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Abstract 

Title Advertising agencies’s adaptation to a changing environment. 

Authors Maya Abdel Majeed 840722 and Karin Wallin 890910 

Supervisor Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm 

Keywords Advertising agency, adaptation, economies of distribution, customer 

relations 

Background Change factors have appeared in advertising and customer 

understanding has grown among companies, which have led to 

important competitive advantages. Advertising agencies are not the 

only ones benefiting from this expertise anymore, but companies are 

starting to thus take clients from advertising agencies. They are also 

taking intermediaries, such as production, over more and more jobs 

from advertising agencies. This has led to an even tougher competition 

in the market and that advertising agencies are losing their jobs. The 

increased competition in the market, has also led many companies 

choosing to change its advertising agency, to think in new and changing 

strategies in the enterprise. All these factors have resulted in a drastic 

increase in competition in the advertising industry, which has resulted 

in many advertising agencies have gone bankrupted.  

Problem question What external forms of cooperation are important for a small to 

medium sized advertising agency to have a long-term survival? 

Purpose To analyze and evaluate conditions in the future for small to medium 

sized advertising agencies, by examining the existing relationship 

between advertising agencies and its current customers. 

Method The survey will be conducted using a deductive approach and be 

conducted in two parts. The first part is through qualitative interviews 

of three advertising agencies, and the second is interviews of these 

three respective advertising and promotion business. Data from both of 

these sources of information will be used in the survey as the primary 
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data, then they should be opposed to each other, analyzed and 

evaluated and also compared with the theoretical framework. 

Conclusion After the change in advertising agencies industry, we can interpret from 

our study that the companies which are working on a relational 

perspective will be rewarded in the future. It is also important for 

advertising agencies to be instead of than previously being creative. 

Hereby, we believe that small to medium sized advertising agencies 

must maintain and build relationships with existing customers and be 

even more adaptable to cope with competition.  
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Sammanfattning 

Titel Reklambyråers anpassning till en föränderlig omvärld 

Författare Maya Abdel Majeed 840722 och Karin Wallin 890910 

Handledare Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Nyckelord Reklambyrå, anpassning, stordriftsfördelar, kundrelationer 

Bakgrund Förändringsfaktorer har dykt upp i reklambranschen och kundförståelsen 

har ökat bland företag, vilket har lett till viktiga konkurrensfördelar i 

branschen. Reklambyråer är inte de enda som erhåller denna 

expertkompetens längre, utan andra företag börjar därmed ta kunder från 

reklambyråer. Likaså tar underleverantörer, såsom produktionsbolag, över 

allt mer jobb från reklambyråer. Detta har lett till en ännu hårdare 

konkurrens på marknaden och att reklambyråer håller på att mista sina jobb. 

Den ökade konkurrensen på marknaden, har även lett till att många företag 

väljer att byta sin reklambyrå, för att tänka nytt och byta strategier i 

företaget. Samtliga av dessa faktorer har resulterat i en drastiskt ökad 

konkurrens i reklambranschen, vilket har lett till att många reklambyråer har 

gått i konkurs.    

Problemfråga Vilka externa samarbetsformer är viktiga för att en liten till medelstor 

reklambyrå ska få en långsiktig överlevnad? 

Syfte Att analysera och utvärdera förutsättningar i framtiden för små till 

medelstora reklambyråer, genom att granska den befintliga relationen 

mellan reklambyråer och dess nuvarande kunder. 

Metod Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en deduktiv ansats 

och utföras i två delar. Den första delen med hjälp av kvalitativa intervjuer 

av tre reklambyråer och den andra delen med intervjuer av dessa tre 

reklambyråers respektive företagskunder. Data från båda dessa 

informationskällor kommer att användas i undersökningen som primärdata, 

då de ska ställas emot varandra, analyseras och utvärderas samt även 
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jämförs med den teoretiska referensramen.  

Slutsats Efter förändringen i reklambyråernas bransch kan vi från vår undersökning 

tolka att de företag som arbetar efter ett relationsperspektiv kommer att 

lyckas bättre i framtiden. Det är även viktigare för reklambyråer att vara 

anpassningsbara, än som tidigare att vara kreativa. Härmed anser vi att små 

till medelstora reklambyråer bör satsa på att bibehålla och bygga relationen 

med sina nuvarande kunder samt att bli ännu mer anpassningsbara för att 

klara av konkurrensen.  
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Begreppsförklaring 

 

Små till medelstora företag   Maximalt tio personer ska arbeta på företaget 

 

Designbrief (kundbrief, motbrief) Ett omfattande skriftligt dokument som beskriver 

ett projekt och dess innehåll 

Business to Business- synsätt  En marknadsstrategi som innefattar omsättning av 

varor och tjänster företag emellan 

 

Marknadsmix    En blandning av konkurrensmedel vid  

marknadsföring, vilket innefattar den fyra P:na; Pris,  

Plats, Produkt och Påverkan av en produkt 

 

Stordriftsfördelar   De extra vinster som tillkommer vid stor produktion,  

exempelvis massproduktion 

 

Nischade reklambyråer   Specialiserade reklambyråer, exempelvis att endast 

arbeta med Webb-reklam 

 

Inhouse marknadsföringsavdelning Intern marknadsföringsavdelning inom ett företag 

 

Hedoniskt värde   Hedonism är en psykologisk teori där njutning och 

känslomässiga värden är eftersträvade mål, istället  

för ekonomiskt värde 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsstrategi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konkurrensmedel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
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1. Inledning 

Under denna rubrik kommer undersökningens inledning i form av historisk bakgrund, 

problemdiskussion samt problemfråga att presenteras.  

 

Kandidatuppsatsen handlar om reklambyråers anpassningsförmåga till en föränderlig 

omvärld. 

 

All kommunikation som har ett indirekt eller direkt syfte att påverka eller övertyga 

konsumenter till ett köp av varor eller tjänster är reklam, detta är oavsett hur 

kommunikationsmetoden ser ut.1 Reklam används vanligtvis som ett konkurrensmedel i 

marknadsföring av företag för att gynna försäljningen av en vara eller tjänst.2 

Reklambudskapen som oftast utformas av reklambyråerna, distribueras därefter via betalda 

utrymmen. Idag ser reklambyråernas roll väldigt annorlunda ut i och med utvecklingen i 

reklambranschen och konsumenternas beteende. Människor rör sig idag i andra 

mediekanaler än tidigare och är aktiva i sociala medier. Denna utveckling har lett till en 

förändring för reklambyråerna och dess roll i reklambranschen.3 

 

1.1 Reklambranschens historiska utveckling 

Reklambranschens historia började år 1843 när Volney Palmer startade den första 

reklambyrån i Philadelphia, USA.4 Några år efter grundades N. W. Ayers & Son som sedan 

kom att bli ett ledande företag inom branschen. Därefter köptes Volney Palmers reklambyrå 

upp och blev den äldsta reklambyrån i USA. Till en början var byråer endast återförsäljare av 

reklamplatser i bland annat tidningar, dock sedan år 1909 började de arbeta mer med 

kreativ utformning och innehåll för reklam.  

 

Ungefär hundra år efter den första reklambyrån i USA, publicerades Sveriges första annons 

på en helsida i Dagens Nyheter av Stig Arbman annonsbyrå AB.5 Ett citat ur annonsen är; ”Vi 

vill ha en sund annonsbyråbransch med framtid för duktiga människor / Därför: Ta bort 

                                                           
1 http://www.dolceta.eu/sverige/Mod1/spip.php?article57 

2 http://reklam.se/fakta 2011-04-22 14:15 
3 

http://www.reklam2.se/2009/03/jag-vagrar-ge-mig/  2011-04-08 10:40 

2 http://reklam.se/fakta 2011-04-22 14:15 
3 

http://www.reklam2.se/2009/03/jag-vagrar-ge-mig/  2011-04-08 10:40 
4 http://www.ipa.co.uk/Content/The-advertising-process 2011-02-04 15:30 

5 Wigstrand, Hans. 50 år med svensk reklam Resumé (1999) Milano: Resumé förlag AB. Sid. 8-9 

http://www.ipa.co.uk/Content/The-advertising-process
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bruttopriserna på annonsutrymme / Låt oss få ta betalt för det arbete vi gör – av dem vi 

arbetar för det arbete vi gör – av dem vi arbetar för”. Den publicerade annonsen hade en 

avsikt som ett öppet brev med en önskan om att avskaffa det provisionssystemet som fanns. 

Arbman var inte ensam om att tycka detta och debatten sattes därefter igång. Ett år senare 

avskaffades provisionssystemet och reklambyråerna kunde nu jobba som 

reklamproducenter.6 

 

En annan byrå som tillhörde en av de mest lyckade under 60-talet var Svenska 

Telegrambyrån (STB) i Malmö.7 Duon John Melin och Anders Österlin var Svenska 

Telegrambyråns mest hyllade kreatörer. Det var även de som under år 1961 vid påsktiden 

tog initiativet till en nationell reklamtävling som kom att kallas Guldägget.8 Idag tillhör 

guldägget Sveriges äldsta, största samt mest prestigefyllda reklamtävling.9  

 

Svenska reklambyråer är idag några av de världsledande i branschen.10 Enligt forskaren 

Gustav Sjöblom så har byråer en spontan känsla om innovation, tekniska möjligheter samt 

förmågan att skapa något trendigt och accepterat. Detta styrker han genom att berätta om 

reklambyråerna DDB Stockholm och Forsman & Bodenfors som delade första plats för 

världens mest lyckade digitala reklambyråer.  

 

Reklambyråernas historia började i USA år 1843 och hundra år senare utvecklades den i 

Sverige. Svenska reklambyråer är idag några av de världsledande i branschen. 

 

1.1.1 Företags behov av reklam 

Reklam fungerar som ett konkurrensmedel för företagen och dess syfte är att få 

uppmärksamhet och ökad försäljning av en vara eller en tjänst.11 När företag sänder reklam 

är syftet med det att företaget vill introducera en ny produkt, skapa uppmärksamhet samt 

intresse för en specifik produkt. Det är även till för att främja konsumenter till köp och 

därmed kunna vinna lojalitet för företaget.  

                                                           
6 http://www.pleasecopyme.se/2008/06/ 2011-02-10 14:00 

7 http://www.pleasecopyme.se/2008/06/ 2011-02-10 14:00 

8 http://www.pleasecopyme.se/2008/06/ 2011-02-10 14:00 
9 http://www.learning4sharing.nu/guldagget-220814.html 2011-02-11 13:30 

10 http://webnews.textalk.com/goteborg-daily/news/new-study-why-are-sweden-s-digital-ad-agencies-so-good 2011-03-07 

13:20 

11 http://www.ipadkop.se/varfor-behover-ni-reklam-och-hur-en-reklambyra-kan-hjalpa-Mzg3MDk.html 2011-04-21 14:00 
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I den moderna affärsvärlden är det omöjligt för företag att överleva utan reklam, då 

affärsindustrin är under konstant konkurrens.12 Reklamen hjälper även företagen att få 

konsumenterna att välja just de och på så vis kan företagen skapa överlägsenhet i sin 

marknad. Under år 2009 lade svenska företag drygt 60 miljarder på reklam och annan typ av 

marknadskommunikation.13 En tydlig ökning av detta kan ses då reklammarknaden har i sin 

helhet växt men 4,5 procent, i jämförelse med det gångna året 2009.14 Detta visar på att 

företags behov av reklam är en stor bidragande del för marknadens utveckling.  

 

Företags behov av reklam ökar ständigt för att fånga konsumenters intresse och 

förhoppningsvis främja konsumenter till köp.  

 

1.2 Reklambyråers traditionella arbetssätt 

Reklambyråers arbetssätt har förändrats med tiden i och med utvecklingen och den ökade 

reklamkonsumtionen i samhället.15 Tidigare har de flesta reklambyråer arbetat som 

konsulter inom marknadskommunikationen för dess uppdragsgivare. 16  Arbeten som ingår i 

reklambyråns specialisering är marknadsplanering, design av visuell kommunikation som 

reklam i tryck och rörlig form. De hjälper även företag med att förbättra kundförståelse, 

genom exempelvis framtagning av målgrupp.17 Arbetsprocessen för en reklambyrå ser ut 

som följande; i en idéframtagning involveras ett produktionsbolag för produktionen av 

reklam, de ansvarar för större delen av det praktiska arbetet inför själva produktionen.  

Något som även präglades under tidigt 1900-tal var många reklambyråers 

sammanslagningar.18 Detta för att skapa stordriftsfördelar för ekonomisk vinst, vilket görs 

via att de massproducerar sina tjänster och levererar färdiga lösningar till kund. 

Stordriftsfördelar går bara att genomföra med ett planerat målstyrt arbetssätt, därmed är 

inte dessa lösningar anpassade till respektive företagskund.  

                                                           
12 http://www.ipadkop.se/varfor-behover-ni-reklam-och-hur-en-reklambyra-kan-hjalpa-Mzg3MDk.html 2011-04-21 14:00 
13 http://reklam.se/fakta 2011-04-22 14:15 
14 http://www.medievarlden.se/taggar/reklamstatistik 2011-04-21 14:30  
15 www.svd.se/naringsliv/.../ny-lag-kan-ge-mer-reklam-i-tv_5063569.svd 2011-02-10 13:45 

16 http://reklam.se/fakta 2011-04-22 14:15 
17 http://www.lindy.se/rfb/ 2011-03-18 10:10 
18 http://www.stolleprover.se/konkurrenter.html 



Maya Abdel Majeed     l Karin Wallin 

 

 

 

4 

Förr var reklambyråernas roll att arbeta med marknadsplanering samt reklam i tryck och 

rörlig form. Många reklambyråer slogs även ihop och skapade sig stordriftsfördelar. 

  

1.3 Företags förändrade utbyte och dess konsekvenser 

Kundförståelsen har idag ökat bland företag och har blivit allt viktigare då det därmed kan 

ses som en konkurrensfördel.19 Utvecklingen av detta har även resulterat till att 

intresseföreningar har utdelningspriser för företag med bland annat ”bästa kundförståelse”, 

i exempelvis IT-branschen. Prisutdelaren och ordförande i dataföreningen, Fredrik Runnquist, 

menar att detta pris tillhör det finaste ett företag kan få, då den är baserad på deras 

medlemmars åsikter. Utdelningspriset är baserat på företagets skicklighet att anpassa rätt 

kompetens med kundens behov och samtidigt lägga rätt pris i fokus.   

 

Ett exempel på den ökande kundförståelsen är utvecklingen av speciella enkätsystem för 

företag.20 Dessa enkäter gör att företagaren själv kan utforma enkäter och sedan sända det 

vidare till sina kunder, på så vis kan företaget bättre förstå sina kunder, deras behov och 

utvecklings önskemål, vilket i sin tur leder till lojala kunder.  

 

Kundförståelse har ökat bland företag och det har blivit en viktig konkurrensfördel. Företag 

arbetar med detta som en strategi för att på så sätt öka lönsamhet. Därmed sitter inte 

endast reklambyråer på denna expertkompetens längre utan även dess kunder samt andra 

företag börjar komma ikapp. Detta har medfört till att reklambyråer har fått en förändrad 

roll på marknaden då dess nya samarbetsformer med kunder och leverantörer är 

annorlunda. 

 

1.4 Reklambyråers underleverantörer tar över arbete 

Som tidigare nämnts ser marknaden annorlunda ut idag och därmed har reklambyråer fått 

en annan roll i samhället. Olika underleverantörer till reklambyråer, såsom 

produktionsbolag, har tagit över alltmer arbete från reklambyråer.21  Tidigare var 

produktionsbolagens roll endast att komma in mellan en godkänd idé från en reklambyrå 

                                                           
19http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/datafoereningen_i_sverige/pressrelease/view/affecto-och-cisco-vinnare-av-

aarets-diamanter-472649 2011-04-05 19:30 

20http://www.uplife.se/foretagsutveckling/Utveckla-ditt-f%C3%B6retag-genom-att-f%C3%B6rst%C3%A5-dig-p%C3%A5-dina-

anst%C3%A4llda-eller-kunder/108/ 2011-04-05 19:30  

21 
http://www.lindy.se/rfb/ 2011-03-18 10:10 
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och en färdig kopia av exempelvis en reklamfilm. Reklambyråer arbetade konstant med att 

bygga upp starka relationer med sina kunder. Dessa roller på marknaden har alltså ändrats 

och produktionsbolag har fått en mer expertis om sina företagskunder och får därmed en 

ökad kundförståelse.  

 

Vidare visar en intervju gjord med Thomas Aziz, VD på produktionsbolaget TS produktion, 

tydliga mönster på hur branschen har börjat ändra arbetssätt och hur mellanhänderna för 

reklambyråerna börjar ta över mer arbete.22 Deras sätt att arbeta med produktioner är att 

direkt gå mot slutkund eller dess inhouse marknadsföringsavdelning och i vissa undantagsfall 

arbetar de med en reklambyrå. Vidare berättar Aziz att det inte är enbart kunderna som 

söker sig till deras bolag utan de har även en säljprocess bakom. Genom att erbjuda kreativa 

tjänster, som idéutveckling till färdig produktion till betydligt billigare pris, väljer kunden 

därför produktionsbolaget direkt. Detta innebär att reklambyrån som alltid varit en länk 

emellan arbetet nu försvinner och tappar sin roll. Orsaken om varför företag vänder sig 

direkt till deras produktionsbolag utan att gå till en reklambyrå när de är i behov av reklam 

är anledningen enligt Aziz; ”..att det oftast handlar om pengar och tillgången till direkt 

konkreta idéer. Reklambyråer arbetar generellt med långa handlingstider som kostar mycket 

och det vill många företag hoppa över. Detta gäller dock bara små till medelstora företag.” 

 

Reklambyråers roll börjar idag tas över av underleverantörer i reklamutvecklingsprocessen. 

Dessa underleverantörer har fått en ökad kundförståelse, vilket medför att konkurrensen på 

marknaden har ökat. Alltså ses en anpassning i samarbetet mellan reklambyråer och dess 

underleverantör. 

 

1.4.1 Reklambyråernas nedgång  

Under år 2009 har det försvunnit fyra miljarder kronor ur reklammarknaden enligt IRM 

(Institutet för Reklam- och Mediestatistik).23 Tv-branschens reklamintäkter sjönk med 11,9 

procent till 4,4 miljarder kronor, räknat från år 2008. Tidigare undersökningar från samma år 

har visat att lågkonjunkturen drabbat reklambranschen hårt.24 Lågkonjunkturen märktes av i 

reklambranschen i form av minskad efterfrågan hos kunder. Trots detta har det varit stor 

cirkulation på kunder på reklambyråmarknaden sedan år 2009. Alltså har kunder inte varit 

                                                           
22 Intervju med TSproduktion, 2011-03-02 
23 http://www.marknadsbarometer.se/2010/02/internetreklam-gick-om-tvreklam-under-2009/ 2011-02-10 13:20 
24 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-slar-krisen-mot-reklambranschen_3069615.svd 2011-02-03 11.20 

http://www.irm-media.se/irm/(jewrgxve1la350bpahw0zcje)/default.aspx
http://www.marknadsbarometer.se/2010/02/internetreklam-gick-om-tvreklam-under-2009/
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-slar-krisen-mot-reklambranschen_3069615.svd%202011-02-03
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lojala med sin reklambyrå och fortsatt vara kund hos dem de var kund hos innan krisen. 

Pontus Karlsson, VD. för reklambyrån ANR BBDO, anser att grunden till detta är att företag 

ser över dess strategier och lösningar då den befintliga byrån inte tar hänsyn till de nya 

behoven.  

På mindre än ett år har nitton reklambyråer gått i konkurs, efter det att krisen började.25  Ett 

av de företagen är Bond Reklambyrå, som bland annat hade Saab som kund.26 En annan är 

Hultén Reklambyrå, som har haft kunder som SEB, Skanska och Vizeum.
27 Båda dessa byråer 

har varit väletablerade, stora företag på marknaden med erkända kunder.  

Reklambranschen har blivit en alltmer konkurrenskraftig bransch sedan lågkonjunkturen från 

år 2008. Det blir vanligare att företag byter reklambyrå för att byta strategier och ”tänka 

nytt”.   

 

Sammanfattningsvis framgår det att kundförståelsen bland företag har ökat och bidragit till 

att tjänster för kundförståelse utförs direkt av företaget och inte via den traditionella 

reklambyrån. Därmed sitter inte endast reklambyråer på denna expertkompetens längre 

utan även andra företag har börjat komma ikapp, då detta medfört till att reklambyråer har 

fått en förändrad roll på marknaden. Reklambyråers roll har även idag börjat tas över av 

underleverantörer i reklamutvecklingsprocessen, såsom produktionsbolag. Vilket också 

bidragit till att konkurrensen på marknaden har ökat och reklambyråer tappar kunder. Dessa 

samarbetsformer mellan reklambyråer och dess underleverantör samt kund har alltså 

förändrats och det krävs då anpassning mellan dessa för överlevnad på marknaden.  

 

1.5 Problemdiskussion  

Utifrån bakgrunden framkommer ett fenomen där kundförståelsen har ökat bland företag 

och blivit en viktig konkurrensfördel, då det tidigare var reklambyråer som erhöll denna 

expertkompetens. Ett annat fenomen är att reklambyråers underleverantörer börjar ta över 

mer arbete från byråerna. En anledning till detta är även den ökade kundförståelsen som 

produktionsbolagen börjat erhålla. Detta har lett till en ännu hårdare konkurrens på 

marknaden för reklambyråer. Den ökade konkurrensen på marknaden, har även bidragit till 

                                                           
25 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-slar-krisen-mot-reklambranschen_3069615.svd 2011-02-03 11.20 

26 http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article48769.ece 2011-02-10 13:25 

27 http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3062058.ece 2011-02-10 13.25 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-slar-krisen-mot-reklambranschen_3069615.svd%202011-02-03
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article48769.ece%202011-02-10%2013:25
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3062058.ece%202011-02-10%2013.25
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att många företag väljer att byta sin reklambyrå, för att tänka nytt och byta företagets 

strategier. Samtliga dessa faktorer har resulterat i en drastiskt ökad konkurrens i 

reklambranschen, vilket har resulterat i att många reklambyråer har gått i konkurs.  De nya 

samarbetsformerna mellan reklambyråer och dess underleverantör samt kund har alltså 

förändrats och det krävs då anpassning mellan dessa för överlevnad på marknaden. 

1.3 Problemfråga 

Vilka externa samarbetsformer är viktiga för att en liten till medelstor reklambyrå ska få en 

långsiktig överlevnad? 

 

2. Syfte 

Att analysera och utvärdera förutsättningar i framtiden för små till medelstora 

reklambyråer, genom att granska den befintliga relationen mellan reklambyråer och dess 

nuvarande kunder. 

 

3. Perspektiv 

Uppsatsen skall utgå ifrån ett internt marknadsföringsperspektiv där reklambyråer ligger i 

fokus. Detta med en infallsvinkel på reklambyråers kund, alltså ett Business to Business- 

synsätt. Valet av perspektiv är gjord för att förhoppningsvis utmynna i en generell 

uppfattning om de viktiga förutsättningarna för hur reklambyråer ska överleva i branschen.  
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4. Metod 

Under metodavsnittet presenteras metodval samt tillvägagångssätt till undersökningen för 

att få fram svar till det tidigare nämnda syftet och forskningsfrågor.28 Även 

forskningsdesignen till undersökningen ska presenteras, vilket innebär hur undersökningen 

ska organiseras, genomförs samt hur datainsamling skall ske.29 

 

4.1 Forskningsansats 

Undersökningen skall genomföras med hjälp av en deduktiv ansats. Då enligt forskaren P.A. 

Tufte menar att studien utgår från teori till empiri.30 För att fastställa empirin av denna 

studie kommer genomförandet att utföras i två delar. Den första delen med hjälp av 

kvalitativa intervjuer av tre reklambyråer. Med kvalitativ metod, såsom intervjuer, förklarar 

forskaren Tufte, att studien befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, exempelvis i 

en intervju.31 Den andra delen av undersökningen kommer även att genomföras med hjälp 

av intervjuer, då istället med tre av reklambyråernas respektive företagskunder. Data från 

båda dessa informationskällor kommer att användas i undersökningen som primärdata, där 

de skall ställas emot varandra, analyseras och utvärderas samt även jämförs med den 

teoretiska referensramen.  

 

Till detta tillkommer även data i form av informationssamling via litteratur, vetenskapliga 

artiklar samt Internet. Författarna har valt denna typ av metod, då de anser att det är det 

bästa sättet att hitta svar på studiens tidigare nämnda forskningsfråga.  

 

4.2 Fallstudie 

Undersökningen grundar sig på tre fallstudier där tre företag med respektive tre anställda 

reklambyråer ska intervjuas. Med fallstudie menar Tufte är en datainsamlingsmetod inom 

samhälls- och beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning.32 Samma källa menar även 

att en fallstudies syfte är att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier. 

 

                                                           
28 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.263 
29 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.260 
30 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.258 

31 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.68-70 
32 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.260 
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4.2.1 Val av reklambyrå 

De primära kriterium som kommer att ställas på de tre valda reklambyråer är följande; att 

de finns belägna i stockholmsområdet, att de inte är nischade reklambyråer samt att de är 

små till medelstora byråer. Dessa företag kommer att väljas ut genom ett 

bekvämlighetsurval och de är strategiskt utvalda. Företagen kommer att kontaktas i första 

hand via telefon och därefter via e-post.  

 

4.2.1 Val av företag 

Dem primära kriterium som kommer att ställas på de tre företag som författarna ska 

intervjua är följande; att de är kund till en utav studiens valda reklambyråer samt att 

företaget ska ligga i Stockholmsområdet. De företag som kommer att väljas ut blir bestämda 

samtidigt som reklambyråerna. Detta eftersom de skall ha koppling till reklambyråerna som 

är valda, eftersom de är dess kunder. Företagen kommer även de att nås i första hand via e-

post och därefter telefon.  

Författarna till studien skall komma överens med reklambyråerna innan de kontaktar dess 

kunder. Detta för att ingen ska känna sig besvärad och för att undvika uppkomna 

missförstånd i efterhand.  

 

4.3 Kvalitativ ansats  

Som tidigare nämnts kommer undersökningen att genomföras i två steg, intervju av 

reklambyråer och sedan av dess företagskunder, i en kvalitativ ansats. Vilket Tufte beskriver 

som en insamling och analys av kvalitativ data, då kvalitativ data menas med 

operationaliserade variabler på exempelvis ordinalnivå.33 Här kommer intervjun att utgå 

från en intervjuguide som skall innehålla faktorer och variabler, för att på så sätt enklast 

komma fram till svaren till den utvalda forskningsfrågan.  En intervjuguide förklarar samma 

källa som ovan som en lista över allmänna frågor som intervjun ska innehålla.34  

Samtliga sex företag kommer att intervjuas utifrån liknande intervjumall, som skall 

genomföras med hjälp av ett strukturerat frågeformulär som utförs genom samtal i en 

konversationsanalys. Konversationsanalys är enligt Tufte en kvalitativ analys där naturliga 

                                                           
33 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.262 
34 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.261 
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samtal sker.35 Detta för att få fram fakta om hur de arbetar tillsammans och hur 

anpassningen mellan dessa ser ut. Intervjufrågorna kommer inte vara retoriskt formulerade 

och vara av icke-ledande karaktär, vilket förhoppningsvis inte leder till att styra 

informanterna. De kommer även att formuleras öppet, eftersom svaren från informanterna 

kommer vara av förklarande karaktär. Innehållet till intervjufrågorna grundar sig från 

uppsatsens valda teorier, där forskarna har valt delar ur litteraturen till frågorna.  

De sammanlagda sex intervjuerna som skall genomföras till studien kommer i första hand att 

utföras personligen ansikte mot ansikte under cirka 30 minuter. I andra hand ska 

intervjuerna göras via en telefonintervju. Författarna har valt dessa krav för att 

informanterna troligtvis kommer besvara frågorna med en så objektiv syn som möjligt samt 

så sanningsenligt som möjligt.  

Den empiri som insamlas från dessa två intervjudelar skall jämföras och analyseras mot 

varandra och de valda teorierna för undersökningen. Detta för att se kausala samband i den 

kvalitativa empirin. Till sist kommer en dokumentanalys göras för att slutligen kunna 

utmynna i ett resultat. Samma källa som ovan beskriver en dokumentanalys som en analys 

av studieförfattarnas insamlade texter av intervjumaterial och data.36  

 

4.3 Validitet  

För att säkerställa validiteten för denna uppsats ska författarna intervjua ansvariga personer 

från de sex valda företagen, för att den framtagna data ska vara så giltig som möjligt. 

Validitet innebär giltighet menar Tufte, och han förklarar det med hur bra och relevant 

framtagen data representerar det fenomen som ska undersökas.37 En annan källa beskriver 

att begreppet validitet står för huruvida en undersökning verkligen mäter det som 

undersökningen avses mäta.38 Författarna till undersökningen menar att avsikten med 

studien är att använda den primärdata som framkommer, för att komma så nära ett så 

trovärdigt svar som möjligt. Detta gäller även den teoretiska bilden, där litteraturen är vald 

efter avsikten med studien. Skälet till varför författarna söker uppgifter och information om 

företagen genom intervjuer, är för att sekundärdata kan vara vinklade för eller emot dess 

fördel. Att få data från både företag och dess anlitade reklambyråer ger studien en generell 

                                                           
35 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.262 
36 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.258 
37 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.267 
38 http://www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf 2011-04-18 12.20 

http://www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf%202011-04-18%2012.20
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bild över hur det faktiska samarbetet mellan dessa parter ser ut. Bilden av de intervjuade 

företagen menar författarna blir mer opartisk och kan därmed tolkas på bästa sätt för att på 

så sätt få en generell uppfattning.  

 

4.4 Reliabilitet 

För att säkerställa reliabiliteten till studien skall de intervjuer som görs, genomföras 

personligen ansikte mot ansikte. Med reliabilitet menar Tufte, hur tillförlitlig data är som 

presenteras och berör vilka data som används, bearbetningen av den samt sättet den samlas 

in på.39 Samma källa som ovan skriver vidare att data kan kontrolleras genom att återgöra 

samma undersökning, eller genom att olika forskare enskilt bedömer och värderar data. En 

annan källa beskriver reliabilitet som att den ger information om med vilken precision 

undersökningen mäter.40 Författarna kommer vidare att stärka reliabiliteten genom att båda 

kommer att lyssna på svaren från informanten och därefter tolka de. Om svaren har tolkats 

på samma sätt har svaren till undersökningen höjt sin reliabilitet. Det som även stärker 

reliabiliteten med denna studie är att tre olika företag med dess respektive anlitade 

reklambyråer kommer att förfrågas. Detta höjer reliabiliteten eftersom ju större population 

som undersöks samt i en större utsträckning, desto mer tillförlitlig och exakt blir 

generaliserbarheten av studien. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Det som skulle göra studien mer tillförlitlig är att undersöka fler företag och reklambyråer. 

Detta hade gjort att undersökningen eventuellt visat starkare kausala samband och 

reliabiliteten skulle ökat. Som vid alla undersökningar kan det mesta utföras noggrannare, 

som exempelvis att val kan motiveras i större utsträckning. Även om antalet författare var 

fler hade undersökningen stärkts ytterligare. 

 

                                                           
39 Tufte, P.A, Johannessen, A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Slovakien (2007) Sid.265 

40 http://www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf 2011-04-18 12.20 

 

http://www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf%202011-04-18%2012.20
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5. Teori 

Under teorikapitlet skall det inledas med en redogörelse för den teoretiska utgångspunkten 

som ligger till grund för uppsatsens teorival. Följaktligen skall teorierna beskrivas och dess 

relevans. Avslutningsvis skall teoretiska synteser dras samt teoretiskt referensram.   

Reklambyråers anpassning till en förändrad omvärld 

5.1 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie ämnas det att besvara uppsatsens problemformulering; Vilka externa 

samarbetsformer är viktiga för att en liten till medelstor reklambyrå ska få en långsiktig 

överlevnad? I problemdiskussionen framkommer det väldigt tydligt att reklambranschen är 

under hård konkurrens och mycket beror på de förändringar som har uppstått i branschen. 

Bidragande förändringar är bland annat att andra aktörer, såsom produktionsbolag, tar över 

arbete från reklambyråerna samt kundföretags ökade förståelse för sina kunder som gör att 

de väljer att utföra vissa tjänster själva som tidigare reklambyråer skött. För att kunna 

analysera problematiken har uppsatsen vinklats för att utgå från en reklambyrås 

företagsperspektiv, med infallsvinkel från ett kundperspektiv, vilket är företaget. 

Transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring är de två teoretiska perspektiv 

som uppsatsen kommer att utgå ifrån.  
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5.2 Övergripande modell 

 
Fig. 5.1 Studiens övergripande modell 

Modellen ovan visar studiens övergripande modell som förtydligar reklamens process 

mellan de olika aktörerna. Under studien skall fokus ligga på att studera relationen mellan 

reklambyrån och dess kund vilket är företaget.  Underleverantörer kan bestå av exempelvis 

produktionsbolag. Dessa parter samarbetar med varandra för att leverera den beställda 

tjänsten till företagskunden, som har beställts via reklambyrån. Enligt modellen syns det 

tidigare presenterade fenomenet, där företag direkt vänder sig till underleverantör för att 

beställa tjänster.  

Utifrån detta så måste reklambyrån skapa ett nytt förhållningssätt till sina kundföretag, 

eftersom det traditionella arbetssättet inte längre ger tillräckligt mervärde till långsiktig 

överlevnad.  

 

5.3 Teoriområde  

Uppsatsen ämnar till att besvara frågan; Vilka externa samarbetsformer är viktiga för att en 

liten till medelstor reklambyrå ska få en långsiktig överlevnad? Därefter är syftet; att 

analysera och utvärdera förutsättningar i framtiden för små till medelstora reklambyråer, 

genom att granska den befintliga relationen mellan reklambyråer och dess nuvarande 
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kunder. Tidigare presenteras det att reklambyråns traditionella arbetssätt inte längre är 

tillräckligt och därmed har mervärdet för företagen även tappats. De små till medelstora 

reklambyråerna bör därför välja en position mot kunden för att få konkurrensfördel och 

detta genom antingen mervärde eller stordriftsfördelar. Av dessa två positioner leder det 

vidare till relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring. Med 

relationsmarknadsföring byggs starka och långa relationer med kunden och med 

transaktionsmarknadsföring byggs endast enstaka affärer, där syftet är att skaffa nya 

kunder. För att reklambyråerna ska få långsiktig överlevnad är strävan att de skall välja en av 

dessa vägar.  

 

Av tidigare identifierade fenomen skall det i teoriområdet presenteras de teorier som 

kopplas till fenomenen. För utbyte och utveckling är värdestjärnan och värdekedjan 

relevanta teorier. Värdestjärnan tillhör relationsmarknadsföringen och beskriver 

värdeskapande interaktion med de involverade aktörerna. Då det är idag svårt för 

reklambyråerna att konkurrera om priset blir det därför viktigare för byråerna att skapa 

långsiktiga relationer och addera mervärde i tjänsterna. Värdekedjan tillhör 

transaktionsmarknadsföringen och beskriver utbytet som sker mellan reklambyrå och kund. 

Då reklambyråer med stordriftsfördelar använder sig av detta arbetssätt, där färdiga former 

levereras till kunder och ser över endast den ekonomiska vinsten har metoden blivit 

ifrågasatt.  

 

Anpassningen tillsammans med ökad kundföretagsförståelse leder vidare till processtyrning 

och målstyrning. Företag som arbetar med processtyrning är 

relationsmarknadsföringsorienterade och arbetar i processer med sina kunder. Dessa 

företag kan även anpassa sig till förändringar som sker i omvärlden och vet hur de kan bäst 

utnyttjas till företaget. Med målstyrning arbetar företag efter ett slutmål som delas in i 

mindre mål och dessa mål måste fullföljas trots förändringar i omvärlden.   

 

Vidare är involveringsteorin även relevant då den tar upp faktorer som höginvolvering och 

låginvolvering. Reklambyråns kund kan uppleva risker i olika grader vid val av reklambyrå 

eller tjänst av byrån. Ju mer komplext det blir för kunden desto svårare blir involveringen.  

Under involveringsteorin finns mervärde som teori. Mervärde kan skapas i två nivåer, till 

höginvolverade och låginvolverade kunder. Mervärde genererar olika typer värde, för 

höginvolverade kunder är kvalité och engagemang från reklambyrån ett mått på mervärde. 
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Detta kan i sin tur generera till hög kundlojalitet som ger fasta kundrelationer. Den typen av 

mervärde kopplas till relationsmarknadsföring. Till låginvolverade kunder är istället pris ett 

kännetecken för mervärde, då kunden är mer priskänslig och mindre involverad. Priset kan 

appliceras på transaktionsmarknadsföringsstrategier och är en del av marknadsmixens ”4 

P:n”. Då priset blir svårare att konkurrera med blir det därför mer utrymme för 

höginvolverade mervärdeskapande.  

 

Den sista teorin är inlärningsprocessen med singel- och dubbel-loop lärande. I singel-loop 

lärandet arbetar reklambyrån med ett enkelt lärande, där problem löses tillfälligt utan någon 

djup förståelse. Detta kan liknas med målstyrning, där målen för projekten måste fullföljas. 

När problem uppstår justeras endast de och projektet går därefter vidare. På så vis kan 

reklambyrån inte utvecklas och skapa långsiktig överlevnad. Med dubbel-loop lärning 

arbetar reklambyrån istället med att skapa förståelse, då uppföljning är en viktig faktor för 

dem. Denna typ av lärande är processtyrd och hjälper reklambyråer att tillsammans med 

kunden skapa djupförståelse för varandra. Vilket kan göras genom uppföljning, där de 

tillsammans kan se över problemen och lära av det till nästkommande projekt.  

 

5.4 Teoretiskt perspektiv 

5.4.1 Transaktionsmarknadsföring 

Kärnan för transaktionsmarknadsföring består av marknadsmixens ”4 P:n” - vilka är produkt, 

pris, plats och påverkan.41 Marknadsföringsmixen har som utgångspunkt att alltid utgå från 

säljarens perspektiv, då de ser kunden som ett objekt. Kommunikation blir därför 

enkelriktad och kan ske via exempelvis reklam i alla dess former. Den enkelriktade 

kommunikationen ger kunden ingen möjlighet att samspela med leverantören, eftersom 

kommunikationen är enkelriktad från avsändaren till mottagaren. Denna typ av 

marknadsföring avser inte att bygga en långsiktig relation med kunden, utan fokuserar 

istället mycket på engångsförsäljningar. I transaktionsmarknadsföring finns det ingen garanti 

för att en kund gör ett återköp från samma företag.  

 

 

Fig. 5.2 Övergripande bild över transaktionsperspektivet 

                                                           
41 Kotler, P., Keller, K.L. Marketing Management, (2009). Sid 62-63 
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5.4.2 Relationsmarknadsföring 

Till skillnad från transaktionsmarknadsföring har relationsmarknadsföring stort fokus på att 

bygga upp relationer, nätverk och interaktioner.42 I relationsmarknadsföringen är det 

avgörande för de inblandade parterna att ha en dubbelriktad kommunikation. Det är även 

viktigt att förstå kunden genom samspel och ständig interaktion. Då 

transaktionsmarknadsföring använder sina ”4P:n”, lägger istället relationsmarknadsföring 

fokus på lojalitetsuppbyggande samt bevaring av kundrelationer, bägge dessa leder till 

kundlojalitet.43 Denna marknadsföringsmetod är även mer kostnadseffektiv än 

transaktionsmarknadsföring. Att hitta nya kunder till företaget är mycket dyrare än att satsa 

på att behålla de redan befintliga kunder till företaget via relationsmarknadsföring. Målet 

med denna metod är att låta kunden till företaget bli en självgående marknadsförare, vilket 

kan uppnås genom kundlojalitet.44  

 

 

Fig. 5.3 Övergripande bild över relationsperspektivet 

 

5.5 Teoretisk genomgång 

5.5.1 Totalkommunikation 

Kommunikation för företag inom marknadsföring är en betydande del.45 Den kan bestå av 

sammansatta enskilda strukturer, såsom reklam i olika former, personlig försäljning samt 

interaktiv kommunikation mellan kontaktperson och kund. Begreppet totalkommunikation 

innebär att hela kommunikationens olika och enskilda strukturer används tillsammans. 

Begreppet totalkommunikation har ökat i marknadsföringen, vilket kan bero på den tidigare 

integreringen som inte var tillräckliga för de olika aktiviteterna inom kommunikationen och 

den totala marknadsföringen.  Genom den totala kommunikationen effektiviserar företaget 

dess mål och vad de vill åstadkomma.  

                                                           
42 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring; Från 4P till 30R, (2002). Sid 32-33 

43 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring; Från 4P till 30R, (2002). Sid 16-18 

44 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring; Från 4P till 30R, (2002). Sid 32-33 
45 Grönroos, C., Rubinstein, D., Totalkommunikation; Analys och planering av företags marknadskommunikation, (1986). Sid 5 
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Modellen för den totala kommunikationen i används för att täcka den utåtriktade 

marknadsföringen.46 Den är uppbyggd av en höggradig forskning med inblick från den 

nordiska skolan för tjänstemarknadsföring samt Grönroos och Gummessons löftesbegrepp i 

marknadsföring och resursbaserade köpprocesser.    

 

Fig. 5.4 – Modell för Totalkommunikation 

Företagets vinst och profil bör vara det långsiktiga målet för ett företags marknadsföring.47 

Relationen uppstår via kunders upplevda kvalité av företagets erbjudna varor eller tjänster, 

ju bättre den upplevda kvalitén blir och desto högre blir sannolikheten för återköpsbeteende 

bland kunder. Kvalitén beror på de förväntningar och erfarenheter som kunder har om 

företaget. Den upplevda kvalitén stärks mer när förväntningarna och erfarenheterna är 

överensstämmande. Det är via den interna marknadsföringen företaget utbildar dess 

anställda. För att kunna stärka den upplevda kvalitén, kommunicerar företaget utåt med 

                                                           
46 Grönroos, C., Rubinstein, D., Totalkommunikation; Analys och planering av företags marknadskommunikation, (1986). Sid 7 
47 Grönroos, C., Rubinstein, D., Totalkommunikation; Analys och planering av företags marknadskommunikation, (1986). Sid 8 
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sina kunder genom att skapa löften och därigenom förväntningar, via den externa 

marknadsföringen. 

Funktionen i den interaktiva marknadsföringen omfattar samspel mellan kunden och 

företaget.48 Dessa relationer kan exempelvis vara mellan ett företags kontaktperson och 

kund, kunder sinsemellan eller företagets fysiska omgivning med fysiska/tekniska resurser 

och kunden. Alla dessa relationer kan utvecklas genom exempelvis intern marknadsföring.  

 

Relevans: I och med att uppsatsen handlar om reklambyråernas anpassning till en förändrad 

omvärld är det därför viktigt att identifiera reklambyråers kunders upplevda kvalité. Om den 

upplevda kvalitén inte stämmer överens med reklambyråns skapande av förväntningar, är 

risken för en långsiktig överlevnad låg. 

 

5.5.1.1 Mervärde 

Mervärde innebär de värde som kunden får utöver företagets centrala tjänst eller produkt.49 

Det kan vara adderade tjänster till produkten i form av service eller ett lägre pris än vad 

konkurrenter har. Genom att erbjuda mervärde till kunden får företaget konkurrensfördelar 

mot andra företag.  

 

Processen för mervärde är varierande och beror helt på vilket perspektiv företaget väljer att 

utgå ifrån.50 Väljer företaget transaktionsperspektiv skapas mervärdet av företaget vid 

exempelvis produkttillverkningen och utan någon interaktion med kunden. Värdet skapas i 

förväg genom vad företagets egen syn om kundens behov och önskemål är.51 Om företaget 

väljer relationsperspektivet ser mervärdet annorlunda ut. Den kan inte förutbestämmas i 

erbjudanden och måste istället behandlas väldigt individuellt. Mervärdet här är något som 

skapas gemensamt i en process mellan företaget och kunden, detta för att öka värdet och 

lojaliteten hos kunden.  

 

Relevans: Mervärdesteorin är en viktig teori för uppsatsen, då mervärde är något som bör 

adderas i tjänster för att kunna få konkurrensfördel samt långsiktig överlevnad. 

                                                           
48 Grönroos, C., Rubinstein, D., Totalkommunikation; Analys och planering av företags marknadskommunikation, (1986). Sid 9-

10 

49 Grönroos, C., Service Management och marknadsföring: en CRM ansats, (2002) 

50 Grönroos, C., Service Management och marknadsföring: en CRM ansats, (2002) 

51 Grönroos, C., Service Management och marknadsföring: en CRM ansats, (2002) 
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Anpassningen av mervärde kommer att tas fram efter undersökningen av kundernas 

involveringsnivå. 

 

5.5.2 Värdekedjan  

Värdekedjans olika teoretiska har dess grund precis som transaktionsmarknadsföringen, 

alltså från marknadsmixens ”4P”. Värdekedjan belyser ett sätt för företag att samarbeta på, 

nämligen ett sekventiellt värdeskapande.52 Detta innebär att aktörer arbetar endast med att 

leverera till dess närmaste del som är bakom eller framför kedjan. Vilket blir input från den 

som ligger före i kedjan och output till den som ligger efter. Alltså levererar A endast till B 

och B levererar i sin tur endast till C och tillbaka till A, denna kommunikation är enkelriktad. 

Mervärde skapas i värdekedjan genom att det företag som säljer till slutkund, skall 

förutbestämma normer och faktorer för produkten som enligt dem är viktiga. Detta 

mervärde skapas utan någon kundinvolvering.  

 

Fig. 5.5 – Modell för värdekedjan 

Relevans: Värdekedjan bygger på ett transaktionsperspektiv där läroprocessen är målstyrd 

och kommunikationen mellan aktörerna är begränsad. Från att reklambyråer idag använder 

värdekedjan skall det i uppsatsen belysas om användandet av värdestjärnan kan ge mer 

mervärde för kunderna. 

   

                                                           
52 Nomann, R., Ramires, R., Den nya affärslogiken, (1995). 
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5.5.3 Värdestjärnan 

Denna teori kan ses som en motsats till värdekedjan.53 Här integreras olika aktörer i alla led 

för att skapa mervärde. De olika värdeskapande uppgifterna fördelas även öppet bland 

aktörerna. Strukturen av varje värdestjärna styrs utifrån processens behov där varje aktör i 

värdestjärnan utför de uppgifter som de gör bäst. Via konstant utvärdering av varandra kan 

därför ett effektivt erbjudande skapas för slutkunden.  

 

Fig. 5.6 – Modell för värdestjärnan 

Relevans: Värdestjärnan kan ses som värdekedjans motsats och användas därför som teori 

för denna uppsats. Detta värdeskapande synsätt anses vara mer värdeskapande än 

värdekedjan, då den har ett relationsmarknadsföringsperspektiv med stort fokus på 

mervärdeskapande för kunden. Med värdestjärnan kommer reklambyråerna att förstå sina 

underleverantörer samt kunder. Det är även via den förståelse som reklambyråerna kan 

anpassa sig till omvärldsförändringar.   

5.5.4 Involveringsteorin 

Involveringsteorin går ut på att förstå konsumentens beteende i beslutstagande och graden 

av involvering i en köpprocess.54 Valen vid ett köpbeslut är varierande från en individ till en 

annan och är även varierande från produkt till produkt. Genom denna teori kan företag 

                                                           
53 Nomann, R., Ramires, R., Den nya affärslogiken, (1995) 

54 Fill, C., Marketing communications; contexts, strategies and applications, (2002) Sid. 68-75 
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studera köpbeteenden och köpvanor för att sedan kunna applicera erbjudandena till sin 

marknadsföring.  

 

Involveringsteorin har sin grund från socialpsykologin och har därför inte någon bestämd 

definition.55 Kapferer och Laurent anser att det finns fem sidor av involvering; intresse, 

riskens betydelse, riskens sannolikhet, undertecknat värde och hedoniskt värde. För andra 

forskare handlar involvering om egot, den upplevda risken samt köpets betydelse.56 

Involveringsteorin kan även delas upp i två nivåer; höginvolvering och låginvolvering.  Nivån 

för involveringen är varierande och är beroende på hur bekant kunden är med köpet. 

 

 

Fig. 5.7 – Modell för värdestjärnan 

5.5.4.1 Höginvolvering 

Vid höginvolvering innebär det att kunden är mer engagerad, accepterar en högre risk vid 

ett köp och är även inte lika priskänslig som en låginvolverad kund.57  

Höginvolverade kunder gör en omfattande informationssökning för att minska riskerna. 

                                                           
55 Fill, C., Marketing communications; contexts, strategies and applications, (2002) Sid. 68-75 
56 smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2001/.../Quester1.pdf 2011-04-24 10:00 

57 Fill, C., Marketing communications; contexts, strategies and applications, (2002) Sid. 68-75 
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Processen för informationssökning börjar med att kunden ser över de alternativ som redan 

finns och jämför dessa. Därefter bildas en uppfattning om tjänsten eller produkten som 

leder till förväntningar. Efter detta skede kommer den höginvolverande kunden att göra ett 

köp och därefter jämföra köpet med förväntningarna.   

 

5.5.4.2 Låginvolvering 

Låginvolverade kunder är till skillnad från höginvolverade mindre engagerade.58 Här är 

kunden istället inte lika engagerad och tar helst inga risker, vilket innebär att kunden är mer 

priskänslig. Den låginvolverade kunden samlar även in information, dock via reklam som gör 

att problemlösningen blir begränsad.  

 

Relevans: Involveringsteorin tar upp viktiga aspekter om reklambyråernas kunders 

involveringsgrad. Teorin här skall upplysa skillnaden mellan en höginvolverad och 

låginvolverad kund samt hur detta är viktigt när reklambyrån skall skapa anpassade 

erbjudanden för kunden. Involveringsteorin är även viktig för skapandet av mervärde till 

slutkunden. 

 

5.5.5 Inlärningsprocessen 

Det finns två viktiga riktningar inom inlärning i organisationer. Den vanligaste 

inlärningsmetoden är ”Single-loop learning” och till den mer moderna finns ”Double-loop 

learning”.59  

 

5.5.5.1 Single-loop Learning 

Denna inlärningsmetod beskriver hur ett företag kan lära sig genom observation av 

konsekvenserna från tidigare handling.60 Genom detta kan företaget få kännedom om hur 

de kan undvika en repetition av samma misstag. ”Singel-loop learning” ger därför företaget 

möjlighet att skapa lyckosamma beteendemönster.  Dock så tar inte denna inlärningsprocess 

någon hänsyn till den grundliga orsaken för problemet. Företaget väljer då att endast 

acceptera problemet och justera den genom att agera på ett annat sätt.  Denna process 

hjälper inte företaget att lära sig, då om ett hot som ligger utanför företaget förmåga att 

                                                           
58 Fill, C., Marketing communications; contexts, strategies and applications, (2002) Sid. 68-75 

59 Hatch, M.J., Organization theory; modern, symbolic, and postmodern perspectives, (1997) Sid. 371 

60 Hatch, M.J., Organization theory; modern, symbolic, and postmodern perspectives, (1997) Sid. 371-372 
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undvika kan detta påverka företaget negativt.   

 

5.5.5.2 Double-loop Learning 

Till skillnad från ”Single-loop learning” hjälper ”Double-loop learning” företaget att själva 

kunna göra kontroller och förbättra beteenden.61 De kan även välja beteenden som passar in 

i de olika situationerna för att lösa problem. Här söker företaget även till själva grunden för 

problemet och detta kräver att företaget konstant ifrågasätter sina egna föreställningar och 

uppfattningar. I ”Double-loop learning” är företaget under dynamisk inlärningsprocess där 

problemen och lösningarna till dem utgör grunden till lärandet.  

 

Relevans: Inlärningsprocesser i företag som teori ligger till grund för att upplysa om hur 

reklambyråer och dess uppdragsgivare tillsammans kan skapa ett utbyte. De skall även lära 

sig av varandras tidigare handlingar genom ständigt återkoppling till tidigare projekt. 

Teorins viktiga faktorer för ”Single-loop learning” är syftet till att skapa sig lyckosamma 

beteendemönster medan ”Double-loop learning” hjälper företagen till att lära sig.  

 

5.6 Teoretisk syntes 

Fenomenen under problemdiskussionen presenterar de faktorer som bidragit till 

reklambyråers nedgång. De bidragande händelserna är företagens ökade kundförståelse 

som gjort att de kan delvis själva utföra det jobb som reklambyråerna tidigare gjort. En 

annan faktor är att reklambyråers underleverantörer även börjat ta över arbete från dem. 

Dessa aktörer erbjuder snarliknande tjänster som reklambyråerna erbjuder till företagen, 

dock till lägre pris. Utifrån detta presenteras uppsatsens syntes, som har utgått från teorier 

vilka tidigare presenterats i uppsatsen. Syntesens syfte är att besvara problemformuleringen 

för uppsatsen; Vilka externa samarbetsformer är viktiga för att en liten till medelstor 

reklambyrå ska få en långsiktig överlevnad? Därefter bör en strategi väljas som är anpassad 

till kundens behov, önskemål samt involveringsgrad.  

 

                                                           
61 Hatch, M.J., Organization theory; modern, symbolic, and postmodern perspectives, (1997) Sid. 372 
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Fig. 5.8– Teoretisk syntes 
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5.7 Matrismodell 

Nedan presenteras studiens matrismodell. Utifrån teorikapitlet kunde flera samband tas 

fram och utifrån detta har de sedan delats in i fyra block. 

Utveckling (Reklambyrå) – Höginvolverad kund: I del ett av matrisen arbetar reklambyrån 

genom utveckling och därav är dubbelriktad kommunikationen, processtyrning samt 

anpassning viktiga faktorer. Kunden är här höginvolverad och värderar mervärde i form av 

engagemang och kvalité för projekten som utförs. Uppföljning som sker efter projekten 

värderas här högt av reklambyrå och kund. Om både reklambyrå och kund befinner sig i 

denna ruta av matrisen utmynnar det bäst överlevnad för reklambyrån.  

 

Utveckling (Reklambyrå) – Låginvolverad kund: Under del två av matrisen är reklambyrån 

ännu kvar under utveckling och arbetar därför genom samma faktorer som del ett av 

matrisen. Genom anpassningen kan därför reklambyrån leverera ett annat typ av mervärde 

till den låginvolverade kunden, som kan vara i form av ett lägre pris. Reklambyrån fortsätter 

här att göra uppföljningar, dock blir det mest för dess skull då kunden är låginvolverad i del 

två av matrisen. 
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Utbyte (Reklambyrå) – Höginvolverad kund: I ruta tre av matrisen arbetar reklambyrån med 

utbyte, alltså med mer enkelriktad kommunikation och målstyrning. Reklambyrån vill här 

leverera helst färdiga former samt fokuserar på ekonomiska vinster och värderar inte 

långsiktiga relationer. Kunden här är höginvolverad och är inte priskänslig, därför kan denna 

typ av samarbeta vara svår. 

 

Utbyte (Reklambyrå) – Låginvolverad kund: I fjärde rutan av matrisen arbetar både 

reklambyrå och dess kund efter målstyrning med enkelriktad kommunikation. Både parterna 

här värderar inte långsiktiga relationer och innebär att reklambyråerna fokuserar endast på 

att hitta nya kunder som önskar färdiga lösningar.  

 

5.8 Teoretisk referensram 

För att uppnå studiens syfte; att analysera och utvärdera förutsättningar i framtiden för små 

till medelstora reklambyråer, genom att granska den befintliga relationen mellan 

reklambyråer och dess nuvarande kunder, är de tidigare nämnda syntesteorier som ligger till 

grund för vilka faktorer som anses avgörande för denna undersökning. I detta avsnitt skall 

olika variabler från den teoretiska syntesen tas upp för att därefter kunna besvara 

uppsatsens syfte.   

 

För att kunna undersöka de viktiga externa samarbetsformer som ska gynna reklambyråers 

långsiktiga överlevnad, har mätbara variabler plockats in ur den teoretiska syntesen. Dessa 

variabler ska sedan ligga till grund för empirin och analysen. Undersökningen av variablerna 

skall utifrån kvalitativa undersökningar vara underlag för studiens analys.  
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Därav har dessa mätbara variabler valts ut:  

Teori Faktor Variabel 

 

5.8.1 Variabler 

Dubbelriktad och enkelriktad – Dessa variabler skall användas för att undersöka de interna 

och externa faktorer för reklambyråerna. Variablerna skall även visa om planeringen för de 

olika projekten blir effektivast genom en process- eller målstyrd planering. Beroende på 

arbetsstyrningen är förutsättningarna olika för lyckade samarbetsformer.  

 

Informationssökning, kvalité, lojalitet, engagemang, priskänslighet och ekonomisk vinst – 

Variablerna här skall användas för att undersöka förutsättningarna för lyckade 

samarbetsformer. Detta är beroende på uppdragsgivarens involveringsgrad. Om 

uppdragsgivaren är högengagerad och vill skapa mervärde för sina kunder kommer detta att 

medföra en informationssökning om reklambyrån och dess erbjudande. Detta leder i sin tur 

till lojalitetsskapande mellan uppdragsgivare och reklambyrå. Om uppdragsgivaren är 

lågengagerad och säljer produkter till låginvolverade kunder kommer det att leda till att 

uppdragsgivaren söker sig till reklambyrån med billigast erbjudande. Dessa variabler är 

viktiga då de kan belysa om lojalitetsskapande.  

Perspektiv Faktor Variabel 

Relationsmarknadsföring 

 

Transaktionsmarknadsföring 

Processtyrning  

Double-loop 

Målstyrning  

Singel-loop 

Dubbelriktad  

Djupt återkopplande 

Enkelriktad 

Grundlig återkoppling 

 

Involveringsteorin 

Totalkommunikation 

Mervärdesteorin 

Höginvolvering 

Mervärde 

 

 

Låginvolvering  

Mervärde 

Informationssökning, kvalité, 

lojalitet, engagemang, ökad 

värde och personlig relevans    

 

Priskänslighet och ekonomisk 

vinst 

Värdestjärnan  

Värdekedjan 

Utbyte  

Utveckling 

Dubbelriktad kommunikation 

Enkelriktad kommunikation 

Inlärningsprocess Förklarande  

Förståelse 

Enkelt lärande 

Djupt lärande och Uppföljning  
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Enkelriktad kommunikation och dubbelriktad kommunikation – Variablerna här skall belysa 

värdeskapande, samt om dessa sker gemensamt eller individuellt. Detta är då beroende på 

uppdragsgivarens mål. Om målen istället är att skapa långsiktiga och stabila relationer med 

alla parter, genereras ett gemensamt värdeskapande. Önskar däremot uppdragsgivaren 

endast reslutat från givet uppdrag skapas här individuellt värdeskapande.   

 

Enkelt lärande, djupt lärande och Uppföljning – Med dessa variabler skall förståelsen bland 

reklambyrå och uppdragsgivare undersökas. Det skall även undersökas om hur erfarenheten 

används för kommande framtida projekt. Beroende på projektets storlek kan det emellanåt 

vara bra att tillfälligt lösa problem och därefter följa upp med ett dubbelriktat lärande för att 

förstå helheten.  
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6. Empiri 

Under empirin skall det presenteras en sammanställning av undersökningens genomförda 

intervjuer. Först introduceras intervjuerna från reklambyråerna och därefter intervjun från 

respektive uppdragsgivare. 

 

6.1 Reklambyråspresentation 

För att ge en övergripande helhetsbild till studiens framtagna empiri introduceras nedan 

företagspresentationer för respektive intervjuad reklambyrå. 

6.1.1 Reklambyrå X (Anonymitet) 

Reklambyrå X är belägen mitt i Stockholm på Kungsgatan. Idag är de åtta anställda på 

företaget inklusive företagets VD med det högsta ansvaret. De arbetar med bland annat att 

skapa hemsidor, göra filmer för webb, grafiska profiler till företag, framtagning av annonser 

samt säljblad.  

6.1.2 Reklambyrå Y (Anonymitet)  

Reklambyrå Y är en reklambyrå med fem anställda. De arbetar främst med strategi, design, 

samt strategisk rådgivning kopplat till varumärkesutveckling. Inom designområdet arbetar 

de mest med utformning av visuella identiteter, logotyper, webbdesign, identitetsmanualer, 

trycksaker och bokomslag.  

6.1.3 Reklambyrå Z (Anonymitet) 

Reklambyrå Z är en börsnoterad reklambyrå och är ett nystartat företag med fem anställda. 

Byrån arbetar främst med design, idé- och konceptarbete och strategi, kopplat till 

varumärkesutveckling. Inom designområdet arbetar de mest med utformning av visuell 

identitet, logotyper, webbdesign, identitetsmanualer, trycksaker och bokomslag. 

 

6.2 Intervjuer  

Denna studie bygger som tidigare nämnts på informationsinsamling från kvalitativa metoder 

såsom intervjuer, vilket kommer att presenteras. Först presenteras reklambyråns svar och 

sedan dess respektive företagskund efter varandra.  
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6.2.1 Reklambyrå 1 – Reklambyrå X 

Intervjun ägde rum i företagets kontor på Kungsgatan, Stockholm, den 6:e maj 2011, klockan 

14:00 med företagets VD.  

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vad för typ av uppdrag brukar ni vanligtvis jobba 

med?  

Reklambyrå X producerar det mesta inom reklam. Det är uppdragsgivarna som sätter 

gränserna, inte vi. Byrån utvecklas ständigt för att allt bättre förstå olika gruppers beteenden 

på marknaden. Byrån jobbar därför brett med kommunikation och anlitar i hög grad 

underleverantörer. Den som är bäst för uppdraget anlitas.  Byrån håller ständigt kontakten 

med sina uppdragsgivare för att behålla deras höga förtroende och utveckla 

uppdragsgivarens affärer. Skulle inte uppdraget passa byrån, till exempel på grund av 

konkurrensskäl, så rekommenderar de andra konsulter. Mycket handlar om att bygga upp 

relation och förtroende. Kunden vill ha råd om val av media och ibland rekommenderar 

byrån att inte annonsera om byrån tror att effekten blir begränsad eller helt uteblir. Istället 

kan det vara bättre att skapa andra typer av aktiviteter.  

Reklambyrån X säljer enligt sig själva mycket ”bondförnuft”. Försöker analysera och hitta 

argument som fungerar på mannen och kvinnan på gatan. Intervjuar folk i Stockholms stad. 

Statistik är bra men det är viktigt för uppdragsgivarna att själva höra vad deras konsumenter 

egentligen tycker och tänker. Och hur konsumenten formulerar sig. 

2. Hur kommer ni vanligtvis i kontakt med era uppdragsgivare?  

Byrån kommer i kontakt med sina kunder via personliga kontakter, rekommendationer och 

nätverkskontakter. Med nätverkskontakter så menas det inte sådana arrangerade nätverks 

som ARNS & BNI eller dylikt utan det är kontakter från exempelvis vänner och dess 

kontakter. Ibland anlitar byrån även ett teleföretag som söker sig till nya kunder. Det vill 

säga via en extern tjänst.  

3. Hur brukar ni arbeta när ett företag hör av sig till er och önskar exempelvis en 

reklamfilm för en ny produkt?  

Då reklambyrån arbetar med bred reklamproduktion och att ständigt bygga upp 

kundrelationen så brukar byrån jobba väldigt nära kundens önskemål men samtidigt råda 

gällande de olika valen som kunden valt att göra. Till exempel så kan de föreslå till kunden 
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att hoppa över en kostsam annonsering på en tidning och satsa på något annat mer effektivt 

som eventuellt billigare.  Eller som VD:n säger: ”Hellre handgranat än en kinapuff” 

VD:n berättar även vidare att han jobbar gärna i process med sina kunder och 

underleverantörer. Det är så man får bäst kvalité för varje projekt.  

4. Hur mycket involverar sig beställaren när ni ska ta fram en idé för det ni ska producera? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten?  

Kundens involvering varierar väldigt mycket. Men i de flesta fallen involverar sig kunden 

väldigt mycket och ibland alldeles för mycket. Deras stora involvering kan även bero på att 

de har strikta regler och policys och brukar därför vara försiktiga då de har direktiv att följa. 

Ibland kan företagen ändra sina perspektiv på saker och det beror på den relationen som 

byrån byggt upp med sin kund.  

Projekten följs upp i form av uppföljningsmöten, vissa kunder har de fasta möten med, vissa 

en gång i månaden. Byrån strävar gärna efter att hålla kontakt med de flesta kunderna 

genom att ofta ringa de efter projekt för att stämma av att allt har fungerat bra med mera, 

på vis berättar han även att man kan hitta nya ”behov” eller luckor som går att fylla åt 

kunden.  

5. Hur involverar ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren, er kunds kund) när ni ska 

verkställa exempelvis en reklamfilm?  

Man ska gärna se på sig själv och tänka om ”erbjudandet” är något man själv vill ta del av 

eller inte. Sen är det även viktigt att utgå från behovet och när kunden ska ha erbjudandet. 

Det finns även en djup psykologi bakom när man ska kontakta kunderna, alla är inte 

likadana. På byrån jobbar de mycket med att lära känna kunden genom att konstant vara 

uppdaterade, ta del av de olika kulturer och vara mottagliga för konsument utvecklingen.  

Enligt VD:n är den bästa tidningsannonsen är den som visar ett tydligt erbjudande och som 

säger att detta är ett erbjudande. Exempelvis en annonsreklam från IKEA, där de hade en 

helsida på Metro, en bild på en glödlampa och 1:- och sedan under i lite mindre text om var 

de närmaste IKEA butikerna fanns. Här har företaget visat erbjudandet för kunden på ett 

väldigt tydligt sätt och erbjudandet visar att detta är något billigt, alla vet att om en lampa 

kostar 1 krona så är den billig. Annonsen engagerar betraktaren. Detta till skillnad från till 

exempel en annons som visar bild på en planka för 11,90:- och som konsument vet man inte 

vanligtvis vad plankor kostar så kan man inte se erbjudandet riktigt.  
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6. Anser ni att branschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt?  

Ja, den har förändrats. När VD:n började i branschen under 80-talet var timlönen på ca 750 

kronor. Idag är lönen ca 1100 kronor (på deras bolag). Vid den tiden var den branschen mer 

begränsad. Idag vill alla jobba med det ”hypade” media, och det kan man se i de olika 

utbildningarna som finns och tjänsterna som utvecklats.  

Människors allmänna attityd till reklam har sedan tiderna varit negativ och detta ökar med 

varje år.  

7. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om branschen och vi har sett att en 

del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta över 

mer reklambyråernas jobb. Varför tror ni att företag vänder sig till dessa produktionsbolag 

direkt och inte via reklambyråer först?  

Priset är den första orsaken, en annan orsak kan vara att reklambyråer generellt är dåliga på 

att berätta vad de kan. Många byråer behöver bättra på sig för att företag ska vända sig till 

de och inte produktionsbolagen. En annan sak som byråerna även är lite dåliga på är att 

lyssna på sina uppdragsgivare, man går kanske mer i den riktningen som man själv vill som 

kreatör.  

8. Vad anser ni att era hot är? Och hur handskas ni med konkurrenterna och förändringar i 

branschen? 

Många utbildar sig inom den branschen, nya medieskolor har startats och media har blivit 

det många vill jobba med, detta ser byrån som ett hot. Hotet har även blivit komplext där en 

bidragande faktor till det hela är internet.  

Reklam finns nu överallt och har gjort att konsumenter/reklammottagare har blivit mer 

immuna mot reklam. Många tror idag att reklamens enda syfte är att sälja på och lura 

konsumenter till att handla mer, och det resonemanget kan byrån förstå då det finns 

oändligt mycket ”dålig” och falsk reklam ute.  

Företagskravet har ökat mer och även detta kan ses som ett hot då byrån måste ständigt 

leverera mycket mer. Om företaget förväntar sig något så bör man alltid leverera mer än 

förväntan och att mervärde är betydligt viktigare nu.  

9. Vid offerframtagning till era kunder, hur resonerar ni vid prisförslag?   

Den baseras på 4 sätt:  
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1-2) Uppfattning om hur mycket tid det kommer ta (t.ex. 10 000 kronor till 10 timmar för en 

”normal” kund, vissa kunder är lite besvärliga och tar mycket mera tid så dessa tar man lite 

mer betalt av) 

3) Stora företag som de kommer att leverera mera pengar i längden, brukar få lite bättre 

pris. 

4) Nya kunder då är priset lite bättre för att både kunden och reklambyrån så ska testa att 

arbeta med varandra. Nackdelen här är då att när kunden fått ett billigt pris en gång så 

kommer den i fortsättningen att kräva samma pris.  

10. Finns det något ni önskar ändra i reklambranschen?  

Idag arbetar man mycket mer än vad man gjorde tidigare. Arbetspassen kan komma upp till 

60-70 timmar i veckan för VD:n. Detta är ungefär 10-20 timmar mer än vad en vanlig anställd 

gör. Så arbetstiden är något som man önskar förändra.  

Även utrymmet för att kunna ta betalt önskar han att man kunde förändra. Som det sades 

tidigare har timlönen för reklambyråerna inte ökat så mycket. Detta beror på många flera 

saker, hotet från andra aktörer som konkurrerar om priset, uppdragsgivarens makt och 

medians tillgänglighet det vill säga att många kan skapa reklamfilmer själva utan att vända 

sig till en reklambyrå.   

 

6.2.1.1 Företag 1 – Företag X (Anonymitet)  

Intervjun skedde via telefon den 13:e maj 2011, klockan 10:00 med företagets 

marknadsassistent.  

 

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vilken typ av verksamhet har ni?  

Vi är ett stort etablerat företag inom hotellbranschen, då vi har 800 hotell runt om i världen. 

16 stycken hotell av dessa är etablerade här i Sverige. Vi har hotell på alla världsdelar utom i 

Kanada och USA. Vi har två hotell i Stockholm, ett här i Stockholm´s centrum och ett lite 

utanför. På vårt hotell är vi idag 223 anställda och vi omsätter cirka 240 000 000 kronor per 

år. För oss är våra kunder och dess åsikter det mest värdefulla. Vi vill att kunder ska vara 

lojala och därför satsar vi på högsta kvalité. Det gäller att kunna anpassa sig till olika kulturer 

och traditioner i olika länder för att behålla kundrelationerna.  
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2. Hur hittade ni den reklambyrån ni valde att samarbeta med?  

Vi hittade byrån genom rekommendation från kontakter.  

3. Kan ni rangordna fem viktiga faktorer vid val av en reklambyrå?  

 Engagemang 

 Klara budgetplanering 

 Hålla deadlines 

 Bra rykte från tidigare uppdrag  

 Kreativitet 

4. Vad brukar er reklambyrå hjälpa er med?  

Bland annat annonser, reklamfilm strategi för marknadsföring och segmentering 

5. Hur ser en normal arbetsprocess ut med er anlitade reklambyrå?  Är det ni eller 

reklambyrån som önskar och driver igenom ett reklamprojekt?  

Vi tar kontakt med reklambyrån när vi vill göra något nytt. Då skickar vi en brief, där det står 

vissa krav på budget, innehåll, budskap med mera. Efter det kommer ett förslag från byrån. 

Vi godkänner och diskuterar möjligheter och ändringar. Sedan brukar byrån ha kontakt med 

oss, men de gör ofta sitt jobb på egen hand, som de sedan presenterar för oss.  

6. Hur mycket brukar ni involvera er i projekt som ni anlitat er reklambyrå för att göra? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten?  

Till mestadels i början, men vi har även avstämningar under projektets gång. Man brukar 

inte vilja släppa allt till reklambyrån så det är bra när man hittar en balans.  

Vår reklambyrå är bättre än oss på att följa upp. Men det mesta uppföljningen sker via 

telefon.  

7. Finns det något ni önskar ändra med er reklambyrå? Om ja, vad?  

Att byrån kanske ska lyssna på oss mer som företag och vi som företag borde bli bättre på 

att pusha på till mer uppföljningar. 

 8. Anser Ni att reklambranschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt?  

Nej, det tror jag inte. Men vi har haft samma reklambyrå i många år nu så har ingen större 

koll på andra i branschen.  
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6.2.2 Reklambyrå 2 - Reklambyrå Y 

Intervjun ägde rum i företaget kontor på Gamla Brogatan, Stockholm, den 5:e maj 2011, 

klockan 10:00 med företagets VD.  

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vad för typ av uppdrag brukar ni vanligtvis jobba 

med?  

Vi arbetar främst med strategi, design, samt strategisk rådgivning kopplat till 

varumärkesutveckling. Inom designområdet arbetar de mest med utformning av visuella 

identiteter, logotyper, webbdesign, identitetsmanualer, trycksaker och bokomslag.  

2. Hur kommer ni i kontakt med majoriteten av era kunder?  

Via rekommendationer, befintliga kunder, vänner och events. 

3. Hur brukar ni arbeta när ett företag hör av sig till er och önskar exempelvis en 

reklamfilm för en ny produkt?  

Om det är reklamfilm så ser det ut så: Kund lämnar kundbrief, vi levererar motbrief, vi 

utformar idé- och konceptarbete, träffas för en presentation, som följs av justering och 

förankring. Slutligen sker lansering. 

4. Hur mycket involverar sig beställaren när ni ska ta fram en idé för det ni ska producera? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten?  

Inte så mycket i idén mer i strategin och konceptet. Uppföljning, ibland. Vi vill alltid men inte 

uppdragsgivare. 

5. Hur involverar ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren, er kunds kund) när ni ska 

verkställa exempelvis en reklamfilm? 

Genom kundundersökningar om kunden önskar det. Vi tittar ibland på statistiska siffror.  

6. Anser ni att branschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt?  

Ja absolut, flera discipliner och nya sätta att jobba främst kopplat till nya medier. 

7. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om branschen och vi har sett att en 

del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta över 
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mer reklambyråernas jobb. Varför tror ni att företag vänder sig till dessa produktionsbolag 

direkt och inte via reklambyråer först?  

Det blir antagligen billigare. 

8. Vad anser ni att era hot är? Och hur handskas ni med konkurrenterna och förändringar i 

branschen?  

Att vi inte kan överträffa oss själva och att vi givit kunderna den ”omväxling” de vill ha. När 

det gäller förändringar så har vi själva adderat PR som en tjänst för att särskilja oss och få ett 

större helhetsgrepp om kunders kommunikation. 

9. Vid offerframtagning till era kunder, hur resonerar ni vid prisförslag?  

Vi har avtal med vissa kunder och då ett fast pris. Annars väldigt varierande beroende på typ 

av uppdrag och tidpunkt på året samt hur beläggningen ser ut på kontoret just då. 

10. Finns det något ni önskar ändra i reklambranschen?  

Ja, få bort oseriösa aktörer som lurar okunniga kunder genom att leverera skit. 

 

6.2.2.1 Företag 2 – Företag Y (Anonymitet) 

Intervjun skedde via telefon med företagets ”Manager brand ambassador” den 6:e maj 

klockan 10:00.  

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vilken typ av verksamhet har ni?  

Företag Y är ett privat ägt företag som har huvudkontor i Frankrike med 18 000 anställda 

över hela välden. Företaget äger många stora och kända varumärken inom sprit och 

vinindustrin.  

2. Hur hittade ni den reklambyrån ni valde att samarbeta med?  

Genom en gammal relation från förr. Men även genom rekommendation från en kollega  

3. Kan ni rangordna fem viktiga faktorer vid val av en reklambyrå?  

 Tillgänglighet 

 Hålla deadlines 

 Hålla budget 
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 Kreativitet 

 Vara bollplank 

4. Vad brukar er reklambyrå hjälpa er med?  

Exempelvis; broschyrer, annonser, tv-reklam, marknadsföringsstrategier med mera. 

Broschyrer och digitala hjälpmedel. 

5. Hur ser en normal arbetsprocess ut med er anlitade reklambyrå?  Är det ni eller 

reklambyrån som önskar och driver igenom ett reklamprojekt?  

Det är vi som initierar uppdraget och därefter skicka vi en brief. Sen är det reklambyråns 

jobb att ge oss en designbrief så att de har förstått uppdraget. Därefter följer ett intensivt 

samarbete och för slutleverans  

6. Hur mycket brukar ni involvera er i projekt som ni anlitat er reklambyrå för att göra? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten?  

Efter designbriefen är det mycket upp till byrån att driva på och ta projektet vidare. Självklart 

under projektet gång har vi avstämningar så att projektet går i rätt riktning. Uppföljning av 

projektet är vi dåliga på. Skulle kunna bli bättre. 

7. Finns det något ni önskar ändra med er reklambyrå? Om ja, vad?  

– Uppföljning med fördelar och nackdelar över projektet.  

8. Anser Ni att reklambranschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt?  

Nej inte vad jag har sett. 

 

6.2.3 Reklambyrå 3 – Reklambyrå Z (Anonymitet) 

Intervjun ägde rum i företagets kontor på Kungsgatan, Stockholm den 11:e maj 2011, 

klockan 13:00 med företagets VD.  

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vad för typ av uppdrag brukar ni vanligtvis jobba 

med?  

Reklambyrå Z är en ny typ av reklambyrå som anser att traditionell reklam fungerar allt 

sämre. Därför utgår vi alltid från målgruppen när vi skapar våra lösningar, som ofta innebär 

att vi tillför någon slags nytta eller upplevelse. Vi är en liten kärna av erfarna medarbetare, 5 
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stycken, sedan skräddarsyr vi ett team beroende på uppdragets art. Vi ser oss själva om en 

insatsstyrka som identifierar utmaningen och genomför uppdraget. 

2. Hur kommer ni i kontakt med majoriteten av era kunder? 

Framförallt handlar det om personliga relationer, men även i vissa fall extern mötesbokning. 

3. Hur brukar ni arbeta när ett företag hör av sig till er och önskar exempelvis en 

reklamfilm för en ny produkt? 

Det första vi gör är att genomföra en workshop tillsammans med kunden för att kunna 

formulera en enda fråga/utmaning som ska lösas. Därefter formulerar vi en kreativ brief och 

det sista vi gör är att bestämma reklamkanal/exekution. 

4. Hur mycket involverar sig beställaren när ni ska ta fram en idé för det ni ska producera? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten? 

Vår inställning är att beställaren ska vara med i den kreativa processen. Uppföljningen är 

naturligtvis mycket viktig. Vi ser varje kampanj som ett test inför nästkommande kampanjer.  

5. Hur involverar ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren, er kunds kund) när ni ska 

verkställa exempelvis en reklamfilm? 

Målgruppen är allt. Produkten som ska kommuniceras är faktiskt underordnad. 

6. Anser ni att branschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt? 

Den digitala arenan har exploderat och tyvärr har det gjort att många teknikdrivna konsulter 

får bestämma agendan. Detta för med sig att man göra många spännande lösningar, utan att 

det tillför någon långsiktig nytta för varken beställare eller målgrupp. 

7. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om branschen och vi har sett att en 

del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta över 

mer reklambyråernas jobb. Varför tror ni att företag vänder sig till dessa produktionsbolag 

direkt och inte via reklambyråer först? 

För det första tycker vi att man börjar i fel ände om man utgår från att ”vi ska göra 

reklamfilm”. Vårt arbete börjar oftast mycket tidigare – vad vill vi förmedla och vilka är våra 

utmaningar är avgörande att ta reda på innan man närmar sig lösningar, till exempel 

reklamfilm. Men anledningen till att företag vänder sig direkt till produktionsbolagen är 
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antagligen att reklambyråerna har varit för dåliga på att bevisa och motivera sin existens. 

Det är lätt hänt att byråerna endast bli ordermottagare – och då är man farligt ute. 

Om jag ska säga en sak så tror jag även att priset kan vara en orsak varför företag vänder sig 

till produktionsbolag.  

8. Vad anser ni att era hot är? Och hur handskas ni med konkurrenterna och förändringar i 

branschen? 

Vi väljer att se alla övriga reklambyråer som potentiella kollegor. För närvarande finns det 

ingen reklambyrå som har samma erbjudande som oss, framförallt för att vår modell bygger 

på vilka individer vi är. 

9. Vid offerframtagning till era kunder, hur resonerar ni vid prisförslag?  

Här försöker vi tänka annorlunda – när det passar: gärna nya affärsmodeller som baseras på 

hur väl kampanjen fungerar med mera. Men vanligast är fortfarande fasta offerter, baserat 

på ett arvode för idé och ett timarvode för produktion. 

10. Finns det något ni önskar ändra i reklambranschen? 

Tvärtemot vad man tror är reklambranschen mycket konservativ. Det gäller både beställare 

och konsulter. Vi skulle önska att fler vågade mer! 

 

6.2.3.1 Företag 3 – Företag Z (Anonymitet)  

Intervjun skedde via telefon med företagets marknadschef den 13:e maj 2011 klockan 13:00.  

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vilken typ av verksamhet har ni?  

Vi arbetar inom tidningsbranschen, och är en av de största aktörerna i södra delen av 

Sverige. Vi har i snitt över 650 000 läsare om dagen och arbetar dagligen för att bli större 

och mer etablerade även på webben.  

Vi har idag 416 anställda och en nettoomsättning på cirka 1 500 000 000 kronor om året.  

2. Hur hittade ni den reklambyrån ni valde att samarbeta med?  

Genom kontakter via ett annat företag som har arbetat med reklambyrå Z sedan tidigare.  

3. Kan ni rangordna fem viktiga faktorer vid val av en reklambyrå?  
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 Engagemang 

 Hålla budget och tid 

 Kommunikationen 

 Involvera oss 

 Nytänk och innovation 

4. Vad brukar er reklambyrå hjälpa er med?  

De har mest gjort annonser och hittat strategier till oss inom marknadsföring. De hjälper oss 

mycket med att hitta målgrupper och är mån om att beröra just de.  

5. Hur ser en normal arbetsprocess ut med er anlitade reklambyrå?  Är det ni eller 

reklambyrån som önskar och driver igenom ett reklamprojekt?  

Vi tar i kontakt med Reklambyrå Z när vi känner att vi vill ha något nytt. Då arbetar vi med 

väldigt nära kontakt och kommunikation för att få fram ett bra mål att arbeta efter. Vi tar 

beslut om budget och idéer för projektet. Vi har som sagt en väldigt nära kontakt, det är 

viktigt för oss att ha koll samtidigt som vi kan lägga över ansvar på Reklambyrå Z.   

6. Hur mycket brukar ni involvera er i projekt som ni anlitat er reklambyrå för att göra? 

Och brukar ni göra uppföljning av projekten?  

Vi har avstämningar ofta och arbetar ganska intensivt med varandras idéer och förslag. Jag 

tror på samarbeten och uppföljningar så är därför väldigt noga med att försöka genomföra 

dessa. Reklambyrå Z har samma syn på det så därför fungerar de väldigt bra för oss. Och vi 

märker, ju med samarbeten vi gör med de ju nöjdare blir vi. Vi lär ju känna varandra och i 

och med våra uppföljningar av projekten lär vi oss båda av våra misstag och båda tjänar på 

det. En så kallad ”Win-Win”-situation! 

7. Finns det något ni önskar ändra med er reklambyrå? Om ja, vad?  

Vi är nöjda med det mesta, men om jag ska säga en sak så önskar vi ännu bättre uppföljning 

av projekt.  

8. Anser Ni att reklambranschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt?  

Nej, det tror jag inte, jag vet ingenting om det i alla fall.  
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7. Analys  

I detta avsnitt presenteras empirin till undersökningen som är relevant för variablerna. 

Vidare får dessa variabler ett resultat i värdet.  

7.1 Dubbelriktad och enkelriktad 

 

7.1.1 Fall X - x  

Reklambyrå X jobbar gärna i processer med sina kunder och underleverantörer. Det är på så 

vis de får bäst kvalité för varje projekt.  

Företag X kontaktar reklambyrån när de behöver något nytt. Brief skickas till reklambyrån 

och därefter får företaget feedback. Tillsammans diskuteras därefter möjligheter och 

ändringar. Reklambyrån håller därefter kontakt med företaget för uppdatering och för att 

slutligen göra en presentation.  

 

7.1.2 Fall Y - y  

Reklambyrå Y jobbar gärna i efter följande ordning; de får en kundbrief och levererar till 

kunden en motbrief därefter utvecklar de idé- och konceptarbete sedan en presentation. 

Efter detta sker justering, förankring och slutligen en lansering. 

Företag Y brukar ta initiativ till uppdrag genom att skicka ut en brief och därefter skall 

reklambyrå leverera till företaget en designbrief så att det visar att de förstått uppdraget. 

När både reklambyrå och företag väljer att påbörja uppdrag arbetar de intensivt tillsammans 

för att slutleverera ett resultat.  

 

7.1.3 Fall Z - z  

Reklambyrå Z genomför workshops tillsammans med kunden där de tillsammans formulerar 

utmaningen som ska lösas. Utifrån det utformar de tillsammans en kreativ designbrief. 

Slutligen bestäms exekution. När de utformar sina lösningar utgår reklambyrå Z alltid från sin 

målgrupp som är företagen, som oftast innebär att de tillför någon slags nytta och 

upplevelse.  

Företag Z tar kontakt med Reklambyrå Z när de är i behov av något nytt. Kommunikationen 

och kontakten enligt Företag Z är väldigt nära och detta för att både ska kunna förstå 
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varandra och jobba för samma mål. Dock är Företags Z måna om att ha en viss kontroll 

samtidigt som de lägger ansvar på Reklambyrå Z. 

 

7.2 Informationssökning, kvalité, engagemang, ökad värde 

och personlig relevans 

 

7.2.1 Fall X - x  

Reklambyrå X kommer mestadels i kontakt med sina kunder via personliga kontakter, 

rekommendationer och andra nätverkskontakter. Kunden till reklambyrån har en varierande 

involveringsgrad, dock i de flesta fallen så anser byrån att deras kund involverar sig för 

mycket. VD:n tror att den stora involveringen kan bero även på att företagen har strikta 

regler och policys som måste följas och därför det ibland vara svårt att ändra på företagets 

sätt att arbeta på en gång. Reklambyrå X berättar vidare att vissa företag kan vända dig 

direkt till deras underleverantörer för två anledningar vilka är priset och att reklambyråer är 

allmänt dåliga på att visa vad de kan. Därför försöker byrån möta upp kunden till den 

prisnivån som passar deras budget genom att utforma prissättning i fyra olika grader.  

Företag X kom i kontakt med Reklambyrå X via en rekommendation från en kontakt. 

Involveringen för Företag X är hög till början av projektet och därefter avtar det lite och 

fortsätter med avstämningar. Det är viktigt för företaget att hitta en balans där de inte 

släpper allt till sin reklambyrå.  

 

7.2.2 Fall Y - y 

Reklambyrå Y kommer i kontakt med majoriteten av sina kunde via rekommendationer, 

vänner och events. Dess befintliga kunder tillhör även de återkommande. Reklambyrån Y 

säger även att uppdragsgivare väder sig till produktionsbolag för att de är billigare. Deras 

prissättningsstrategi är även väldigt varierande och beror på typ av uppdrag, tidpunkt på 

året samt hur deras beläggning ser ut på kontoret just då. Vissa kunder har de avtalade 

priser med.  

Företag Y kom i kontakt med reklambyrån från en tidigare relation och en rekommendation 

från en kollega. Företaget Y menar att efter samarbetet vid startade projekt är det upp till 

byrån att driva på och ta projektet vidare. Även här håller företaget kontakt med 

Reklambyrå Y för att göra avstämningar, för att se om projektet fortsätter i rätt riktning.  
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7.2.3 Fall Z - z  

Reklambyrå Z får framförallt sina kunder via personliga relationer. När de skall samarbeta 

med uppdragsgivaren försöker de börja ifrån att se över vad uppdragsgivaren vill förmedla 

och utmaningar som uppstå, alltså långt innan en idéframtagning till en reklamfilm. 

Anledningen varför företag vänder sig till produktionsbolag är enlig reklambyrå Z att 

reklambyråerna har varit för dåliga på att bevisa och motivera sin existens. Samt priset kan 

vara en bidragande faktor. Därför har de en prisstrategi som är baserad på hur väl 

kampanjen fungerar. Dock är det fortfarande vanligt med fasta offerter. 

Företag Z fick rekommendationen till Reklambyrå Z via ett annat företag som har 

samarbetat med Reklambyrå Z. Under projektets gång har företaget kontinuerliga 

avstämningar och intensivt arbete.  

 

7.3 Enkelriktad kommunikation och dubbelriktad 

kommunikation  

 

7.3.1 Fall X - x  

Reklambyrå X talar i sina svar om att de ständigt arbetar för att bygga upp kundrelationen 

genom att ständigt jobba nära kundens önskemål men samtidigt råda gällande de olika valen 

som deras kund har valt att gör.   

 

Vad gällande slutkundförståelse framkom det att reklambyrån arbetar efter ett såkallad 

”bondförnuft” där de ständigt försöker analysera mannen och kvinnan på gatan. Detta gör 

de för att bättre kunna få slutkundförståelse så att de sedan kan presentera resultatet för 

deras uppdragsgivare. Vidare utvecklar byrån att vid erbjudande utformning så bör man sig 

på sig själv och tänka om erbjudandet är något man själv vill ta del av eller inte.  

Företag X berättade om de fem viktigaste faktorerna vid val av reklambyrå där engagemang 

var högst, klara budgetplanering på andra plats och hålla deadlines på tredje viktigaste plats. 

 

7.3.2 Fall Y - y  

Reklambyrå Y berättar att hotet för dem är att inte kunna leverera den omväxling som dess 

uppdragsgivare önskat. Genom att addera andra tjänster till deras reklambyrå skapar de på 

så vis en särskiljning som uppfyller även kundens önskemål.  Byrån kommer i kontakt med 

slutkunden genom kundundersökningar och ibland statistiska siffror.  
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Företag Y hade tillgänglighet som viktigaste faktor för val av reklambyrå och det följdes av 

att hålla deadlines i andra plast och i tredje var hålla budget.  

 

7.3.3 Fall Z - z  

Reklambyrå Z utgår alltid från vad deras uppdragsgivare vill förmedla. Enligt dem är 

uppdragsgivarens kund allt, då produkten som ska kommuniceras är underordnad. 

Företag Z har engagemang som viktigaste faktor vid val av reklambyrå, hålla budget och tid i 

andra plats och i tredje finns kommunikationen som en viktig faktor.  

 

7.4 Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 

 

7.4.1 Fall X - x  

Reklambyrå X följer upp för de flesta projekten i form av uppföljningsmöten och med de 

kunder som inte har tid brukar VD:n för företaget ofta ringa upp kunden efter projekten för 

att stämma av att allt går bra. Samtidigt som byrån gör uppföljningen kan de hitta nya behov 

eller luckor att fylla för deras kund. För att byrån ska möta kundens behov arbetar de med 

att ständigt bygga upp kundrelationen samt jobba nära kundens önskemål. Detta innebär att 

de samtidigt råder kunden gällande de olika valen som dem valt att göra.  

Företag X anser att reklambyrån är betydligt bättre på uppföljning än de själva. Företaget Y 

önskade även en förbättring av sin reklambyrå som är att lyssna bättre på de som kund och 

öka uppföljningarna.  

 

7.4.2 Fall Y - y  

Reklambyrå Y önskar gärna att göra uppföljning, dock är det oftast uppdragsgivaren som 

inte kan.  

Företag Y är sämre på uppföljningar och skulle kunna tänka sig att bli bättre på detta. Det är 

även vad de önskar av sin reklambyrå, att återkomma med fördelar och nackdelar med 

förgående projekt.  

 

7.4.3 Fall Z - z 

Reklambyrå Z involverar gärna beställaren i den kreativa processen i arbetet. Uppföljning är 

även en mycket viktig del för reklambyrå Z, då de ser varje kampanj som ett test inför 

nästkommande kampanjer.  
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Företag Z tror starkt på samarbeten och uppföljningar och driver gärna på detta, dock hinner 

de inte alltid med detta på grund av tidsbristen. Företaget Z och Reklambyrå Z har samma 

syn på detta och det där därför som uppföljningen fungerar bra, samtidigt som uppföljning 

alltid kan bli bättre enligt Företag Z. 

 

7.5 Analys av matrismodell 

Nedanstående modell visar två olika sätt hur ett företag kan arbeta beroende på om de har 

hög- eller låginvolverade kunder. Reklambyrån är presenterade nedan i modellen med 

versaler och dess företagskunder, med respektive gemener. Ett tydligt mönster kan ses 

utifrån modellen nedan, att byråerna och dess kunder är höginvolverade och jobbar gärna 

med utbyte i processer.  

 

Fig. 7.1 – Analys av matrismodell 
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8. Resultat 

Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera och utvärdera förutsättningar i 

framtiden för små till medelstora reklambyråer, genom att granska den befintliga relationen 

mellan reklambyråer och dess nuvarande kunder. Härmed följer en redogörelse av de värden 

för de olika variablerna som antagits för de tre granskade reklambyråerna och dess 

företagskunder.  

 

8.1 Dubbelriktad och enkelriktad 

I studiens analys visar Reklambyrå X och dess Företag X att de arbetar processtyrt i relation. 

De integrerar genomgående med varandra och arbetar för att behålla en långsiktig relation. 

Detta visar på att kunden är höginvolverad och därmed en lojal kund till reklambyrån.  

Vidare visar Reklambyrå Y och dess företagskund Y att även de arbetar processtyrt. Deras 

arbetssätt eftersträvar nära kontakt och regelbundna avstämningar. Även denna kund 

tenderar till att vara lite höginvolverad i arbetsprocessen, då de samarbetar tillsammans 

dess anlitade reklambyrå för att få högsta möjliga avkastning till resultat.  

I samarbetet mellan Reklambyrå Z och dess Företag Z fungerar kommunikationen bra och 

avstämningar görs med jämna mellanrum. Därav är interaktionen mellan företagen 

ömsesidigt stor och båda parterna får kontroll åt sitt håll. I och med detta råder sällan 

missförstånd och dylikt och lojaliteten blir hög eftersom båda parterna är höginvolverade.  

Resultatet här visar att processtyrning i kombination med djupt återkopplande 

kommunikationen generar till en långsiktig överlevnad hos reklambyråer. I empirin syntes 

det tydligt att de små till medelstora reklambyråerna kan anpassa sina tjänster till företagen, 

då de utformar individuella tjänster och erbjudanden som därför passar alla.  

 

8.2 Informationssökning, kvalité, engagemang, ökad värde 

och personlig relevans 

Då samtliga reklambyråer till största del fått kontakt med dess kunder via 

rekommendationer och kontakter är det ytterst viktigt med ett bra rykte och omdöme. 

Detta gör att kunderna redan har lojalitet och litar på reklambyrån innan de har genomgått 

ett samarbete tillsammans. Därmed är kundlojalitet en viktig faktor att arbeta och 
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förebättra, eftersom de i sin tur troligtvis skapar nya kunder. De externa kontakterna torde 

reklambyråerna således arbeta med.  

 

Det är viktigt för reklambyråer att behålla och stärka den befintliga relationen med dess 

nuvarande kunder. Lojalitet hos företagskunder resulterar i sin tur i andra nya kunder.  

 

8.3 Enkelriktad kommunikation och dubbelriktad 

kommunikation 

Reklambyrå X visar ett högt engagemang för att bygga upp långsiktiga relationer med sina 

kunder, detta genom att anpassa erbjudandena till dess olika kunder. De sätter kunden i 

fokus, såsom att arbeta efter en värdestjärna. Vidare visar samtliga företag att kreativitet 

inte är den viktigaste egenskapen för en bra reklambyrå – utan istället är engagemang samt 

förtroende att klara budjet och deadlines viktigare. Alltså att anpassa och skapa förtroende 

väger starkare än innovation hos reklambyråer idag.  

 

Företag Z har engagemang som sin viktitigaste egenskap hos sin reklambyrå. Därefter har 

även detta företag att hålla budget som den näst viktigaste och efter det kommunikation. 

Detta tyder även det på att ett starkt interaktivt engagemang med ordning på den finansiella 

budgeten väger tungt för företagens fortsatta samarbete med en reklambyrå.  

 

Av ovan presentation framkommer det att genom samarbete och utbyte i en värdestjärna 

skapar reklambyråer en hög förståelse för dess kund och andra leverantörer. Genom att även 

anpassa sina tjänster och produkter till kunderna kan de på så vis bevara och bygga upp 

långsiktiga relationer med företagskunderna.  

 

8.4 Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 

Enligt analysen kan forskarna tyda att uppföljning är en viktig del för företagskunder. 

Uppföljningen behöver inte vara så invecklad eller att reklambyråer ska debitera sin kund på 

uppföljning. Detta kan istället ses som ett sätt att skapa nya projekt med kunden, vilket 

Reklambyrå X gör med sina kunder. När reklambyrån har haft en nära relation med sin kund 

en tid, kan de även då se dess brister. Därför är uppföljning ett lönsamt sätt för både 

reklambyrån och företaget, eftersom både vinner på det. De båda parterna lär sig av sina 

misstag samt att om de hjälper varandra blir de då även lojala till sinsemellan. Dem visar ett 
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tecken på engagemang och välvilja vilket är lojalitetsuppbyggande. Alltså blir detta i sin tur 

en långsiktig relation och får en långsiktig överlevnad.  

 

Reklambyrå X visar i analysen på att de kombinerar dubbel- och singelloop- lärande, 

eftersom de inte bara godtar val som Företag X har gjort, utan samtidigt avråder de från att 

ta dåliga beslut. En erfaren reklambyrå kan sin bransch och utvecklas i och med sina 

föregående misstag.  

 

Reklambyrå Y har inte regelbundna uppföljningar idag trots att de önskar det, då det är 

kunden som oftast inte har tid för detta. Företag Y medger i att uppföljningar inte 

samordnas av dem, men att de gärna vill delta om reklambyrå Y ordnar detta. Reklambyrå Y 

verkar inte fråga om uppföljning till dess kunder, vilket de förlorar på eftersom flera 

eventuellt skulle delta.  

 

Vidare visar analysen att Reklambyrå Z liksom Reklambyrå X alltid driver uppföljningar efter 

ett projekt. Det som skiljer dessa två byråer åt i detta ämne är att Reklambyrå Y inte 

använder uppföljningstillfället som en chans till att fortsätta arbeta, utan endast som en 

lärdom utav projektet – vilket Reklambyrå X gör. Om Reklambyrå Z tar lärdom av 

Reklambyrå X så kan dessa tillfällen säkerligen leda till mer samarbete i framtiden. 

Uppföljning bör därför ses som ett krav för reklambyråns sida, för att öka lojaliteten, 

eftersträva en fortsatt relation och uppvisa nya uppdrag.  

 

Förståelse för varandra är här en viktig del för reklambyråerna och dess kunder. Genom 

ständig uppföljning av projekt kan denna förståelse skapas och byggas upp för att stärka den 

befintliga relationen. Reklambyråer bör därför alltid tala för uppföljning och fördelarna med 

den till sina kunder. Alltså tyder detta på att djupt lärande i kombination med 

kundanpassning leder till långsiktig överlevnad.   
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9. Slutsats och Diskussion 

För att besvara studiens forskningsfråga; Vilka externa samarbetsformer är viktiga för att en 

liten till medelstor reklambyrå ska få en långsiktig överlevnad? presenteras nedan några 

viktiga faktorer. 

 

Det har skett en förändring i reklambyråernas bransch. Från vår undersökning kan vi därmed 

tolka att de företag som arbetar efter ett relationsperspektiv kommer att lyckas bättre i 

framtiden. Det är även viktigare för reklambyråer att vara anpassningsbara än att som 

tidigare vara kreativa. Härmed anser vi att små till medelstora reklambyråer bör satsa på att 

bibehålla och bygga relationen med sina nuvarande kunder samt att bli ännu mer 

anpassningsbara för att klara av konkurrensen.  

 

Utifrån studiens resultat anser vi att reklambyråer bör införa kostnadsfria uppföljningar för 

dess företagskunder. På så vis blir kundens inställning till uppföljningar bli mer positiv, vilket 

även resulterar i att reklambyråer får högre förtroende av sina kunder och vinner lojalitet. 

Syftet med uppföljningarna ska dels vara att diskutera resultatet för tidigare projektet, och 

dels att få samarbetet att utmynna i fler projekt tillsammans.   

 

Reklambyråer bör även inte stordriftsfördela genom att massproducera sina tjänster, detta 

för att stora reklambyråer istället bygger upp en standard och arbetar därmed mer målstyrt. 

Att arbeta processtyrt och utveckla sina mål tillsammans med företagskunden är därför en 

lösning för att få lojala kunder. Detta eftersom kunden är med i utvecklingen och 

samarbetarbetet för en lösning, blir denne mer involverad i projektet.  

 

Avslutningsvis anser vi även att i framtiden kommer stora reklambyråer få det svårare att 

överleva, då istället fler små till medelstora reklambyråer kommer att överleva. 

Överlevnaden för de större reklambyråer utmynnar i att bli en svårare situation då 

anpassningen är en viktig faktor för företagen. Vi ser därför att anpassning, engagemang och 

innovation är en viktigare faktor än att enbart leverera färdiga lösningar.  
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10. Vidare forskningsfrågor 

Av resultatet ovan kan en fortsatt diskussion resoneras om vad nästa förändring inom 

reklambranschen kan vara. Slutar det här? Eller kommer det ske nya förändringar? 

En annan diskussion kring reklambranschens överlevnad och anpassningsförmåga, kan 

vidare forskning vara att studera stora reklambyråers överlevnad. 

 

11. Kritisk granskning 

11.1 Reliabilitet 

Som tidigare nämnts visar reliabilitet hur säkert och exakt forskarna mäter det som 

forskaren faktiskt ska mäta. Tillförlitligheten till denna studie anses vara relativt hög då de 

flesta av författarnas djupintervjuer med reklambyråerna samt dess företagskunder 

genomfördes ansikte mot ansikte med informanten. De företag som inte hade möjlighet att 

träffas för personlig intervju, utfördes istället via telefonintervju. Författarna valde 

telefonintervju istället för att skicka frågorna via e-mail, eftersom de utmynnar i en högre 

reliabilitet av informantens svar. Dock hade reliabiliteten för undersökningen blivit ännu 

starkare om alla intervjuer hade fullföljts personligen.  

 

Då även samtliga informanter har höga positioner på respektive reklambyrå samt företag, 

hävdar författarna att reliabiliteten är stark i denna punkt.  

 

Författarna hade kunnat ha intervjuat fler personer på respektive företag för att få en 

säkrare uppfattning av verkligheten på företagen. Samtidigt som forskarna anser att utav 

ovan valda informanter fyllde sin funktion för kandidatuppsatsen med den överordnade roll 

de hade. 

 

11.2 Validitet 

Som tidigare nämnts handlar om validitet i vilken utsträckning forskarna undersöker det 

forskarna avser att undersöka. De intervjufrågor som informanterna svarade på hade hög 

relevans för studiens syfte och problemformulering, vilket tillskrivs därför en hög validitet.  
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11.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten till kandidatuppsatsen anses hög bland reklambyråer i den storlek som 

har studerats. Den hade dock blivit ännu högre om forskarna hade valt att undersöka ett 

större antal reklambyråer och dess kundföretag. Samtidigt hade detta inte varit möjligt med 

tanke på de förutsättningar vad gäller tidsplan och resurser som forskarna förfogade över.  
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13. Bilagor 

13.1 Frågor till Ts produktion AB 

1. Beskriv er verksamhet kort? 

2. Vad innebär det enligt er att ni är ett produktionsbolag? 

3. Hur kommer ni i kontakt med era kunder? Är det ni som söker er till de eller tvärtom? 

4. Vid ett uppdrag får ni någon typ av designbrief från beställaren att utgå ifrån? Och hur 

bestämd är den? 

 (Designbrief – Innebär att uppdragsgivaren själv måste tänka igenom projektet ur ett 

helhetsperspektiv) 

5. Hur mycket involverar sig beställaren när ni ska ta fram en idé för det ni ska producera? 

6. Hur mycket arbetar ni med den kreativa processen i t.ex. idéframtagning för en 

reklamfilm? Samarbetar ni med en reklambyrå för idéframtagning?  

7. Är det ni som erbjuder ”kreativa” tjänster (t.ex. idéframtagning) eller är detta ett 

önskemål från kunden (företaget)? 

8. Varför tror ni att företag väljer att gå direkt till er och inte till en reklambyrå i förstahand 

när de är i behov av reklamfilmer, reklambilder eller liknande? 

9. Hur involverar ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren av reklamen) när ni ska 

verkställa reklam? 
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13.2 Frågeguide till reklambyråer 

E N   S T U D I E   O M   R E K L A M B Y R Å E R S   Ö K A D E   K O N K U R R E N S 

Reklambyråns namn: 

Antalet anställda: 

Anonymitet: (JA eller NEJ) 

Efter lite research har vi sett att marknaden för reklambyråer idag ser annorlunda ut samt 

att statistik visar att allt fler reklambyråer har gått i konkurs. Vi har även hittat ett par 

fenomen som har bidragit till reklambyråers nedgång, det ena är att företags kundförståelse 

har ökat och kan därför producera reklam lättare eller ”begränsa” sin beställning av en 

reklambyrå. Ett annat fenomen tyder på att reklambyråers underleverantörer, exempelvis 

produktionsbolag, har börjat ta över alltmer jobb från reklambyråerna. 

1. Kan Ni kort beskriva er verksamhet? Vad för typ av uppdrag brukar Ni vanligtvis jobba 

med? 

2. Hur kommer Ni i kontakt med majoriteten av Era kunder? 

Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: Lojalitet, informationssökning, engagemang 

3. Hur brukar Ni arbeta när ett företag hör av sig till Er och önskar exempelvis en reklamfilm 

för en ny produkt? 

Faktor: Processtyrning och målstyrning 

Variabler: Dubbelriktad, djup återkoppling, enkelriktad och grundlig återkoppling.  

4. Hur mycket involverar sig beställaren när Ni ska ta fram en idé för det Ni ska producera? 

Brukar Ni även göra uppföljning av projekten? 

Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: Kvalité, ökad värde – personlig relevans, engagemang, ekonomisk vinst, 

priskänslighet.  

Faktor: Förklarande och förståelse 

Variabler: Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 
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5. Hur involverar Ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren, er kunds kund) när Ni ska 

verkställa exempelvis en reklamfilm? 

Faktor: Utbyte och utveckling 

Variabler: dubbelriktad kommunikation, enkelriktad kommunikation 

6. Anser Ni att branschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt? 

Faktor: Utbyte och utveckling 

Variabler: dubbelriktad kommunikation, enkelriktad kommunikation 

7. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om branschen och vi har sett att en 

del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta över 

mer reklambyråernas jobb. Varför tror Ni att företag vänder sig till dessa produktionsbolag 

direkt och inte via reklambyråer först? 

Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: ökad värde, engagemang, ekonomisk vinst, priskänslighet.  

8. Vad anser Ni att era hot är? Och hur handskas Ni med konkurrenterna och förändringar i 

branschen? 

Faktor: Förklarande och förståelse 

Variabler: Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 

9. Vid offertframtagning till Era kunder, hur resonerar Ni vid prisförslag?  

Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: Priskänslighet, kvalité, ekonomisk vinst 

10. Finns det något Ni önskar ändra i reklambranschen? 
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13.3 Frågeguide till företagskunder 

E N   S T U D I E   O M   R E K L A M B Y R Å E R S   Ö K A D E   K O N K U R R E N S  

Företagets namn: 

Anlitad reklambyrås namn: 

Antalet anställda: 

Kontaktpersonens namn: 

Telefonnummer: 

Mailadress: 

Anonymitet: (JA eller NEJ) 

Efter lite research har vi sett att marknaden för reklambyråer idag ser annorlunda ut samt 

att statistik visar att allt fler reklambyråer har gått i konkurs. Vi har även hittat ett par 

fenomen som har bidragit till reklambyråers nedgång, det ena är att företags kundförståelse 

har ökat och kan därför producera reklam lättare eller ”begränsa” sin beställning av en 

reklambyrå. Ett annat fenomen tyder på att reklambyråers underleverantörer, exempelvis 

produktionsbolag, har börjat ta över alltmer jobb från reklambyråerna.  

Vi vill med denna studie jämföra reklambyråernas verksamhet med dess kunder, alltså ni 

som företag. Er reklambyrå har då fått liknande frågor som ni har fått.   

1. Kan ni kort beskriva er verksamhet? Vilken typ av verksamhet har ni? 

2. Hur hittade ni den reklambyrån ni valde att samarbeta med?  

Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: Kvalité, ökad värde – personlig relevans, engagemang. 

3. Kan ni rangordna fem viktiga faktorer vid val av en reklambyrå? 

Faktor: Utbyte och utveckling 

Variabler: dubbelriktad kommunikation, enkelriktad kommunikation 

4. Vad brukar er reklambyrå hjälpa er med? Exempelvis, broschyrer, annonser, tv-reklam, 

marknadsföringsstrategier mm.  
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Faktor: Processtyrning och målstyrning 

Variabler: Dubbelriktad, enkelriktad 

5. Hur ser en normal arbetsprocess ut med er anlitade reklambyrå?  Är det ni eller 

reklambyrån som önskar och driver igenom ett reklamprojekt? 

Faktor: Processtyrning och målstyrning 

Variabler: Dubbelriktad, djup återkoppling, enkelriktad och grundlig återkoppling.  

6. Hur mycket brukar ni involvera er i projekt som ni anlitat er reklambyrå för att göra? Och 

brukar ni göra uppföljning av projekten? 

Faktor: Faktor: Höginvolvering – mervärde och låginvolvering – mervärde. 

Variabler: Informationssökning, engagemang och kvalité 

Faktor: Förklarande och förståelse 

Variabler: Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 

7. Finns det något ni önskar ändra med er reklambyrå? Om ja, vad? 

Faktor: Förklarande och förståelse 

Variabler: Enkelt lärande, djupt lärande och uppföljning 

8. Anser Ni att reklambranschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt? 
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13.4 Frågor till reklambyråer 

E N   S T U D I E   O M   R E K L A M B Y R Å E R S   Ö K A D E   K O N K U R R E N S  

Reklambyråns namn: 

Antalet anställda: 

Anonymitet: (JA eller NEJ) 

Efter lite research har vi sett att marknaden för reklambyråer idag ser annorlunda ut samt 

att statistik visar att allt fler reklambyråer har gått i konkurs. Vi har även hittat ett par 

fenomen som har bidragit till reklambyråers nedgång, det ena är att företags kundförståelse 

har ökat och kan därför producera reklam lättare eller ”begränsa” sin beställning av en 

reklambyrå. Ett annat fenomen tyder på att reklambyråers underleverantörer, exempelvis 

produktionsbolag, har börjat ta över alltmer jobb från reklambyråerna. 

1. Kan Ni kort beskriva er verksamhet? Vad för typ av uppdrag brukar Ni vanligtvis jobba 

med? 

2. Hur kommer Ni i kontakt med majoriteten av Era kunder? 

3. Hur brukar Ni arbeta när ett företag hör av sig till Er och önskar exempelvis en reklamfilm 

för en ny produkt? 

4. Hur mycket involverar sig beställaren när Ni ska ta fram en idé för det Ni ska producera? 

Brukar Ni även göra uppföljning av projekten? 

5. Hur involverar Ni/tar hänsyn till slutkunden (dvs. mottagaren, er kunds kund) när Ni ska 

verkställa exempelvis en reklamfilm? 

6. Anser Ni att branschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt? 

7. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om branschen och vi har sett att en 

del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta över 

mer reklambyråernas jobb. Varför tror Ni att företag vänder sig till dessa produktionsbolag 

direkt och inte via reklambyråer först? 

8. Vad anser N att era hot är? Och hur handskas Ni med konkurrenterna och förändringar i 

branschen? 
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9. Vid offertframtagning till Era kunder, hur resonerar Ni vid prisförslag?  

10. Finns det något Ni önskar ändra i reklambranschen? 
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13.5 Frågor till företagskunder 

E N   S T U D I E   O M   R E K L A M B Y R Å E R S   Ö K A D E   K O N K U R R E N S  

Företagets namn: 

Anlitad reklambyrås namn: 

Anonymitet: (JA eller NEJ) 

Efter lite research har vi sett att marknaden för reklambyråer idag ser annorlunda ut samt 

att statistik visar att allt fler reklambyråer har gått i konkurs. Vi har även hittat ett par 

fenomen som har bidragit till reklambyråers nedgång, det ena är att företags kundförståelse 

har ökat och kan därför producera reklam lättare eller ”begränsa” sin beställning av en 

reklambyrå. Ett annat fenomen tyder på att reklambyråers underleverantörer, exempelvis 

produktionsbolag, har börjat ta över alltmer jobb från reklambyråerna.  

Vi vill med denna studie jämföra reklambyråers verksamhet med dess kunder, alltså Ni 

företag. Liknande frågor som Ni företag har fått, har även Er anlitade reklambyrå fått.  

 

1. Kan Ni kort beskriva er verksamhet? Vilken typ av verksamhet har Ni? 

2. Hur hittade ni den reklambyrån ni valde att samarbeta med? 

3. Hur har Ni arbetat när ni har kommit i kontakt med Er anlitade reklambyrå? Är det Ni eller 

reklambyrån som önskar och driver igenom ett reklamprojekt? 

4. Kan Ni rangordna fem viktiga faktorer när ni valde reklambyrån? 

5. Finns det något Ni önskar byta med er reklambyrå? Om ja, vad? 

6. Hur mycket brukar ni involvera er i projekt som ni brukar anlita er reklambyrå för att 

göra? Och brukar Ni göra uppföljning av projekten? 

7. Rangordna dessa ord från den minst viktiga till mest viktiga(1-5) vid ert samarbete med en 

reklambyrå. Pris, Engagemang, kvalitet, leveranstid, reklambyråns rykte. 

8. Hur involverar Ni/tar hänsyn till reklambyrån när Ni ska verkställa exempelvis en 

reklamfilm eller annons? 
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9. Anser Ni att reklambranschen har förändrats på senare tid? Om ja, på vilket sätt? 

10. Vi har under uppsatsens gång gjort undersökningar om reklambranschen och vi har sett 

att en del förändringar har skett, bland dessa har vi sett att produktionsbolag har börjat ta 

över mer reklambyråernas jobb. Varför tror Ni att företag vänder sig till dessa 

produktionsbolag direkt och inte via reklambyråer först? 

11. Vad anser ni att reklambyråernas hot är?  

12. Vid offertframtagning till reklambyrån, hur resonerar Ni vid prisförslag?  

13. Finns det något Ni önskar ändra i reklambranschen? 

 


