaper 

Hello and Friends riktar in sig på konsumtionsreklam. Arbetssättet på byrån sker enligt 

Hedelius nära kunden och avsikten är att skapa långsiktiga kundrelationer. Till skillnad från 

andra byråer kan kunden löpande under projektets gång kommunicera med projektgruppen 

och påverka det slutliga resultatet. Avtal sluts även med de anställda för att hindra avhopp och 

att de tar med sig byråns kunder vid uppsägning. 60  

 

För Hampus Hedelius är ett brett kontaktnät av stor betydelse för en nystartad byrå. Själv 

delade han i början av sin karriär ut mängder av visitkort i alla möjliga kretsar för att på 

effektivaste sätt marknadsföra sig själv. Han poängterar vikten av att vara allmänbildad och 

nutidsorienterad. Även intresse för ny teknik ser han som ytterst viktig då han tror att 

reklamen kommer att bli allt mer digital. Hedelius spår därför en mörk framtid för större 

byråer som kommer att få det allt svårare att anpassa sig till den nya tekniken. Han menar att 

som småföretagare måste man följa med och anpassa sig efter de trender som uppkommer.61 

 

Branschen 

Hedelius jämför reklambranschen med en liten vattenpöl där alla studerat vid samma skola 

och är stöpta i samma form. Detta exemplifierar han med att branschtidningen har vimmel 
                                                 
58 Hedelius, 2006 
59 Hedelius, 2006 
60 Hedelius, 2006 
61 Hedelius, 2006 
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och skvaller som sista uppslag.  Han tycker att det är en ”sunkig” bransch som drar till sig fel 

människor och att detta bidrar till den starka konkurrensen. En diplomering skulle enligt 

Hedelius sanera branschen, göra den mindre fåfäng och mer professionell.62  

 

Hello and Friends har som kutym att inte jobba med så kallade påslag (att lägga på en 

marginal på underleverantörers arbete) som enligt honom annars är en vanlig företeelse inom 

branschen. Detta för att skapa en närmare och ärligare relation till sina kunder. Hedelius 

berättar vidare att en vanlig företeelse är att reklambyråer rankas efter antal anställda och dess 

byråintäkt. Hedelius menar att kvalitet endast bör mätas i vad du presterar och effekten av 

detta. Vidare menar han att den slutgiltiga effekten av reklam bestäms av konsumenten och att 

det är en av anledningarna till varför de inte anmält sig till reklamtävlingar såsom exempelvis 

guldägget. Han menar att dessa tävlingar avgörs reklammakare emellan där juryn utgörs av 

tidigare guldäggsvinnare. Detta utelämnar dock den enskilda konsumentens åsikter som är 

den huvudsakliga och slutgiltiga mottagaren.63    

 

Hedelius berättar vidare om problemet med den negativa synen på reklam. Som en alternativ 

lösning på detta nämner han en mer målinriktad och kundorienterad reklam. Framtidens 

reklam kommer enligt Hedelius även att domineras av digital teknik och 

personlighetsinriktning64. 

 

Framtiden 

Hedelius anser att det avgörande för byråns framtid att man i grund och botten måste vara en 

bra säljare. Man måste kunna sälja sig själv och inge förtroende för kunden. För detta krävs 

även prestation och gott resultat för att underbygga det som önskas kommuniceras.65 

                                                 
62 Hedelius, 2006 
63 Hedelius, 2006 
64 Hedelius, 2006 
65 Hedelius, 2006 



 42

Kund: Lars Wallin 

 
Företagsbeskrivning 

Lars Wallin är en av Sveriges mest erkända designer när det gäller Haute Couture och tillhör 

idag eliten bland svenska modeskapare. Han finns representerad både i Sverige och USA och 

skapar feminin klädsel med en modern känsla. Visionen är att arbeta med breda kontraster 

både vad gäller design och material och ändå uppnå harmoni.66 

 

Kriterier vid val av reklambyrå 

Enligt Wallin är en avgörande faktor att reklambyrån förstår företaget. Vidare kriterier bör 

vara att man befinner sig på samma våglängd både idémässigt och personkemiskt. 

Anledningen till varför Wallin valde just Hello and Friends som huvudbyrå grundas på det 

faktum att de är goda vänner samt att de har väldigt lika åsikter om hur saker och ting ska se 

ut och hur man ska marknadsföra företaget.67 

 
Samarbetet med Hello and Friends 

Att samarbeta med en reklambyrå är relativt nytt för Wallin då han tidigare har gjort 

merparten av marknadsföringen själv. Dock poängterar han att han tror det blir en långsiktig 

relation beroende på hur de båda företagen utvecklas. Under projektens gång har de ett nära 

samarbete och Wallin är delaktig i samtliga steg. Wallin förklarar att eftersom han är med och 

påverkar hela tiden blir resultatet nästan alltid som förväntat. Vidare nämner han att i och med 

att Hello and Friends är en mindre och lite ”kaxigare” reklambyrå kan det vara till en fördel 

arbetsmässigt då det inte är så många som är delaktiga under processens gång. Detta medför 

en mer personlig kontakt mellan parterna. Vidare nämner Wallin att han tror att det även kan 

vara en fördel rent resultatmässigt då det är lättare att kontrollera och därmed blir mer 

kostnadseffektivt.68 

 

                                                 
66 http://www.euran.com/larswallin.htm 
67 Intervju med Lars Wallin den 22 maj 2006 (ca. 10 min), Modeskapare & Designer, muntlig källa. 
68 Wallin, 2006 
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4.2 Le Bureau 

Bakgrund 
Copywritern Claes Kjellström startade Le Bureau januari 2006 tillsammans med Gustaf 

Sehlstedt, båda tidigare anställda och chefer på TBWA. Skälet till detta var att de ville 

komma ifrån investerarnas ekonomiska press då TBWA är en nätverksbyrå vilket innebär att 

de ständigt jagas av att prestera till varje delårsrapport. Då en konflikt utbröt under slutet av 

2005 sa de båda upp sig och Le Bureau började ta form. Kunder såsom Folkpartiet och SBAB 

följde med i utbrytningen och Kjellström vill poängtera att dessa själva bad om fortsatt 

samarbete. Eller som han själv uttrycker det; det skedde ingen konspiration mot TBWA.69  

 

Verksamhet 

Kjellström och Sehlstedt ville båda starta en reklambyrå som var självständig och som kunde 

fokusera på de kreativa prestationerna istället för på ekonomin. Kjellström beskriver företaget 

som en självständig byrå med fokus på nya kreativa lösningar. Han menar att de vill göra 

omtyckt reklam genom att utgå från ett kommunikationsproblem och sedan lösa detta på bästa 

sätt. Det finns enligt honom inget bästa sätt att göra detta utan varje problem är unikt och ska 

hanteras så.70  

 

Särskiljande egenskaper 

Le Bureaus största konkurrensfördel är enligt Kjellström personalen. Han menar att företaget 

är människorna som jobbar där. Då Kjellström och Sehlstedt bröt sig ur följde ett flertal 

anställda med från TBWA. Le Bureau har numera åtta anställda vilka alla tidigare jobbat 

tillsammans. Detta var enligt Kjellström inte meningen utan skedde utan inverkan från hans 

och Sehlstedts sida. Nu har de dock en personalstyrka som Kjellström beskriver som mycket 

erfaren och de har även en gemensam kreativ uppfattning. Byrån genomsyras av en trygg 

miljö anställda emellan där de har stor vetskap om varandras kreativa förmåga och 

prestationer.71 

 

                                                 
69 Intervju med Claes Kjellström den 28 april 2006 (ca. 1 tim.), copywriter och delägare på reklambyrån Le 
Bureau, muntlig källa. 
70 Kjellström, 2006 
71 Kjellström, 2006 
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”Ingen här är ute efter att vinna guldägg utan alla är prestigelösa och sådana 

människor är svåra att hitta. Vi gillar varandra men umgås inte privat.” 

 

Dock menar Kjellström att detta även är byråns svaga länk. Le Bureau är en platt organisation 

med målet att alla anställda ska bli delägare. Utbryter en konflikt är risken att företaget går 

under. Den starka kultur som råder på byrån är därför enligt Kjellström å ena sidan en stark 

konkurrensfördel men å andra sidan en faktor som kan leda till byråns död.72 

 

Le Bureau satsar på att differentiera sig och vill enligt Kjellström ses som en ny och 

spännande byrå, inte som en traditionell och trygg. Han menar att de vill jobba med kunder 

som vill göra en skillnad. Både Kjellström och Sehlstedt har arbetat länge i branschen och har 

därför både erfarenhet och gott rykte. De har enligt Kjellström hunnit skapa ett brett nätverk 

och har således inte svårt att få kunder. Han anser att konkurrensen är stark och speciellt nu i 

den rådande högkonjunkturen.73  

 

Kjellström menar att personalens tidigare erfarenhet och renommé är en trygghet för kunden. 

Nu är utmaningen istället att hålla kvar vid den grundidé Kjellström och Sehlstedt skapat 

vilket är att inte bara göra vanligt reklam utan hitta nya lösningar.74 

 

Branschen 

”Reklambranschen är nog den mest överetablerade branschen som finns. Men det är 

bara 10 % av byråerna som är seriösa.” 

 

Kjellström menar att det inte räcker med att vara ett gäng kompisar som gillar varandra, utan 

man måste ha en genomtänkt idé och veta vad man vill uppnå. Han menar att byråer har en 

kort livscykel och svårigheter att hålla kontinuitet på arbetet. Vidare menar han att de byråer 

som klarar sig i branschen drivs av färgstarka personer som har förmågan att inspirera och 

motivera. Även vikten av att leverera är dock enligt Kjellström avgörande. Att sedan få 

uppmärksamhet i media är enligt honom ytterligare en faktor som är viktig för att få kunder i 

ett tidigt stadium.75 

                                                 
72 Kjellström, 2006 
73 Kjellström, 2006 
74 Kjellström, 2006 
75 Kjellström, 2006 



 45

Framtiden 

Kjellström ser positivt på framtiden och har för avsikt att göra Le Bureau till en ”toppbyrå”. 

Han önskar att de ska kunna hålla hög kreativ nivå genom att utveckla byrån i nya riktningar 

förutom reklam. Detta genom att hela tiden föra en dialog med kunden och aldrig genomföra 

något slentrianmässigt. För att genomföra detta anser han att det är av yttersta vikt att 

eftersträva långvariga relationer till kunderna.76 

 

Kund: Filippa K 

 

Företagsbeskrivning 

Filippa K grundades 1993 av Filippa Knutsson, Patrik Kihlborg och Karin Segerblom. Deras 

filosofi är, och har under alla år varit, att skapa kläder med tidlös enkelhet. Butikerna 

genomsyras av en enkel och elegant atmosfär vilket är en genomgående linje i hela företaget. 

De har Filippa K - butiker i Skandinavien, Belgien, Nederländerna och Tyskland samt 650 

återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika.77 

 

Kriterier vid val av reklambyrå 

Enligt Mikael Ydholm, Brand Director på Filippa K, är en av de viktigaste kriterierna vid val 

av reklambyrå dess individer. Han menar att det i allra högsta grad är en fråga om vilka 

enskilda personer som arbetar på byrån och vilken kompetens och personliga egenskaper 

dessa personer besitter. Ydholm menar att samarbete sker i första hand mellan människor, 

snarare än mellan företag.78 

 

Vidare menar Ydholm att ett nära samarbete är nödvändigt, där båda parter bildar en enhet 

snarare än att vara just två parter. Dock vill han samtidigt att det ska det finnas en 

affärsmässig nerv, som gör att samarbetet hålls på en professionell nivå. Ydholm menar att 

det inte får bli för mycket kompissamarbete.79 

 

 

 

 

                                                 
76 Kjellström, 2006 
77 http://www.filippa-k.se/press/?id=168 
78 Intervju med Mikael Ydholm den 13 maj 2006 (ca. 10 min), brand director på Filippa K, muntlig källa 
79 Ydholm, 2006 
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Samarbetet med Le Bureau 

Samarbetet mellan Le Bureau och Filippa K har enbart varit igång i en månad då Le Bureau 

är en så pass nystartad byrå. Dock menar Ydholm att samarbetet än så länge fungerar mycket 

bra. Han poängterar även att de eftersträvar att få en så långvarig relation som möjligt till 

reklambyrån. Enligt Mikael Ydholm är detta något Filippa K alltid eftersträvar.80 

 

För att Le Bureau ska få så mycket information om Filippa K’s kunder som möjligt säger 

Mikael Ydholm att de delar med sig så mycket de kan. Dock tillägger han att man i rollerna 

mellan en byrå och ett företag, ofta ser byrån som någon slags ”ställföreträdande konsument”, 

för att på så sätt utmana företagets syn på sina slutkunder. Därför genomför ibland byrån 

enligt Ydholm olika typer av undersökningar på egen hand.81 

 

4.3 WatersWidgren 

 

Bakgrund 

Kalle Widgren, copywriter och delägare på WatersWidgren startade för ett år sedan 

reklambyrån tillsammans med fem kreatörer och tidigare anställda på den välrenommerade 

byrån Lowe Brindfors. Widgren berättar att arbetssättet på en större reklambyrå lätt kan bli 

för linjärt och sekventiellt då fler personer ofta är inblandade i projekten. Alla inblandade gör 

sin del i ledet för att uppfylla nästkommande leds önskemål och krav i produktionskedjan. 

Personligen föredrar han det mer parallella arbetssättet på en mindre byrå. Det hela stärks 

med att man arbetar med personer som man trivs med och som man känner sig trygg med. 

Detta var även en av anledningarna till startandet av WatersWidgren. De flesta hade arbetat 

relativt länge inom branschen och lyckats skapa ett gott rykte kring sina prestationer och 

kreativa förmågor. Samtliga inblandade kände att det var dags att röra på sig och göra 

någonting nytt. Projektet var en utmaning och något av en chansning som lockade. Widgren 

berättar även att det inte riktigt fanns några nya arbetsplatser som lockade och att han inte 

kom någonstans. Det hela resulterade i att han tillsammans med fyra andra kreatörer bröt sig 

ut och startade eget. Vidare förklarar Widgren att inom reklamyrket så spelar vilka människor 

man jobbar med en helt avgörande roll. Han tillägger även att deras relation till varandra 

enbart är professionell. Widgren menar att detta faktum kan vara en av många faktorer som 

gör att de arbetar så pass bra ihop. Samtliga kreatörer känner även en trygghet i vad de gör. 
                                                 
80 Ydholm, 2006 
81 Ydholm, 2006 
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Widgren berättar att alla är väletablerade inom branschen och har relativt lätt att hitta nya 

jobb.82 

Verksamhet 

Byråns verksamhet utgörs till största del av konsumentreklam. Widgren berättar att de helst 

ser till kunder som tror på att reklam är viktigt och därmed spelar en betydande roll. Han 

tillägger även att som reklambyrå säljer man sig till olika avnämare men man måste även ha 

en viss integritet i sitt arbetssätt. WatersWidgren är inte verksamma för att tjäna pengar utan 

det är snarare kvaliteten och de kreativa lösningarna som är centrala.83  

 

Widgren berättar att redan efter en månad anslöt sig Svenska Spel till byrån. De hade tidigare 

varit en stor kund till Lowe Brindfors och trivdes med projektgruppen. Widgren berättar att 

arbetssättet alltid skiljer sig från kund till kund. Det primära är att arbeta med en nära kontakt 

till kunden och på så sätt bygga upp långsiktiga kundrelationer. Widgren berättar att 

reklambyrån ägnar viss tid till att marknadsföra och sälja sig själva via ”kundraggning”. De 

utgår ifrån ett befintligt företagsregister över potentiella kunder och ”kallringer” vid enstaka 

tillfällen för att hålla kontakten. Widgren förklarar att en kundrelation bör hållas varm och vid 

liv och inte vara allt för uppstrukturerad. Han tillägger även att man måste förstå kundens 

kund som är den egentliga och slutgiltiga mottagaren. Detta kan göras på ett flertal sätt bland 

annat genom demografiska undersökningar och statistik. Han berättar att en vanlig företeelse 

är att man har en "planner" som gör research om konsumentens beteende.84   

 

Särskiljande egenskaper 

Widgren tillägger att som nystartad reklambyrå var de relativt bortskämda eftersom de hade 

möjligheten att tacka nej till kunder. Denna företeelse är knappast vanlig som nykomling i en 

överetablerad bransch. Han förklarar att eftersom flertalet av de som var med från början hade 

ett gott rykte inom branschen ingav detta en trygghet för kunden. Widgren förklarar att man 

som reklambyrå vill utstråla så mycket trygghet som möjligt till kunden men han tillägger 

även spänning som en viktig faktor. Som nykomling kan det vara bra att uppfattas som lite av 

båda.85 

                                                 
82 Intervju med Kalle Widgren den tredje maj 2006 (ca. 1 tim.), copywriter och delägare på reklambyrån 
WatersWidgren, muntlig källa. 
83 Widgren, 2006 
84 Widgren, 2006 
85 Widgren, 2006 
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Branschen 

Enligt Widgren själv är reklambranschen en gemytlig bransch med trevliga människor. Han 

tillägger dock att det är en lite skvallrig bransch som skramlar en aning för högt ibland. 

Viktigt är dock att tillägga att Widgren menar att det är en bransch som helt och hållet är 

personlighetsberoende. Både vad det gäller vilka man väljer att anställa eller jobba med och 

dessutom hur kunder väljer vilken byrå man vill samarbeta med.86 

 

Framtiden 

Om verksamheten berättar Widgren att han tror att det kan vara negativt att växa för fort. I 

nuläget är de elva anställda på byrån som bestod av fem personer från början. Han ser 

någonstans att de kommer landa runt cirka 25 anställda men inte mer än så. Han tillägger även 

att det är viktigt att en kund inte får ta för stor del av verksamheten. Widgren berättar 

exempelvis att Svenska Spel som fortfarande är en stor kund till byrån utgör ca 40 % av 

byråintäkten. Detta kan jämföras med för ett år sedan då de utgjorde ca 10 %. Sådana 

avgörande kunder kan vara ödesdigra om de överraskande faller bort. Han förklarar vidare att 

om en byrås kundstock växer för fort och man hela tiden måste anställa fler folk kan man lätt 

tappa det som man startade från början. Widgren menar att man då lätt kan drunkna i en 

administrativ process och förlora den kreativa närheten. Det hela handlar om att inte bli större 

än vad man har kapacitet till. Vad gäller vidare anställning så förklarar han att man som 

reklambyrå växer successivt. Han tillägger dock att man alltid kommer till en punkt då man 

måste chansa.87 Han berättar: 

 

”Har man fullt med duktiga medarbetare och en duktig copy blir ledig så är det klart 

man måste smida medan järnet är varmt” 

 

Avslutningsvis berättar Widgren att i och med att reklambranschen är en så personberoende 

bransch, så skulle en intern konflikt mellan de anställda vara en ödesdiger händelse för byrån. 

Han tillägger att man inte bör vara konflikträdd men dock vara en aning uppmärksam. Vidare 

berättar han att som en mindre reklambyrå är de självfallet känsliga för avhopp. För att 

överleva på en konkurrenspräglad marknad tror han själv att förmågan att skaffa kunder är en 

avgörande faktor. Vidare menar Widgren att överlevnaden är oerhört personlighetsberoende. 

Detta faktum kombinerat med vad du som reklammakare presterar och levererar är i allra 

                                                 
86 Widgren, 2006 
87 Widgren, 2006 
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högsta grad viktiga faktorer. Han tillägger även uthållighet och att man bör vara beredd på en 

tuff start som viktiga beståndsdelar i reklambyråns strategier.88 

 

Kund: Retail and Brands (RnB) 

 
Företagsbeskrivning 

Retail and Brands är ett av Sveriges främsta mode- och konfektionsföretag och dess affärsidé 

är att ur ett internationellt perspektiv äga, driva och utveckla butiks- och modekoncept. 

Koncernen är indelat i två tydliga affärsområden – Polarn O. Pyret samt Departments and 

Stores. 89 

Polarn O. Pyret är ett varumärkesbolag som designar, producerar och distribuerar via egna 

butiker och franchisebutiker och är det ledande varumärket för barnkläder inom 

kvalitetssegmentet i Sverige. Departments & Stores är en distributionsplattform för nationella 

och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt 

butikskoncepten SOLO och SAKS. Departments & Stores driver butikskoncept för 

kvalitetsmedvetna kunder där varje koncept är skräddarsytt för specifika målgrupper.90 

 

Kriterier vid val av reklambyrå 

Enligt Peter Sjöström, marknadschef på Departments and Stores och kund till WatersWidgren 

är affärsmässighet ett avgörande krav vid val av reklambyrå. Han förklarar att reklambyrån 

bör uppfylla vissa affärsmässiga krav genom att ha stor respekt för kundens budget och 

genom att förstå affärsnyttan med kommunikationen. Vidare bör reklambyrån ha kompetens 

inom såväl strategisk som taktisk marknadsföring. Andra fördelar är om reklambyrån har 

tidigare erfarenhet från att ha arbetat med kunder inom Retail and Brands.91 

 

Sjöström förklarar vidare att reklambyrån även bör ha en engagerad arbetsgrupp med personer 

som inte bara ser kunden som ytterligare ett konto, utan som en intressant kund där de brinner 

lika mycket för kunden som för det de håller på med.92  

 

                                                 
88 Widgren, 2006 
89http:// www.rnb.se/00002/00007/ 
90 http:// www.rnb.se/00002/00007/ 
91 Intervju med Peter Sjöström den 13 maj 2006 (ca. 10 min), marknadschef på Departments and Stores på Retail 
and Brands, muntlig källa 
92 Sjöström, 2006 
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Andra kriterier är enligt Sjöström att byrån ska göra tydliga och ärliga offerter och 

kostnadsberäkningar utan några dolda överraskningar. För övrigt så ska de ej arbeta med 

konkurrenter eller kunder inom konkurrerande verksamhet.93  

 

Sjöström tillägger även att de ska vara intresserade att hitta den bästa lösningen för kunden, 

inte den bästa lösningen för byrån. Vidare kriterier är att byrån ska ha innestående kunskap 

eller bra nätverk inom eventmarketing och PR.94  

 

Samarbetet med WatersWidgren 

Han förklarar vidare att anledningen till varför de valde just WatersWidgren som huvudbyrå 

var att deras profil matchade deras kravbild väl. Som kund kände de förtroende för 

arbetsgruppen, både från deras tidigare uppdrag och personkemiskt. Enligt Sjöström finns det 

som nystartad byrå ett extra stort behov och engagemang att bibehålla och utveckla 

kundrelationer. På deras nuvarande relation ser han långsiktigt men enbart ett år i taget. Vad 

gäller arbetssättet har de löpande briefing och kan som kund påverka tillräckligt mycket. 

 

Sjöström tillägger dessutom att det finns en grund till att reklambyråns roll har ändrats. Detta 

beroende på att fler företag sköter större delen av marknadsföringen själva.95 

 

”Marknadsföringen ska vi ‘äga’, men byrån ska vara ett strategiskt bollplank och tolka 

strategierna till taktisk kommunikation.” 

 

Avslutningsvis säger Sjöström att samarbetet med reklambyrån är på rätt väg. WatersWidgren 

lyckas förmedla de budskap som RNB´s butiker vill förmedla men enligt honom så finns det 

alltid delar att skruva till och förbättra.96 

 

 

 

 

                                                 
93 Sjöström, 2006 
94 Sjöström, 2006 
95 Sjöström, 2006 
96 Sjöström, 2006 
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5. Analys 
I detta kapitel ställs empirin mot den teoretiska referensramen. Här analyseras även 

skillnaden mellan reklambyråernas och kundernas svar för att undersöka deras 

tillvägagångssätt för att överleva. 

 

5.1 Konkurrensfördelar 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Som empirin visar anser Hello and Friends att deras främsta konkurrensfördel är arbetssättet. 

Arbetet sker i nära relation till kunden som hela tiden kan följa arbetets gång. Som kund 

nämner Wallin att i och med att Hello and Friends är en mindre reklambyrå kan det vara till 

fördel arbetsmässigt då det inte är många som är delaktiga under processens gång. Detta 

medför en mer personlig kontakt mellan parterna. Vidare visar empirin att det personliga 

intresset för ny teknik är av yttersta vikt då reklamen blir allt mer digital. En annan 

konkurrensfördel som empirin tar upp är att Hello and Friends inte har några påslag på det 

arbete de utför. De har en ärlig inställning till kunden. Wallin menar att det även kan vara en 

fördel rent resultatmässigt då det är lättare att kontrollera samt att det blir mer 

kostnadseffektivt. Vidare visar empirin att personalen är en av reklambyråns 

konkurrensfördelar. Då Hello and Friends har valt en snäv målgrupp påverkar detta 

kundstocken på det sätt att enbart en viss typ av företag väljer att arbeta med byrån.  

  

Le Bureau/Filippa K 

Empirin visar att Le Bureau ser personalen som sin främsta konkurrensfördel. Här är 

personalen mycket erfaren och har skapat sig ett namn inom branschen vilket inger trygghet 

när företagen ska välja reklambyrå. Empirin visar att detta stärks av de kriterier som Filippa K 

utgår från vid val av reklambyrå då de anser att samarbetet sker mellan människor snarare än 

företag och att valet i allra högsta grad är en fråga om vilka enskilda personer som arbetar på 

byrån. 

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Utifrån empirin utläses att eftersom flertalet av kreatörerna på reklambyrån hade ett 

innestående positivt rykte inom branschen ingav detta en trygghet för kunden.  Detta styrks 

även av en av deras kunders syn på arbetsgruppen. RnB valde byrån för dess tidigare utförda 

uppdrag och kände på så vis ett starkt förtroende för de anställda. Enligt reklambyrån själv 
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avgörs de flesta kundrelationerna på ett personligt plan. Man väljer enligt dem oftast en 

reklambyrå som speglar sin egen personlighet. Detta stämmer väl överens med RnB´s syn på 

dess val av byrå. En kriterie är att arbetsgruppen på byrån bör vara engagerad och ej se 

kunden som enbart ett konto, utan brinna lika mycket för kunden som för den egna 

verksamheten. Enligt RnB själva var valet av byrå baserat på ett personkemiskt plan.  

 

5.2 Nyskapande 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Som empirin visar är kvaliteten alltid viktigare än det ekonomiska resultatet på reklambyrån 

Hello and Friends. Antalet anställda hålls nere för att behålla närheten på byrån. Den 

avslappnade atmosfär som framgår ur empirin sätter fokus på kreativitet och inte antalet 

nerlagda arbetstimmar. 

 

Le Bureau/Filippa K 

Enligt empirin vill Le Bureau uppfattas som en ny och spännande reklambyrå och satsar på att 

differentiera sig. De vill inte göra ”vanlig reklam” utan i stället hitta nya lösningar. Detta 

genomför de genom att fokusera på de kreativa prestationerna istället för den ekonomiska 

vinningen. 

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Samtliga kreatörer på byrån kände att det var dags att röra på sig och göra någonting nytt. 

Projektet var en utmaning och något att av en chansning som lockade. 

Utifrån undersökningen utläses att WatersWidgren inte är verksamma för att tjäna pengar utan 

det är snarare kvaliteten och de kreativa lösningarna som är centrala. Detta synsätt stämmer 

väl överens med RnB´s kriterier då den valda byrån ska vara intresserad av att hitta den bästa 

lösningen för kunden, inte den bästa lösningen för byrån. 

 

5.3 Företagets relation till sina kunder 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Av empirin framgår att Hello and Friends eftersträvar en långvarig relation till sina kunder. 

Wallin delar samma uppfattning och poängterar att detta avgörs beroende på hur de båda 
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företagen utvecklas. Kundrelationer utvecklas och bibehålls genom att ha ett nära samarbete 

där kunden hela tiden kan påverka det slutgiltiga resultatet. Detta kan styrkas med Wallins 

åsikter om relationen. Enligt honom har de under projektens gång ett nära samarbete och som 

kund är han delaktig i samtliga steg. Wallin förklarar att eftersom han är med och påverkar 

hela tiden blir resultatet nästan alltid som förväntat. 

 

Le Bureau/Filippa K 

Av empirin framgår att Le Bureau vill hålla en kontinuerlig dialog med sina kunder. Detta 

stärks av Filippa K’s Brand Director, Mikael Ydholm, som ser nära samarbete som ett viktigt 

kriterium vid val av reklambyrå. Vidare framgår i empirin att Filippa K inte vill ha en för 

gemytlig relation till reklambyrån. Relationen ska i första hand vara affärsmässig och 

professionell. Även Le Bureau har en liknande syn på relationer. I empirin framgår att det 

inom reklambyrån inte bör finnas en alltför personlig atmosfär. Enligt grundare Claes 

Kjellström räcker det inte att vara ett gäng kompisar utan alla måste ha en gemensam kreativ 

övertygelse.   

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Som framgår i empirin menar reklambyrån själv att arbetssättet alltid skiljer sig från kund till 

kund. Det primära är att arbeta med en nära kontakt till kunden och på så sätt bygga upp 

långsiktiga kundrelationer. Vidare utläses att de anser att en kundrelation bör hållas varm och 

vid liv och inte vara allt för strukturerad. Följaktligen strävar WatersWidgren även efter att 

förstå kundens kund som är den slutliga mottagaren. Detta stämmer väl överens med RnB´s 

åsikter om relationen. WatersWidgren lyckas förmedla de budskap som RnB´s butiker vill 

förmedla men enligt RnB finns det alltid delar att skruva till och förbättra. Samarbetet är 

enligt dem på rätt väg och båda parter ser långsiktigt på relationen. Enligt kunden själv finns 

det som nystartad byrå ett extra stort behov och engagemang att bibehålla och utveckla 

kundrelationer. Dock utläses även att en kund inte får ta en alltför stor ekonomisk plats då ett 

plötsligt avhopp skulle innebära döden för reklambyrån.  
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5.4 Värdeskapande 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Empirin visar att Hello and Friends värdeskapar mot kunden genom att leverera lika bra som 

de marknadsför. Vikten av att vara en bra säljare framgår lika tydligt som vikten av att kunna 

leverera det förväntade resultatet. Vidare framgår att Hello and Friends är en reklambyrå som 

vill värdeskapa tillsammans med kunden genom att inkludera den i arbetets process. 

Arbetssättet med Wallin grundas på det faktum att de har lika åsikter på hur 

marknadsföringen skall ske. På så sätt skapas en värdeskapande process som gynnar båda 

inblandade parter. 

 

Le Bureau/Filippa K 

Enligt empirin framgår att Le Bureau har värdeskapande som ett synsätt där man utgår från att 

varje kund är unik och kräver unika lösningar. Detta verkställs genom att de hela tiden för en 

dialog med kunden och aldrig genomför något slentrianmässigt.  

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Genom exempelvis demografiska undersökningar och statistik gör WatersWidgren research 

om konsumentens beteende. Detta för att bättre förstå kundens kund och på så sätt anamma ett 

värdeskapande arbetssätt. Detta ställs mot RnB´s syn på samarbetet då de anser att 

WatersWidgren lyckas förmedla de budskap som RnB´s butiker vill förmedla. För att 

överleva på en konkurrensutsatt marknad anser de att förmågan att skaffa kunder är en 

avgörande faktor. Vidare menar de att överlevnaden är oerhört personlighetsberoende. Detta 

värdeskapande faktum kombinerat med vad du som reklammakare levererar är av allra högsta 

grad viktiga faktorer.  

 

5.5 Integrering 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Som empirin visar har Hello and Friends ett brett kontaktnät vilket till stor del är ägare 

Hampus Hedelius förtjänst. Det framgår i empirin att Hello and Friends är duktiga att sälja sitt 

varumärke men hela tiden understryker vikten av att kunna leverera. Det viktiga är att med 

prestation och gott resultat underbygga det som ska kommuniceras. Anledningen till att 
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Wallin valde just Hello and Friends var att de hade en bra kontakt redan innan samarbetet. 

Vidare visar empirin Hello and Friends gedigna intresse för slutkunden som de ser som den 

avgörande kvalitetsstämpeln. Slutkunden är den som i slutändan bestämmer den slutgiltiga 

effekten av reklamen.  Detta stämmer väl överens med Wallins kravprofil där byrån enligt 

honom själv bör förstå företaget och att man är på samma nivå idémässigt. Empirin visar även 

att Hello and Friends mäter sina prestationer i reklamens effekt och inte genom byråintäkt 

eller priser. 

 

 

Le Bureau/Filippa K 

Som empirin visar är Le Bureau utbrutna från den välkända reklambyrån TBWA och hade 

därför ett brett kontaktnät när de drog igång våren 2006. Detta medförde att ett flertal kunder 

valde att följa med i flytten. Empirin visar även att skälet till den framgång de hittills upplevt 

till stor del beror på den kunskap personalen besitter om varandras kompetens då de tidigare 

arbetat tillsammans på TBWA. Utifrån empirin går det även att utläsa att Filippa K gärna 

delar med sig av den information de besitter om slutkunden.  

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Enligt reklambyrån själva är det mer parallella arbetssättet på en mindre byrå mer effektivt än 

det linjära och sekvensiella arbetssättet på en större byrå. Detta effektiviseras även genom 

deras relation till varandra inom företaget. Samtliga anställda känner en trygghet inför sina 

kollegors kreativa kompetens. Detta genererar ett värdeskapande gentemot kunderna.  Utifrån 

empirin kan man utläsa att förtroende för arbetsgruppen var en avgörande faktor till varför 

RnB valde just WatersWidgren sim huvudbyrå. Vidare kriterier är att byrån ska ha 

innestående kunskap eller bra nätverk. Denna kravbild uppnås enligt RnB själva av 

WatersWidgren profil. 

 

5.6 Anpassning 

 

Hello and Friends/Lars Wallin 

Som ovan beskrivits visar empirin att hos Hello and Friends har kunden hela tiden 

möjligheten att påverka slutresultatet. Vidare framgår vikten av att reklambyrån följer och 

anpassar sig till de trender som uppkommer i branschen. En ytterligare egenskap som Hello 

and Friends värdesätter är att behålla det lilla formatet på reklambyrån och dess personal för 
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att aldrig få en negativ påverkan på resultatet. Från kundens synvinkel är detta en fördel då 

arbetsprocessen blir mindre invecklad vilket resulterar i ett närmare samarbete. 

 

Av empirin framgår att Hello and Friends har valt ett smalt segment där de inriktar sig på 

kunder med en mental ålder på 13-35 samt att de enbart vill jobba med kunder som passar 

deras image och som inte skräms av dem. 

 

Le Bureau/Filippa K 

I empirin framgår det att Le Bureau värdeskapar mot kunden genom att utgå från ett 

kommunikationsproblem och sedan lösa det. Vidare framgår det att de genom att se varje 

kund och kommunikationsproblem som unikt kan finna nya lösningar och tillvägagångssätt. 

Detta genomförs genom en kontinuerlig dialog med kunden. Empirin visar att Filippa K gärna 

delar med sig av den kunskap de besitter om slutkunderna. Dock vill de gärna att reklambyrån 

agerar konsument för att utmana den syn Filippa K har på sina kunder. Vidare framgår att 

Filippa K eftersträvar en långvarig relation till vald reklambyrå. Undersökningen visar även 

att Le Bureau ser långvariga relationer som en avgörande faktor för reklambyråns överlevnad. 

Vidare kan man utläsa att Filippa K vill att samarbetet med Le Bureau ska mynna ut i att de 

bildar en enhet snarare än två parter.   

  

WatersWidgren/Retail and Brands 

Som framgår i undersökningen menar WatersWidgren själv att arbetssättet på en större 

reklambyrå lätt kan bli för linjärt och sekventiellt då fler personer ofta är inblandade i 

projekten. Alla inblandade gör sin del i ledet för att uppfylla nästkommande leds önskemål 

och krav i produktionskedjan. Det mer parallella arbetssättet på en mindre byrå blir således 

mer effektivt då man kan undvika att drunkna i en administrativ process och förlora den 

kreativa närheten. Det hela handlar således om att inte bli större än vad man har kapacitet till. 

Reklambyrån ser helst till kunder som tror att reklam är viktigt och spelar en betydande roll. 

Enligt RnB vill de själva äga marknadsföringen medan byrån enbart bör vara ett strategiskt 

bollplank och tolka strategierna till taktisk kommunikation. Detta uppfylls via löpande 

briefing under projektets gång. Som kund anser RnB att de kan påverka resultatet tillräckligt 

mycket. 
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6. Resultat 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera tre mindre Stockholmsbaserade 

reklambyråers sätt att hantera marknadens nya förutsättningar. Utifrån empirin och analysen 

utläses följande resultat som visar på reklambyråernas strategier för överlevnad. 

 
Utifrån undersökningen utläses att samtliga undersökningsobjekt har personalen som en 

gemensam konkurrensfördel. Samtliga undersökta reklambyråer och de valda kunderna ser 

även erfarenhet och ett gott rykte som ett fördelaktigt inslag. Vidare utläses att kvalitet och 

kreativitet ses som ett viktigare fokus än ekonomiskt resultat. Gemensamt för samtliga 

reklambyråer är även att de utgår ifrån att varje kund är unik och kräver unika lösningar. 

Vidare utläses att de alla strävar efter långvariga kundrelationer genom att föra en 

kontinuerlig dialog och ett nära samarbete med kunden. Detta för att få en större förståelse för 

denna och dess kunder. Genom att kunden inkluderas i processen bidrar detta till ett 

värdeskapande arbetssätt inom nätverket. Vad gäller arbetssättet så värdesätter samtliga 

byråer och dess kunder det mindre formatet då detta motverkar ett slentrianmässigt och 

standardiserat arbetssätt. Därför menar samtliga reklambyråer att man ej bör växa så att 

kvaliteten äventyras. Vad gäller reklambyråernas anpassning till sin omgivning är det av stor 

vikt att vara nutidsorienterad och på så sätt följa med i utveckling och trender. För att förstå 

slutkunden krävs även att kunden delar med sig av sin kunskap om sina egna kunder.  

 

Utifrån undersökningen kan även konstateras att det sammanlagda intrycket av intervjuerna 

tyder på en övergripande samstämmighet mellan reklambyråerna och deras kunder. Denna 

samstämmighet kan tolkas som att kundernas kriterier och krav på samarbete och arbetssätt 

har en tydlig överensstämmelse med reklambyråernas företagskultur och tillvägagångssätt. 

Att reklambranschen är personlighetsberoende går att utläsa av såväl empirin som analysen. 

Kunderna väljer byrå på ett personkemiskt plan och eftersträvar en reklambyrå som speglar 

företaget. Intervjuerna visar att kunden vill ha ett samarbete mellan mänskliga individer, inte 

företag. Vidare strävar de efter ett samarbete som resulterar i att företaget och reklambyrån 

blir en enhet. Ur analysen kan även utläsas att en kund inte bör få en alltför stor ekonomisk 

plats då detta kan innebära en stor ekonomisk kris om kunden plötsligt väljer att avbryta 

samarbetet.  

 

De undersökta reklambyråerna uppfyller kravet på ett nära samarbete genom integrerande 

processer med kunden där informationsflödet är dubbelriktat. Analysen visar även att samtliga 
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undersökningsobjekt förlitar sig på att de har ett gott rykte i branschen. Vid avsaknad av 

denna erfarenhet är medial uppmärksamhet viktig och avgörande. Dock har de valda 

undersökningsobjekten byggt upp erfarenhet under deras tidigare verksamma år vilket är en 

klar fördel konkurrensmässigt då den inte enkelt kan återskapas. Detta bidrar även till att 

kunden känner förtroende för reklambyrån och trygghet i deras kreativa förmågor vilket är en 

lösning på svårigheten att skapa en stabil miljö för kunden.  

 

Ett sätt att differentiera sig som reklambyrå är enligt analysen att välja ett snävt kundsegment.  

Samtliga undersökta byråer strävar efter kreativa och nyskapande kommunikationslösningar 

för att överkomma differentieringssvårigheter. Från kundens sida är detta ett krav. Detta tyder 

på att nyskapande och kreativitet ligger i båda parters intresse. Då detta arbetssätt kräver 

anpassning har undersökta reklambyråer fördelen att vara mindre och mer flexibla. De har alla 

även i intervjuerna uttryckt vikten av kundens påverkan och inverkan på slutresultatet. Då 

även kunderna uttryckt denna önskan tolkar vi denna samstämdhet som att de befinner sig i en 

god cirkel där båda parter känner sig upplyfta vid servicemötet.  
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7. Slutsats/Diskussion 
 
Avsikten med denna uppsats är att finna de faktorer som är viktiga för mindre reklambyråers 

överlevnad. Utifrån resultatet dras följande slutsatser. 

 
Som tidigare nämnts är det lätt att starta en reklambyrå men betydligt svårare att bli etablerad. 

Utifrån resultatet dras slutsatsen att följande faktorer är viktiga för den mindre reklambyråns 

överlevnad. 

 

De mänskliga resurserna 

Med utgångspunkt i resultatet dras slutsatsen att personlighet spelar en avgörande roll för 

mindre reklambyråers överlevnad. Detta gäller både personalens profil och företagets identitet 

då dessa går hand i hand då majoriteten av nystartade reklambyråer är av mindre format och 

individens inflytande är starkt. När det gäller personalen bör de ge ett färgstarkt intryck i 

deras prestationer samt förmå motivera och samarbeta. Personalen ska kunna sälja företaget 

och sig själva. Dock är det oerhört viktigt att underbygga säljandet med prestationer och 

förmågan att leverera. Reklambyråns mänskliga resurser är en avgörande faktor för dess 

överlevnad på det sätt att den överkommer differentieringssvårigheter samt skapar en stabil 

och förtroendeingivande miljö för kunden.  

 

Det mindre formatet 

Att vara en mindre reklambyrå kan vara svårt utifrån många aspekter men kan ändå vara en 

fördel då närheten personalen emellan är avgörande för att behålla kvaliteten. Det lilla 

formatet möjliggör även ett nära samarbetet med kunden och en hög grad av flexibilitet. 

Växer reklambyrån för snabbt eller för mycket riskerar kvaliteten att åsidosättas. 

 

Uppmärksamhet 

Förmågan att skapa uppmärksamhet kring reklambyrån är en viktig faktor i 

introduktionsstadiet. Reklambyråer med tidigare erfarenhet och gott rykte kan använda detta 

till sin fördel. För de reklambyråer som saknar detta är media en kanal som de måste utnyttja. 

Uppmärksamhet blir en avgörande faktor för reklambyråns överlevnad då den hjälper 

företaget att sticka ut från mängden och på så sätt undkomma differentieringssvårigheter. 
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Kundfokusering 

Reklambyråns kundfilosofi har en stark inverkan på byråns livslängd. Förmågan att knyta 

kunder till sig och behålla dessa går hand i hand med de personliga egenskaper personalen 

besitter. Den mindre reklambyrån bör eftersträva långvariga kundrelationer genom ett 

integrerat och nära samarbete. Ur en ekonomisk synvinkel är det viktigt att undvika att en 

kund får en alltför avgörande roll för reklambyråns överlevnad. Det är viktigt att inte lägga 

alla kort på en och samma kund då risken ökar att reklambyrån inte överlever vid ett oväntat 

avhopp. Kundens påverkan på slutresultatet ska vara stark då byrån bör eftersträva unika och 

kundorienterade lösningar. För att överleva bör reklambyrån satsa på den lösning som primärt 

fokuserar på och gynnar kunden och inte reklambyrån. Kundens inflytande på 

kommunikationslösningen är även av stor vikt då de har bäst kännedom om slutmottagaren. 

Denna faktor bidrar till att den mindre reklambyrån kan överkomma stabiliseringssvårigheter 

och överleva konkurrensen.  

 

Kreativitet  

Den mindre reklambyrån bör fokusera på kreativiteten och inte den ekonomiska vinningen. 

För att lyckas med detta bör graden av flexibilitet vara hög och reklambyrån bör inrikta sig på 

ett nära samarbete med kunden. I slutändan är prestationen och de kreativa lösningarna den 

avgörande faktorn för överlevnad som nykomling i branschen. 

 

För att inte tappa fokus på kreativiteten är det viktigt att reklambyrån växer successivt och 

inte mer än vad man har kapacitet till. Närheten mellan personalen är viktig då förhållandet 

mellan individernas personlighet och företagskulturen är starkt beroende av varandra.  

Detta är viktigt ur ett differentieringsperspektiv och rent konkurrensmässigt. 

 

Företagskulturen 

En stark företagskultur är avgörande då kunder väljer en reklambyrå som speglar deras 

personlighet. Förutsättningarna för att bygga en företagskultur som är stark och positiv är 

beroende av de personer som arbetar inom företaget. Närheten personalen emellan bidrar till 

att motiveringen att behålla grundidén ökar och på så sätt attraherar reklambyrån det tänkta 

segmentet. 
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8. Slutord 

8.1 Vidare forskning 

 

Denna uppsats har undersökt hur mindre reklambyråer kan överleva i en överetablerad 

bransch. Undersökningen har begränsats till valt problemområde och endast undersökt fakta 

som varit relevanta för uppsatsens syfte. Till följd av detta undersöks inte alternativa aspekter 

och perspektiv som kan vara intressanta. Vidare forskning kan mynna ut i en undersökning ur 

ett organisatoriskt perspektiv där det tittas närmare på interna värdeskapande processer. Detta 

bör ligga i samtliga valda reklambyråers intresse då teoriområdet innefattar intern 

marknadsföring och värdeskapande. Detta är något som är av högsta vikt för dagens 

reklambyråer då avhopp och utbrytningar sker på kontinuerlig basis. Vidare forskning skulle 

även kunna resultera i en undersökning med en induktiv forskningsansats. Detta skulle mynna 

ut i en teoretisk modell för det valda problemområdet grundat på en mer omfattande 

undersökning.  

 

Undersökningsobjekten är avgränsade till mindre reklambyråer. Det vore även intressant att 

undersöka hur de större och mer väletablerade reklambyråerna hanterar den konkurrensutsatta 

situationen och göra en jämförelse med denna undersökning. I och med att branschen ständigt 

är i rörelse och fler aktörer involveras ställs högre krav på differentiering.    
 

8.2 Källkritik 

 

Efter att ha utfört undersökningen är vi väl medvetna om att de valda undersökningsobjekten 

kan ha valt att undanhålla information om hur de arbetar med specifika kunder. Detta kan 

resultera i att vår slutsats om deras utsago kan vara något felaktig och därigenom 

korrelationen mellan undersökningsobjektets och kundens uppfattningar inkorrekt.  

 

8.3 Självkritik 

 

Då endast tre fallstudier gjorts kan detta påverka utfallet. Vid ökat antal undersökningsobjekt 

hade reliabiliteten ökat. Detta gäller även antalet intervjuade kunder. Vidare är vår vetskap 
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om de valda undersökningsobjektens framgång stor vilket har påverkat slutresultatet. En 

undersökning av mindre reklambyråer som haft en betydligt svårare start hade gett ett mer 

nyanserat utslag.    

 

Vår uppfattning om reklambranschen kan ha påverkat uppsatsens utfall. Den förförståelse vi 

haft har inverkat på hur vi använder oss av den insamlade informationen.  
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känsla som ledstjärna”, Högskoleadjunkt i företagsekonomi. 

 

Intervju den 10 april 2006 med Henri Pagot (ca. 20 min.), informationschef på 

Reklamförbundet. 

 

Intervju den 12 april 2006 med Viggo Cavling (ca. 35 min), chefredaktör på branschtidningen 

Resumé. 

 

Intervju med Hampus Hedelius den 24 april 2006 (ca. 2 tim.), ägare och creative director på 

reklambyrån Hello and Friends. 

 

Intervju med Claes Kjellström den 28 april 2006 (ca. 1 tim.), copywriter och delägare på 

reklambyrån Le Bureau. 

 

Intervju med Kalle Widgren den tredje maj 2006 (ca. 1 tim.), copywriter och delägare på 

reklambyrån WatersWidgren. 

 

Intervju den 3 maj 2006 med Micke Kuniholm (ca. 1 tim), vd på reklambyrån TimMer. 

 

Intervju med Mikael Ydholm den 13 maj 2006 (ca. 10 min), Brand Director på Filippa K. 

 

Intervju med Peter Sjöström den 13 maj 2006 (ca. 10 min), marknadschef på Departments and 

Stores på Retail and Brands. 

 

Intervju med Bob Stumple den 16 maj 2006 (ca. 10 min.), reklamentreprenör. 

 

Intervju med Lars Wallin den 22 maj 2006 (ca. 10 min), Modeskapare & Designer, muntlig 

källa. 
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Elektroniska källor 
 

Statistiska Centralbyrån, 2004:12. Sveriges Ekonomi, statistiskt perspektiv, tredje kvartalet 

2004.( Elektronisk) PDF format. Tillgänglig: <www.scb.se>/statistik enligt ämne/offentlig 

ekonomi/Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv/Avseende Sveriges Ekonomi 

2004/Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv tredje kvartalet. 

<http://susning.nu/Kreat%f6r> Tillgänglig: 2006-04-25 

<http://susning.nu/image> Tillgänglig: 2006-04-25 

<http://www.filippa-k.se/press/?id=168> Tillgänglig: 2006-05-26 

<http://www.rnb.se/00002/00007/> Tillgänglig: 2006-05-26 

<http://www.euran.com/larswallin.htm>  Tillgänglig: 2006-05-30 

<www.reklam.se/page/73/0/21/78> Tillgänglig: 2006-05-31 

 

Artiklar 

Dalin, Andreas. 2004. Gyllene Tider- full fart på reklamskutan. (elektronisk) Resumé, 11 

november Tillgänglig: Affärsdata (2006-02-24) 

 

Rydergren, Tobias. 2005. Reklam, nej tack. (elektronisk) Resumé , 17 november. Tillgänglig: 

Affärsdata (2006-02-24)  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Intervjumall vid undersökning av kund   

Intervjuformulär (Lars Wallin, RnB, Filippa K) 

 

1. Vad har ni för krav/kriterier vid val av reklambyrå? 

 

2. På vilket sätt vill ni samarbeta? 

 

3. Hur kommer det sig att ni valde Hello and Friends/Le Bureau/WatersWidgren? 

 

4. Hur ser nu på er relation? 

– långsiktig? 

– kortsiktig? 

 

5. Är ni nöjda med samarbetet? 

 

6. Hur mycket kan ni påverka under processens gång? 

– Har ni löpande briefing? 

 

7. På vilket sätt delar ni med er av kunskapen ni besitter om era slutkunder? 

 

8. Hur har reklambyråns roll förändrats för er?  

 

9. Lyckas reklambyrån förmedla de budskap ni vill förmedla? 

 

10. Är det en fördel att reklambyrån ni samarbetar med är mindre? 

– Arbetsmässigt 

– Resultatmässigt 
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Bilaga 2, Intervjumall vid undersökning av reklambyrå 

(Hello and Friends, Le Bureau, WatersWidgren)  

 

Teman kring vilka diskussionen ägde rum: 

 

Bakgrund 

 

Konkurrensfördelar 

 

Nyskapande 

 

Företagets relation till sina kunder 

 

Värdeskapande 

 

Integrering 

 

Anpassning 

 

Framtiden 
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Tack till: 
Hampus Hedelius 

Kalle Widgren 

Claes Kjellström 

Micke Kuniholm 

Viggo Cavling 

Henri Pagot 

Bob  Stumpel 

Peter Sjöström 

Mikael Ydholm 

Lars Wallin 

Våra handledare och alla opponentgrupper. 

 


