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Sammanfattning 
 

Titel: Triangeldrama - En deskriptiv fallstudie om arbetsprocessen och relationen mellan ett 

företag och dess PR- och reklambyrå. 

Författare: Nadia Bazydlo & Anne-Sofie Hedén 

Handledare: Lars Vigerland 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, marknadsföring (15 hp) 

Bakgrund: I dagens samhälle utsätts konsumenter ständigt för en mängd olika typer av 

reklam. För att fånga upp deras intresse och uppmärksamhet är det viktigt att kunna 

differentiera och utmärka sig på marknaden genom att välja rätt kommunikationsmedel. Om 

ett företag vill lansera en ny produkt eller tjänst finns oftast inte all kompetens som behövs 

tillgänglig för att marknadsföra detta i ett och samma företag. Därför väljer företag att 

outsourca, som innebär att externa verksamheter hjälper ett företag med dess 

marknadsföringsprocess. På grund av detta har en mängd reklam- och PR-byråer vuxit fram 

för att kunna komplettera den kompetensen som ett företag saknar. Hur dessa reklam- och PR-

byråer väljer att marknadsföra produkten eller tjänsten varierar mycket från gång till gång 

men slutmålet är alltid detsamma, att exponera en produkt eller tjänst.   

Syfte: Undersöka arbetsprocessen hos ett företag och dess anlitade reklam- och PR-byrå samt 

belysa relationen mellan de tre parterna. 

Metod: En deskriptiv fallstudie bestående av fyra semistrukturerade intervjuer.  

Teori: Fem teorier som är länkade till ämnet, arbetsprocessen och relationen mellan ett 

företag och dess reklam- och PR-byrå har noga valts ut för att ge stöd åt uppsatsens syfte.  

Empiri: De fyra semistrukturerade intervjuerna består utav personer med olika 

befattningspositioner inom en reklambyrå, en PR-byrå samt ett företag som samarbetar med 

dessa två byråer. Respondenterna erhåller stor kompetens inom ämnet och bidrar med relevant 

information för att besvara uppsatsens syfte. 

Slutsats: Varje arbetsprocess mellan ett företag och en reklam- och PR-byrå är unik. Detta 

beror på att varje uppdragsgivare har sina specifika krav och mål som byråerna måste anpassa 

sig efter. Även relationen och kontakten mellan en byrå och kund varierar vilket i sin tur 

formar arbetsprocessen. Författarna konstaterar dock att grunden till de flesta arbetsprocesser 

och relationer mellan ett företag och dess anlitade reklam- och PR-byrå är sig lik.   

 

Nyckelord: PR, reklam, byrå, pitch, brief, marknadsföring, kommunikation, arbetsprocess, 

kundrelation, kreativitet. 



 

Abstract 
 
Title: Triangle Drama - A descriptive case study of the work process and the relationship 

between a company and its PR and advertising agency. 

Authors: Nadia Bazydlo & Anne-Sofie Hedén 

Adviser: Lars Vigerland 

Subject: Bachelor thesis in Business, major in Marketing (15 hp) 

Background: In today's society consumers are constantly exposed to a variety of different 

types of advertising. In order to capture customers' interest and attention, it is important to 

differentiate and distinguish yourself on the market by choosing the right channels of 

communication. If a company is going to launch a new product or service all the skills needed 

to promote are usually not available in the same firm. That is the reason why companies 

choose to outsource this work to an external organisation to help the company with the 

marketing process. Because of this, a lot of advertising and PR agencies have emerged to 

complement the expertise that a company lacks.  

Purpose: Describe the working process of a company and its hired advertising and PR agency 

and also explain the relationship between the three parties. 

Method: A descriptive case study consisting four semi-structured interviews. 

Theory: Five theories that are linked to the subject, the work process and the relationship 

between a company and its advertising and PR agency have been carefully selected to support 

the purpose of the essay.  

Empirical studies: The four semi-structured interviews consist of people with different job 

positions in an advertising agency, a PR agency and a company that collaborates with these 

two agencies. The respondents obtain substantial expertise of the topic and contribute relevant 

information to answer the purpose of the essay. 

Conclusion: Each work process between a company and an advertising and PR agency is 

unique, since each client has specific requirements and objectives that agencies must adapt to. 

The relationship between an agency and a client varies which in turn shapes the work. The 

authors have concluded, however, that the basis for the work processes and relationship 

between a company and its hired advertising and PR agency is similar. 

 

Keywords: public relations (PR), advertising, agency, pitch, brief, marketing, communication, 

work process, customer relationship, creativity.  



 

Innehållsförteckning 
 

1.   Inledning ..........................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund ......................................................................................................................1 

1.2 Reklam- och PR-byrå ....................................................................................................3 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................3 

1.4 Syfte .............................................................................................................................4 

1.5 Frågeställning ...............................................................................................................4 

1.6 Avgränsning .................................................................................................................5 

1.7 Definitioner ..................................................................................................................5 

2. Metod .................................................................................................................................7 
2.1 Metodansats ..................................................................................................................7 

2.2 Fallstudie ......................................................................................................................7 

2.3 Kvalitativ forskning ......................................................................................................8 

2.4 Semistrukturerad intervju ..............................................................................................8 

2.5 Datainsamling ...............................................................................................................9 

2.6 Urval ............................................................................................................................9 

2.7 Abduktion .....................................................................................................................9 

2.8 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 10 

2.9 Kritisk reflektion ......................................................................................................... 10 

2.10 Tillvägagångssätt ...................................................................................................... 11 

2.11 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................... 12 

3. Teori ................................................................................................................................. 13 

3.1 Integrated Marketing Communication ......................................................................... 13 

3.2 The Linear Model of Communication ......................................................................... 15 

3.3 Agentteori ................................................................................................................... 17 

3.4 ”Typer av strategiska och temporära projekt” .............................................................. 18 

3.5 ”Att organisera grupper och team” .............................................................................. 19 

3.6 Teoretisk syntes .......................................................................................................... 21 

4. Empiri .............................................................................................................................. 23 

4.1 Empiriinledning .......................................................................................................... 23 

4.2 Om Trygg-Hansa ........................................................................................................ 23 

4.3 Intervju Trygg-Hansa PR ............................................................................................ 24 

4.3.1 Samarbetet med Prime Group ............................................................................... 24 

4.3.2 Arbetsprocessen ................................................................................................... 24 

4.3.3 Relationen ............................................................................................................ 26 



 

4.3.4 Uppföljning .......................................................................................................... 27 

4.4 Intervju med Prime Group........................................................................................... 28 

4.4.1 Om Prime Group .................................................................................................. 28 

4.4.2 Samarbetet med Trygg-Hansa .............................................................................. 28 

4.4.3 Arbetsprocessen ................................................................................................... 29 

4.4.4 Relationen ............................................................................................................ 30 

4.4.5 Uppföljning .......................................................................................................... 31 

4.5 Intervju Trygg-Hansa Reklam ..................................................................................... 32 

4.5.1 Samarbetet med Lowe Brindfors .......................................................................... 32 

4.5.2 Arbetsprocessen ................................................................................................... 33 

4.5.3 Relationen ............................................................................................................ 34 

4.5.4 Uppföljning .......................................................................................................... 35 

4.6 Intervju Lowe Brindfors .............................................................................................. 36 

4.6.1 Om Lowe Brindfors ............................................................................................. 36 

4.6.2 Samarbetet med Trygg-Hansa .............................................................................. 36 

4.6.3 Arbetsprocessen ................................................................................................... 38 

4.6.4 Relationen ............................................................................................................ 40 

4.6.5 Uppföljning .......................................................................................................... 40 

5. Analys .............................................................................................................................. 42 
5.1 Analys av Integrated Marketing Communication (IMC) .............................................. 42 

5.2 Analys av The Linear Model of Communication ......................................................... 43 

5.3 Analys av Agentteorin ................................................................................................ 45 

5.4 Analys av “Typer av Strategiska och Temporära Projekt” ........................................... 46 

5.5 Analys av “Att organisera grupper och team” .............................................................. 47 

5.6 Sammanfattning och diskussion av analys ................................................................... 49 

6. Resultat ............................................................................................................................ 52 
6.1 Diskussion .................................................................................................................. 52 

6.2 Slutsats ....................................................................................................................... 53 

6.3 Självkritik ................................................................................................................... 54 

6.4 Förslag på vidare forskning ......................................................................................... 54 

7. Källförteckning ................................................................................................................. 56 
7.1 Tryckta källor ............................................................................................................. 56 

7.2 Elektroniska källor ...................................................................................................... 58 

7.3 Muntliga Källor .......................................................................................................... 58 

8. Bilagor ............................................................................................................................. 60 



 

8.1 Intervjufrågor till Trygg-Hansa angående deras PR ..................................................... 60 

8.2 Intervjufrågor till Prime Group ................................................................................... 61 

8.3 Intervjufrågor till Trygg-Hansa angående deras reklam ............................................... 62 

8.4 Intervjufrågor till Lowe Brindfors ............................................................................... 63 

 

   

 

 

 

 



1 

 

1.   Inledning 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden till det valda undersökningsområdet. Inledningsvis 

görs en kort beskrivning utav marknadsföringsbranschen samt vikten av en bra relation 

mellan kund och byrå. Vidare beskrivs och motiveras valet av ämne med hjälp av en 

problemformulering samt syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle utsätts konsumenter ständigt för en mängd olika typer av reklam. Dock kan 

det vara svårt att differentiera sig från mängden då det oftast finns mycket brus som påverkar 

hur konsumenten uppfattar informationen. Tiden efter andra världskriget ansågs det vara 

enklare att nå konsumenten med hjälp av marknadsföring då det fanns färre men större 

mediekanaler i samhället (Callius 2008). Inställningen hos konsumenter var annorlunda 

eftersom många väntade med spänning på marknadsförares nya erbjudanden om en mer 

livfull värld än vad tiden före världskriget erbjöd. Idag ser det annorlunda ut då det inte är 

konsumenten själv som väntar på marknadsföringen, utan det är marknadsföringen som 

istället söker upp konsumenten. En mättnad hos konsumenter har uppfattats vilket har medfört 

att marknadsförare idag strävar efter att komma förbi irritationen och motvilligheten och 

istället lämna ett positivt intryck (Callius 2008). För att fånga konsumentens intresse och 

uppmärksamhet är det viktigt att kunna differentiera och utmärka sig på marknaden genom att 

välja rätt kommunikationsmedel.  Inom reklambranschen är det även stor konkurrens då 

antalet aktörer på marknaden ökar varje år, därför är det viktigt att företagen ständigt 

utvecklar sina tjänster för att tillfredsställa marknadens nya behov (Callius 2008). 

 

Om ett företag vill lansera en ny produkt eller tjänst finns oftast inte all kompetens som 

behövs tillgänglig för att marknadsföra detta i ett och samma företag. Därför väljer företag att 

outsourca, vilket innebär att hyra in en extern verksamhet, som kan hjälpa företaget med 

marknadsföringsprocessen (Horsky 2006). Till följd av detta har en mängd reklam- och PR-

byråer vuxit fram för att kunna komplettera den kompetensen som ett företag saknar. Hur 

dessa reklam- och PR-byråer väljer att marknadsföra produkten eller tjänsten varierar väldigt 

mycket från gång till gång men slutmålet är alltid detsamma, det vill säga att exponera en 

produkt eller tjänst (Horsky 2006). 
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Eftersom samarbeten mellan kund och byråer blir allt vanligare är det även viktigt att 

undersöka hur relationen ser ut mellan dem. Doyle et al. konstaterar att företagens relation 

gentemot dess reklam- och PR-byrå är väldigt viktig för att kunna genomföra en lyckad 

marknadsföring av en produkt eller tjänst. Om inte relationen fungerar ökar risken för att ett 

företag byter byrå. Doyle et al. redogör även för signaler som byråer bör beakta som tecken på 

en osäker och känslig relation (Doyle et al. 1980). 

 

Childers Hon och Grunig skrev 1999 artikeln “Guidelines for Measuring Relationships in 

Public Relations” som handlar om relationer inom PR och författarna hittade därmed ett 

utmärkande problem: 

 

“As important as it can be for an organization to measure PR outputs and outcomes, it is 

even more important for an organization to measure relationships.”(Childers Hon & Grunig 

1999) 

 

Childers Hon och Grunig menar att det är vanligt och ofta enklare att undersöka hur ett 

företags resultat och utfall utmärker sig än att mäta relationer. Genom att förstå relationen kan 

det skapa effektivitet och en fördel inom samarbetet mellan kund och byrå (Childers Hon & 

Grunig 1999). Vägen och processen mot slutprodukten borde vara minst lika viktig som 

resultatet av budskapet. 

 

För att en byrå hela tiden ska leverera på en nivå som kunden efterfrågar är det viktigt att 

arbetarna på byrån känner sig inspirerade så att kreativiteten ständigt utvecklas. Om inte 

reklam- eller PR-byrån förstår vilket resultat kunden eftersträvar kommer kreativiteten i 

arbetsprocessen att minska vilket i sin tur kan leda till att byrån får ett dåligt rykte, färre 

kunder och i värsta fall går i konkurs (Koslow et al. 2006). Om kreativiteten minskar inom en 

reklam- eller PR-byrå kan kompensationen för dess arbete förändras dramatiskt under de 

kommande åren då kunderna sätter större press på byråerna. För att det inte ska leda till en 

negativ omständighet är det viktigt att byråerna utvecklar nya strategier och förändrar 

kompensationsutvecklingen till något bättre (Spake et al. 1999). 
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1.2 Reklam- och PR-byrå 

Att anlita externa konsulter för att förbättra ett företags marknadsföring har blivit allt 

vanligare. Reklambyråer kan genom kommunikation utföra en mängd olika tjänster för att 

vara en länk mellan företaget och omvärlden. Reklambyråer hjälper till att framställa 

avancerade reklammaterial som bland annat annonser, reklamfilmer, skyltar, logotyper, 

visitkort och copywriting. Personer som arbetar på reklambyråer kan exempelvis vara grafiska 

formgivare, illustratörer, copywriters och art directors. En av reklambyråns viktigaste uppgift 

är att hjälpa företag, som de har blivit anlitade av, att skapa en sammanhållen kommunikation 

med omvärlden, alltså att hjälpa företaget att utveckla långsiktiga strategier inom 

kommunikation (Axelsson & Agndal 2012, s.33). 

 

Förutom att ta hjälp av reklambyråer anlitas även PR-byråer av företag vars syfte är att 

förbättra eller förändra exempelvis bilden av hur ett företag framstår i media. Detta är väldigt 

betydelsefullt då bilden av ett företag påverkar konsumentens beteende. Så som en 

reklambyrå strävar en PR-byrå likaså efter att minska gapet mellan företaget och dess omvärld 

med hjälp av kommunikation (Axelsson & Agndal 2012, s.34). En PR-byrå arbetar dock med 

icke-personlig form av kommunikation för att bygga upp förtroende, goodwill och intresse 

mellan en organisation och dess intressenter (Baines et al. 2011, s.741). 

 

1.3 Problemformulering 

Vid tidigare forskning undersöker bland annat Horsky (2006) varför företag väljer att ta hjälp 

av externa reklam- och PR-byråer, Doyle et al. (1980) granskar hur byråernas relation till sina 

kunder ser ut samt studerar Callius (2008) hur dagens reklammottagare uppfattar reklam idag 

och hur viktigt det är för reklam- och PR-byråer att utveckla rätt kommunikationsmedel för att 

nå allmänheten utan att störas av brus. Kunskapsluckan som finns inom detta område är 

bristen på förklaring av arbetsprocessen för att nå ett slutresultat. 

 

Forskningsområdet beskriver vikten av att differentiera sig och synas inom olika 

mediekanaler, detta med hjälp av en byrå. Många företag väljer att arbeta med modellen 

Integrated Marketing Communication (IMC) som använder sig av flera kanaler för att 

kommunicera ett budskap (Badrinarayanan et al. 2013). Forskning om IMC finns men det 

finns ingen forskning om hur företag tillämpar modellen i sin arbetsprocess samt vilka 
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likheter och skillnader som kan uppfattas under processens gång. Childers Hon och Grunig 

skriver i sin artikel att det finns forskning kring relationer och dess roll inom marknadsföring, 

dock görs ingen jämförelse mellan olika byråer och deras kunder. Författarna uppfattar 

därmed en bristfällig forskning kring hur processen artar sig och hur relationen ser ut mellan 

ett företag och sina anlitade byråer, samt en saknad jämförelse mellan dessa. 

 

Utifrån den ovannämnda tidigare forskningen har författarna hittat en kunskapslucka och ska 

därmed undersöka en reklam och PR-byrås arbetsprocess samt hur relationen ser ut gentemot 

deras kunder som består av företag som behöver hjälp med sin marknadsföring. Detta på 

grund av det framförallt inte gjorts någon tidigare forskning angående detta samt författarnas 

gemensamma intresse kring ämnet. I uppsatsen studeras både en reklam- och en PR-byrå för 

att undersöka om det finns en skillnad mellan dem när det handlar om relationen mellan kund 

och byrå och om den är annorlunda vid arbete med reklam i jämförelse med PR. Författarna 

vill således genomföra två analyser sett från både byråns samt företagets perspektiv; en som 

handlar om relationen samt en som handlar om arbetsprocessen mellan reklambyrå och kund 

och en mellan PR-byrå och kund. Utifrån dessa två byråer och det valda företaget kommer det 

att undersökas om det finns en teoretisk arbetsskillnad. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetsprocessen hos ett företag och dess anlitade 

reklam- och PR-byrå samt belysa relationen mellan de tre parterna.  

 

1.5 Frågeställning 

För att besvara syftet har författarna valt att utgå från tre frågeställningar: 

- Hur arbetar ett företag med externa reklam- och PR-byråer? 

- Vilka faktorer är viktiga för att en relation mellan ett företag och dess anlitade byråer 

ska vara hållbar? 

- Vilka likheter och skillnader finns det i arbetsprocessen med en reklambyrå gentemot 

en PR-byrå? 
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1.6 Avgränsning 

Avgränsningen innefattar att undersöka arbetsprocessen och relationen mellan endast ett 

företag och dess reklambyrå samt PR-byrå som de samarbetar med. Författarna väljer endast 

att undersöka hur relationen ser ut mellan kund och byrå, ej mellan kund och slutkonsument. 

Uppsatsen är en fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt eftersom mer djupgående material 

och information behövs för att kunna besvara syftet än vad som skulle genereras från en 

kvantitativ undersökning. Den geografiska avgränsningen görs till ett företag och två byråer 

som är verksamma i Stockholm. Eftersom detta är en fallstudie kommer den inte att påvisa en 

generalisering av branschen. 

 

1.7 Definitioner 

Art director/kreatör: Personer som ansvarar för att producera kreativa idéer och visuella 

mönster. Arbetar vanligtvis i partnerskap tillsammans med copywriters (Pickton & Broderick 

2005, s.331). 

 

Brief: En skriftlig eller muntlig handling som används för att utbyta information mellan parter 

som är involverade i utvecklingen och genomförandet av en kampanj eller liknande (Baines et 

al. 2011, s.727). 

 

Casting: Processen att välja skådespelare för en film eller teater (Longman Dictionary of 

Contemporary English 2014, s.265). 

 

Copywriter: Personer som ansvarar för att producera kreativa idéer och texter eller “kopior” 

för marknadskommunikation. Copywriters arbetar vanligtvist i partnerskap med art 

directors (Pickton & Broderick 2005, s.331). 

 

CRM: Customer Relationship Marketing. Innehåller all marknadsföring och strategier som 

används för att behålla kunder. Detta uppnås genom att erbjuda kunderna relationsbundna 

produkter eller tjänster som uppfattas vara av värde och överlägsna konkurrenternas (Baines 

et al. 2011, s.730). 
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Face-to-face: Ett uttryck för beskrivandet av interaktioner som sker mellan företag där de 

båda parterna möts fysiskt (Longman Dictionary of Contemporary English 2014, s.638). 

 

Feedback: Den del av en kommunikationsprocess med hänvisning till de svar som erbjuds av 

mottagarna (Baines et al. 2011, s.733). 

 

Image: Uppfattningar, idéer och intryck som innehas av en person angående ett objekt 

(Kotler & Keller 2009, s.786). 

 

Kit: Uppsättning av samhöriga föremål som används för ett specifikt ändamål (Longman 

Dictionary of Contemporary English 2014, s.1007).  

 

Originalare: Kallas även grafisk formgivare eller graphic designer. En person som arbetar 

med konsten att kombinera bilder, ord och dekoration vid producering av till exempel böcker, 

tidskrifter, marknadsföring (Longman Dictionary of Contemporary English 2014, s.801). 

 

Pitch: En presentation som ger möjlighet för en byrå att framföra sig själv, sina idéer och 

föreslå lösningar till en kunds brief, vanligtvis i konkurrens med andra utvalda byråer för att 

få chansen att vinna en kunds affärer (Pickton & Broderick 2005, s.342). 

 

Planner: Någon som planerar och gör viktiga beslut om något (Longman Dictionary of 

Contemporary English 2014, s.1380). 

 

PR: Public Relations. En icke-personlig form av kommunikation som används för att bygga 

upp förtroende, goodwill, intresse, och relation mellan en organisation och dess intressenter 

(Baines et al. 2011, s.741). 

 

Research: En detaljerad insamling av nödvändig fakta och information om något (Longman 

Dictionary of Contemporary English 2014, s.2547). 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av den information som ligger 

till grund för uppsatsens syfte samt motiv till val av källorna. 

 

2.1 Metodansats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetsprocessen hos ett företag och dess anlitade 

reklam- och PR-byrå samt belysa relationen mellan de tre parterna. Detta har gjorts genom en 

deskriptiv fallstudie samt en kvalitativ metod då det primära data som använts för att besvara 

frågeställningarna har framförallt samlats in från fyra semistrukturerade intervjuer med en 

reklambyrå, en PR-byrå samt två anställda på ett företag som samarbetar med båda dessa 

byråer. 

 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en metod som detaljerat beskriver ett fall men som i jämförande syfte även 

kan användas vid studiet av ett fåtal fall, exempelvis av individer, situationer eller 

organisationer (Bryman & Bell 2005, s.589). En fallstudie utgörs vanligtvis tillsammans med 

en kvalitativ forskning eftersom det är vanligt att fallstudien behandlar praktiska problem 

utifrån ett helhetsperspektiv. Denna uppsats väljer att rikta in sig på ett fall som innebär att 

undersöka endast ett företag och dess samarbete med en reklambyrå och en PR-byrå. 

Författarna försöker således att införskaffa sig djupgående insikter inom denna situation och 

hur de inblandade personerna tyder detta. En fallstudie fokuserar mer på processen än på 

resultatet samt mer på att upptäcka än på att bevisa (Merriam 2008, s.9). Flera forskare har 

kommit fram till olika definitioner av begreppet fallstudie. Yin (2009) menar bland annat att 

fallstudier är en forskningsmetod som framförallt passar in i situationer där det inte går att 

skilja variablerna från sammanhanget eller den kringliggande situationen. En fördel med en 

fallstudie är att det finns en möjlighet att använda många olika insamlingsmetoder så som 

intervjuer, vetenskapliga artiklar, dokument och observationer. Nackdelen är dock att 

fallstudier kan ta lång tid att genomföra vilket kan resultera i för mycket information och 

material att hantera. 
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2.3 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning är oftast deskriptiv då den framförallt baseras på ord, vilket anses vara 

det centrala arbetsmaterialet vid insamling av data, till skillnad från kvantitativ data som 

istället fokuserar på siffror (Repstad 1999, s.9). Eftersom datainsamlingen för denna uppsats 

grundar sig på fyra djupgående intervjuer används ett kvalitativt angreppssätt då studien 

försöker att skapa en helhetsbild och möjliggöra en ökad förståelse för syftet i uppsatsen. 

Detta genom att fokusera på endast ett företag och dess reklam- och PR-byrå som de 

samarbetar med. Denna kvalitativa undersökning bygger på ett successivt framväxande där 

fenomenet påträffas och förklaras. Resultatet i uppsatsen blir mer djupgående än vid 

kvantitativ forskning och grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler 

(Olsson & Sörensen 2011, s.18). Kvalitativa metoder kännetecknas även ofta av att vara 

flexibla då det exempelvis finns möjlighet att ändra på uppläggningen under genomförandet 

av undersökningen (Repstad 1999, s.11). Många forskare har dock kritiserat beskrivningen av 

kvalitativ forskning och varit oense om vad det faktiskt innebär. Widerberg menar att 

målsättningen för kvalitativ forskning är att upptäcka betydelse och mening hos fenomen, 

snarare än mängd och egenskaper (Nylén 2005, s.10). Det beskrivs ofta att kvalitativa 

metoder går på in djupet men inte på bredden. Detta innebär att det endast studeras en eller 

några få miljöer i sin helhet med konkreta nyanser vilket är både en för- och nackdel (Repstad 

1999, s.10). Fördelen är att författarna lyckas få mycket detaljrik information om ett specifikt 

ämne som kan studeras på djupet vilket i sin tur genererar en större förståelse kring det. 

Nackdelen är att datan ibland kan bli för snäv och inriktad vilket möjligtvis inte ger uppsatsen 

de fakta om omgivningen som behövs för att kunna dra bestämda slutsatser. 

 

2.4 Semistrukturerad intervju 

Uppsatsens största mängd data har samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer med 

två personer på ett och samma företag, en person på en reklambyrå samt en person på en PR-

byrå. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer frågor från en färdig 

intervjuguide som innehåller teman som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren har dock möjlighet att vara flexibel genom att variera ordningsföljden mellan 

frågorna samt en frihet att ställa ytterligare följfrågor om det sammanbinder till det som 

intervjupersonen uttalat sig om. Inom en semistrukturerad intervju ligger tyngdpunken på hur 

respondenten tolkar, utvecklar samt förstår frågorna (Denscombe 2010, s.234-235). 
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Författarna valde att genomföra en semistrukturerad intervju för att erhålla så detaljerad och 

omfattande data som möjligt. Skulle det istället genomförts en strukturerad intervju, det vill 

säga ett förbestämt och strukturerat frågeformulär (Denscombe 2010, s.233-234), kan det 

hända att viktiga och avgörande frågor för uppsatsen skulle få mindre fokus. 

 

2.5 Datainsamling 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte har de primära data, som tidigare 

nämnts, samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer från en reklambyrå, en PR-byrå 

och två personer på ett företag som samarbetar med båda dessa byråer. De sekundära data 

består främst av vetenskapliga artiklar som är hämtade från databaser så som JSTORE, Libris 

och EBSCOhost. Dessutom har författarna tagit del av en stor mängd litteratur inom ämnet. 

Sekundärdata är data som författarna själva inte samlat in men som har använts i arbetet 

(Bryman & Bell 2005, s.230). 

 

2.6 Urval 

På grund av praktiska och tidsrelaterade skäl genomfördes ett bekvämlighetsurval eftersom 

det var relativt svårt att få tid för en intervju med båda byråerna samt företaget. Därför valde 

författarna att intervjua de personer som hade tid för en intervju, dock uppfyllde dessa byråer 

och företag självfallet kraven för intervjun då det var viktigt att ett och samma företag hade en 

koppling till båda byråerna. 

 

2.7 Abduktion 

Abduktion är en metod som oftast används vid fallstudiebaserade undersökningar. Denna 

uppsats är en abduktiv fallstudie vilket betyder att ett enskilt fall tolkas utifrån ett antaget 

generellt mönster som förklarar fallet i fråga. Metoden innebär att både empirin och teorin 

utvecklas under processens gång vilket betyder att ingen av delarna behöver vara helt 

fastställd före den andra (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). I denna undersökning har vissa 

av teorierna fastställts innan insamlingen av empirin samtidigt som författarna har försökt att 

hitta en lämplig teori till den resterande empirin. Metoden består av både induktiva och 

deduktiva inslag men kan ej definieras som en blandning av dessa. Induktion betyder att 

författaren först samlar in empiri och utifrån den försöker skapa en passande teori som ska 
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förklara empirin medan deduktion innebär att forskaren först väljer en teori och försöker 

därefter hämta empiri som ska kunna stödja och förklara teorin. Abduktionen utgår från 

empiriska fakta så som induktionen men förkastar inte teoretiska föreställningar och befinner 

sig på det sättet närmare deduktionen (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55-56). 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som beskriver kvaliteten i en undersökning. 

Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas tillförlitlighet i en undersökning. Reliabilitet 

visar på om det blir samma resultat vid en undersökning som skulle genomföras på nytt med 

samma tillvägagångssätt (Olsson & Sörensen 2011, s.123).  Om resultaten skiljer sig mycket 

anses undersökningen ha en låg reliabilitet vilket innebär att den ej är tillförlitlig. 

Reliabiliteten fastställs beroende på hur mätningarna utförs samt hur noggrann författaren är 

vid bearbetningen av informationen (Magne Holme & Krohn Solvang 2010, s.163). 

 

Validitet beskriver huruvida man mäter det som faktiskt ska mätas (Olsson & Sörensen 2011, 

s.124). Det finns två typer av validitet, extern- och intern validitet. Intern validitet används i 

huvudsak inom fallstudier och inkluderar oftast frågor rörande kausalitet och fokuserar på om 

och hur vissa villkor kan leda till andra villkor. Intern validitet koncentrerar sig även på om en 

slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler är hållbar eller 

inte. Extern validitet visar till vilken grad undersökningens resultat kan generaliseras (Yin 

2009, s.43-44). Inom den externa validiteten bestäms det hur individer och organisationer 

väljs ut till undersökningen. LeCompte och Goetz menar dock att den externa validiteten, till 

skillnad från den interna, bildar ett problem för kvalitativa forskare på grund av deras tendens 

att använda fallstudier och begränsade urval (Bryman & Bell 2005, s.306). 

 

2.9 Kritisk reflektion 

Validiteten i denna uppsats förstärks genom att fyra semistrukturerade intervjuer har 

genomförts för att erhålla så mycket användbar data som möjligt för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar och syfte. Respondenterna till intervjuerna har noga valts ut efter 

dess kunskap inom relations- och arbetsprocessen på respektive företag och anses därmed 

vara tillförlitliga. Dock finns en risk att reliabiliteten dämpas på grund av 

bekvämlighetsurvalet. Eftersom författarna endast valt att fokusera på att intervjua ett företag 
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och dess relation till sin reklam- och PR-byrå kan resultatet av denna uppsats inte 

nödvändigtvis stämma överens med andra företagsrelationer och dess byråer. Informationen 

till uppsatsen har, utöver intervjuerna, hämtats från vetenskapliga databaser och relevant 

litteratur, detta för att stärka trovärdigheten och öka kvaliteten i undersökningen. 

 

2.10 Tillvägagångssätt  

Uppsatsens primära data består utav fyra semistrukturerade intervjuer med två personer på ett 

och samma företag samt dess anlitade reklam- och PR-byrå. Innan de slutliga intervjuobjekten 

var fastställda kontaktades flera olika företag och byråer. Författarna började med att ta 

kontakt med företagen via e-post men upptäckte snabbt att de antingen inte besvarades eller 

att företagen inte hade tid för en intervju. Istället valde författarna att ringa upp de olika 

företagen och genom växeln bli hänvisade till rätt person. Att ta kontakt via telefon istället för 

e-post visade sig vara smidigare då författarna direkt fick ett klart svar om personen i fråga 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju eller inte, via e-post tog det alldeles för lång tid. 

 

När författarna väl kom i kontakt med de fyra respondenterna var de direkt villiga att ställa 

upp på varsin intervju och ett frågeformulär skickades ut till varje respondent några dagar i 

förväg. Intervjuerna genomfördes under 40-60 minuter på respektive respondents arbetsplats. 

Atmosfären under intervjun uppfattades som avslappnad vilket kan ha grundats i att 

respondenterna kände sig mer bekväma att befinna sig på sin egen arbetsplats än om 

intervjuerna skulle genomförts på ett café eller liknande. Hela intervjun spelades in, vilket 

respondenterna var medvetna om. Detta för att kunna koncentrera sig på den intervjuade 

personen samt ha möjlighet att ställa väsentliga följdfrågor utan att känna press över att hinna 

skriva ned allt på plats. Detta kan möjligen ha medfört att respondenten kände sig begränsad i 

sina svar på grund av att denne var rädd för att uttala sig inkorrekt om en viss information och 

därmed kände en viss press. Detta var dock inget som författarna uppfattade då intervjuerna 

flöt på bra och frågorna besvarades utförligt. Efter att intervjuerna var genomförda valde 

författarna att transkribera två intervjuer var för att sedan gå igenom dem tillsammans, vilket 

var ett mer tidseffektivt sätt än om författarna skulle lyssnat och skrivit om alla fyra intervjuer 

tillsammans. Att spela in och sedan transkribera i efterhand ansågs vara en stor fördel då 

författarna kunde ta del av betydelsefulla detaljer, vilket annars lätt skulle kunnat förbises om 

svaren skulle skrivits ner på plats. Vid renskrivningen av intervjuerna kunde fakta väljas ut 
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som var väsentlig för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar genom att länka 

samman det med undersökningens teorier.  

 

Att genomföra en fysisk intervju gav författarna möjligheten att tolka ansiktsuttryck och få en 

mer personlig kontakt än om det skulle utförts via telefon eller e-post. Det var på så sätt även 

enklare att anpassa sig till intervjuns atmosfär för att exempelvis veta vid vilken tidpunkt 

möjligheten för följfrågor passade in för att intervjun skulle flyta på.   

 

2.11 Etiskt förhållningssätt 

Författarna talade i förväg om för respondenterna att intervjuerna skulle spelas in och att 

frågorna var kopplade till att besvara uppsatsens syfte. Frågeformuläret skickades ut till alla 

respondenter i förväg för att alla skulle få samma förutsättningar att kunna besvara frågorna 

under intervjun. Respondenterna informerades även om att uppsatsen skulle bli en offentlig 

handling efter att den blivit godkänd. På grund av att respondenterna inte ville att osanningar 

skulle publiceras hade de som krav att granska uppsatsen innan offentliggörandet av den för 

att kontrollera att innehållet stämde överens med vad som framfördes på intervjun samt med 

den information som fick lov att användas. Det skulle därmed vara oetiskt att publicera 

uppsatsen utan att låta respondenterna få chansen att läsa igenom den innan. Ändamålet med 

intervjun var bland annat att inte ställa obekväma frågor för att ge en rättvis bild av den 

inhämtade informationen, detta genom att endast försöka erhålla övergriplig information om 

organisationernas arbetsprocess och relation, inte något annat. Efter intervjun frågade 

författarna även om tillåtelse för användningen av respondenternas namn i uppsatsen. 
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3. Teori 

I kapitlet nedan redovisas de teorier som valts för att tillämpa och besvara uppsatsens 

problem. En efterföljande teoretisk syntes sammanfattar kapitlet och motiverar valen av 

teorierna. 

 

3.1 Integrated Marketing Communication 

Integrated Marketing Communication (IMC) är ett koncept inom 

marknadsföringskommunikation och betonar vikten av att täcka ett intervall av främjande 

aktiviteter som är riktade mot en eller fler specifika publiker (Pickton & Broderick 2005, 

s.22). IMC används som ett strategiskt instrument och kan definieras följande: 

 

”IMC is a strategic approach to the planned management of an organisation´s 

communications. IMC requires that organizations coordinate their various strategies, 

resources and messages in order that it engage coherently and meaningfully with target 

audiences. The main purpose is to develop relationships with audiences that are of mutual 

value.” (Baines et al. 2011, s.430) 

 

IMC består utav ett marknadskommunikationsprogram som i sin tur innehåller åtta olika 

faktorer: 

 

- Reklam (advertising) involverar all form av icke personlig presentation och kampanj 

av idéer, varor eller tjänster genom en identifierad sponsor. 

- Säljfrämjande/kampanj (sales promotion) är en variation av kortsiktiga incitament 

för att uppmuntra test eller köp av en produkt eller tjänst. 

- Event och upplevelser (events and experiences) är företagssponsrade aktiviteter och 

program som är designade för att skapa dagliga eller märkesrelaterade interaktioner. 

- Public relations och publicitet (PR och publicity) är en variation av program som är 

utformade för att uppmuntra och skydda ett företags image eller dess individuella 

produkter. 

- Direkt marknadsföring (Direct marketing) gestaltas genom e-post, telefon, post eller 

internet för att värva respons och en dialog eller kommunicera direkt med specifika 

kunder och möjligheter. 
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- Interaktiv marknadsföring (Interactive marketing) är internetbaserade aktiviteter 

och program som är utformade för att engagera kunder och direkt eller indirekt öka 

medvetenhet, stärka ett varumärkes image eller framkalla försäljning av produkter och 

tjänster. 

- Word-of-mouth är en muntlig, skriftlig eller elektronisk kommunikation mellan 

personer. Kommunikationen är en marknadsföringsmetod som är relaterad till 

erfarenhet och uppfattning av ett köp eller användande av en produkt eller tjänst. 

- Personlig försäljning (Personal selling) är en så kallad face-to-face interaktion med 

en eller flera framtida köpare för syftet att göra presentationer, besvara frågor och 

upphandla olika beställningar (Kotler & Keller 2009, s.512). 

 

De ovannämnda marknadsföringsaktiviteterna bidrar på olika sätt till att öka ett varumärkes 

värde (Brand equity). All form av varumärkeskontakt sänder ett intryck som kan stärka eller 

försvaga en kunds syn på ett företag. Som IMC-modellen visar kan 

marknadsföringsaktiviteter skapa ett varumärkesvärde samt bidra till en ökad försäljning. 

Värde kan skapas genom medvetenhet angående varumärket (Brand awareness) samt förena 

rätt associationer till varumärkets image (Brand image). Det är viktigt att framkalla positiva 

känslor och positiv kritik kring varumärket (Brand responses) samt främja en starkare 

konsument- och varumärkeskoppling (Brand relationship) (Kotler & Keller 2009, s.512).  

 

Enligt American Marketing Association beskrivs ett varumärke som ett namn, en symbol, 

term eller design men även som en kombination av dem. Ett varumärke ska vara avsett för att 

identifiera säljarnas produkter och tjänster samt för att kunna differentiera sig från sina 

konkurrenter. Ett varumärke är en produkt eller tjänst som har skapats för att differentieras 

från produkter och tjänster som är designade för att tillfredställa samma behov. Dessa 

differentieringar kan vara funktionella, rationella eller relaterade till produktens prestanda. De 

är även relaterade till varumärkets image genom att vara symboliska, emotionella eller 

immateriella (Kotler & Keller 2009, s.276). 
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Integrating Marketing Communication to build Brand Equity (Kotler & Keller 2009, s.513) 

 

3.2 The Linear Model of Communication 

The Linear Model of Communication är en av de typiska och mest grundläggande 

kommunikationsmodellerna inom marknadsföring och är en etablerad kommunikationsmodell 

för massmedia (Baines et al. 2011, s.373). Modellen används för att beskriva hur ett 

meddelande färdas från en sändare till en mottagare och kan brytas ner i flera faser och där 

varje fas inträffar i en specifik sekvens. Sekvensen är en linjär process där kvaliteten inom 

varje fas är viktig för att skapa en framgångsrik kommunikationsprocess (Baines et al. 2011, 

s.373). Enligt Baines delas faserna in i följande: 

 

Sändaren är en organisation eller en individ som vid ett skede upptäcker ett problem vid 

överföringen av ett meddelande. Det är viktigt att förstå problemet då det annars kan bli svårt 

för en mottagare att uppfatta meddelandet som saknar övertygelse (Baines et al. 2011, s.373). 

 

Kodning är delen i processen där sändaren väljer ut passande ord, musik och bilder som kan 

representera överförandet av meddelandet. Dessa delar är förpackade på ett sätt där det för 
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mottagaren går att packa upp och förstå meddelandet. Målen är att skapa ett meddelande som 

är kapabelt och lätt att förstå för mottagaren (Baines et al. 2011, s.373). 

 

När meddelandet har blivit kodat måste det infogas i en struktur som är kapabel för 

överföring. Meddelandet kan överföras muntligt eller skriftligt, verbalt eller icke verbalt, i en 

symbolisk form. Genom en kanal kan meddelandet överföras från sändaren till mottagaren. 

Kanalerna kan vara personliga eller icke personliga (Baines et al. 2011, s.373). Med en 

personlig kanal kan sändningen ske genom face-to-face eller genom word-of-mouth och anses 

vara väldigt influerade. Word-of-mouth är ett kommunikationsmedel där verbal 

kommunikation sker genom en konversation mottagare emellan även om inte alla mottagit det 

ursprungliga meddelandet (Pickton & Broderick 2005, s.83). Icke personliga kanaler är 

karaktäriserade av massmedia där meddelandet når en stor publik. Det är vid dessa kanaler 

viktigt för sändaren att veta vad som ska förmedlas så att mottagaren uppfattar meddelandet 

korrekt (Baines et al. 2011, s.373). 

 

När mottagaren som kan vara en individ eller en organisation väl sett, hört, smakat eller läst 

meddelandet startas avkodningen. Genom avkodning ger mottagaren meddelandet en mening 

och bryter ner meddelandet för att förstå det. När mottagaren uppfattat meddelandet skapas 

olika reaktioner och respons uppstår. Responsen kan arta sig baserat på olika känslor och 

tankar angående meddelandet till en handlings- eller beteendemässig respons (Baines et al. 

2011, s.373). 

 

Nästa steg som sker i processen av respons kallas för feedback. Det är inte bara viktigt att 

meddelandet når mottagaren utan på vilket sätt som meddelandet uppfattas är också en 

betydelsefull del av processen. Feedback är en väsentlig del i processen för att uppnå en 

framgångsrik kommunikation men kan ibland vara svår att uppfatta då kanaler som 

massmedia används. Det är svårt på grund av den tidskillnad som är involverad i processen 

och den stora misstolkning som kan ske. Förekommer kommunikationen genom personlig 

försäljning kan feedback uppfattas snabbare genom motfrågor och invändningar. Genom att 

använda feedbacksystem reduceras risken för att slösa resurser på meddelanden som 

möjligtvis kan uppfattas felaktigt av mottagaren (Baines et al. 2011, s.374). 
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Brus av olika slag i The Linear Model of Communication kan störa mottagaren. Existerar 

brus i processen kan det ursprungliga meddelandet missuppfattas eller förbises (Baines et al. 

2011, s.374). 

 

Den sista delen i modellen kallas för ”Realms of understanding” eller sfärer av förståelse. 

Detta uppstår i kommunikationsprocessen om sändaren och mottagaren förstår varandra. Med 

förståelse menas attityd, beteende, upplevelse och uppfattning. Dessa skapar ett värde från 

båda parter till kommunikationsprocessen. Finns sfären av förståelse blir kommunikationen 

mer effektiv (Baines et al. 2011, s.374). 

 

 

 

The Linear Model of Communication (Baines et al. 2011, s.372) 

 

3.3 Agentteori 

Agentteori hör till det ekonomiska perspektivet inom en organisation. Denna teori baseras på 

relationen mellan uppdragsgivare och agenter eller ombud och går att använda på många olika 

organisatoriska situationer. Teorin kan appliceras på fler olika relationer, exempelvis mellan 

aktieägare och styrelse, mäklare och hussäljare samt mellan styrelse och VD (Eriksson-

Zetterquist et al. 2008, s.190). Agentteorin fokuserar på att en uppdragsgivare delegerar ett 

arbete till en agent som utför detta. Förståelsen om att individer inte alltid delar samma 

målsättning är en central del inom teorin, vilket i sin tur kräver kontrakt. Kontrakten är 



18 

 

nödvändiga för att kunna se till att en agent agerar i enlighet med uppdragsgivarens önskemål. 

Huvudfrågan inom agentteorin fokuserar således på de olika parternas mål och kontraktets 

roll i relationen. Om inte agenten agerar enligt överenskommelsen kan det bli svårt och 

kostsamt för uppdragsgivaren att kontrollera vad agenten faktiskt gör. Det är därför viktigt att 

förstå relationen mellan de båda intressenterna. (Eriksson-Zetterquist et al. 2008, s.191). 

Enligt Kathleen M. Eisenhardt (1989) finns ytterligare en faktor att beakta som handlar om att 

risker uppfattas olika mellan uppdragsgivare och agent vilket kan resultera i att parterna 

utvecklar olika strategier för att åtgärda detta. 

 

Eisenhardt (1989) menar att agentteorin karaktäriseras av premissen att människan är 

begränsad rationell och att informationsasymmetri antas föreligga i samband med 

transaktioner. Uppdragsgivarna och agenterna arbetar för att nå effektivitet och de bör ta 

hänsyn till att människor kan vara riskbenägna och att information är en handelsvara. För 

agentteoretiker är styrningen i en organisation mer intressant än dess struktur. (Eriksson-

Zetterquist et al. 2008, s.192). 

 

3.4 ”Typer av strategiska och temporära projekt” 

De senaste decennierna har olika typer av projekt blivit allt mer vanligt och integrerat inom 

stora och små organisationer. Projekt sätter stora kvar på ledningen inom företaget och det är 

viktigt med planering, kontrollering och koordination av själva projektet (Jansson & Ljung 

2013, s.113). Temporära organisationer och projekt skapas för att förändra existerande 

verksamheter i näringslivet och därmed organiseras olika typer av projekt. Ofta bildas 

särskilda arbetsgrupper för att hantera behovet av åtgärder och för att hitta problem inom 

organisationer (Lundin & Söderholm 1995, s.1). 

 

Jansson och Ljung som har skrivit artikeln “Strategic Project Archetypes for Effective Project 

Steering” föreslår typologier där fem olika urtyper av projekt presenteras. Dessa typer av 

projekt är produktutvecklingsprojekt, marknadsföringsprojekt, eventprojekt, kundorderprojekt 

och interna förändringsprojekt. Produktutvecklingsprojekt har som syfte att utveckla nya 

erbjudanden baserade på marknadens efterfråga. Syftet med marknadsföringsprojekt är att 

påverka konsumentens efterfråga för de erbjudna produkterna samt öka deras kunskap och 

skapa ett ”habegär” och köp av produkterna. Eventprojekt är det tredje projektet som levererar 
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en aktivitet eller händelse till marknaden. Kundordersprojekt är projekt som överlämnar en 

beställd produkt till en kund. Projektet skapas då det finns en förfrågan och avslutas med 

kundens godkännande och betalning. Interna förändringsprojekt är den femte och sista 

projektformen och syftar till att skapa förändring och förbättra prestationen inom en 

organisation. Projektet skapas då behovet av förändring uppstår vilket bör resultera i nytt 

beteende. Verkliga projekt är ofta en kombination av två eller flera olika projekttyper med 

egenskaper från de fem olika projekten (Jansson & Ljung 2013, s.115). 

 

3.5 ”Att organisera grupper och team” 

Bolman och Deal som är författare till boken “Nya perspektiv på organisation och ledarskap” 

presenterar ett antal olika strukturer som förekommer inom grupper. De anser att det inte finns 

en tydlig skillnad i förhållandet mellan arbetsuppgifter och struktur i mindre grupper 

gentemot större organisationer. Bolman och Deal redogör för en klassisk gruppstruktur, där 

det finns en ledare och fyra medarbetare. Ett alternativ till den klassiska gruppstrukturen med 

en chefsroll är modellen som kallas för “Dubbla maktled”, där en ytterligare chefsnivå införs 

under den högsta chefens position (Bolman & Deal 2012, s.132-134). Två individer i gruppen 

ansvarar då för beslutsfattande i gruppens arbete. Denna organisering förkortar 

kontrollspannet och ökar chefens möjlighet att koncentrera sig på en övergripande strategi, 

uppgift eller förhållandet till högre chefer inom organisationen. Dock kan extraledet med 

chefer förhindra god kontakt mellan medarbetare längst ned i hierarkin och den högsta chefen. 

Försämrad prestation och sänkt arbetsmoral kan i längden bli resultatet av denna 

gruppdynamik. Därför är det viktigt att inte införa för många chefsnivåer (Bolman & Deal 

2012, s.135). 

 

Denna modell används främst inom en organisation (Bolman & Deal 2012, s.135) men 

författarna har valt att applicera modellen mot undersökningsobjekten tillsammans vilket står 

som fokus för undersökningen. Detta för att hitta ett mönster hos undersökningsobjekten och 

finna stöd med hjälp av modellen. 

 

”Stjärnformigt nätverk” är ytterligare en modell som Bolman och Deal presenterar som ett 

alternativ till strukturering av grupper. Modellen utgör ett nätverk utformat som en stjärna där 

det finns flera olika kopplingar mellan medlemmarna. Kopplingen gör det möjligt för 

medlemmarna att kommunicera med alla i nätverket. Informationen flödar fritt och det råder 
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ofta ett gott arbetsklimat med hög arbetsmoral. Detta nätverk fungerar bra när uppgiften är 

komplicerad och flexibel, men mindre bra och ineffektivt om uppgiften är för enkel (Bolman 

& Deal 2012, s.136-137). Författarna anser att denna modell verkar som teori och grund för 

uppsatsen för att undersöka hur verkligheten ser ut samt jämföra den med teorin från Bolman 

och Deal. 

 

“Effektivt teamarbete kräver att man utformar roller och relationer på ett sätt som är 

avpassat efter situationen” (Bolman & Deal 2012, s.137). 

 

Bolman och Deals beskrivning om organiserade grupper och team kan stärkas utifrån Forsell 

och Ivarsson Westbergs bok ”Organisering från grunden” som bland annat diskuterar en 

organisations uppbyggnad.  Nätverk innefattar flera definitioner beroende på sammanhang 

men enligt Forsell och Ivarsson Westberg kan nätverk definieras som ytliga kombinationer av 

aktörer med gemensamma intressen. ”Dubbla maktled” kan jämföras med en formell 

organisation där hierarki och en kärna som makten utgår ifrån ofta förekommer till skillnad 

från ”Stjärnformigt nätverk” som saknar detta. Både formella organisationer och nätverk är 

ofta tidsbegränsade då grupperna kan vara skapade för endast ett problem och kan lösas upp 

när problemet är besvarat. Grupperna kan rekonstrueras när ett nytt problem uppstår som 

fångar deras intresse. I nätverk kan det vara svårt att se vem som bär ansvaret. Detta skiljer sig 

från formella organisationer där det finns tydliga definierade ansvarsområden och 

beslutsvägar (Forsell & Ivarsson Westerberg 2007, s.156-157). Nätverk består utav relationer 

mellan personer, organisationer, intressenter och grupper som kan vara formella eller 

informella. Tillit mellan medlemmarna i nätverken är ofta grunden till informella relationer. 

Grundtanken till att organisera grupper, vare sig de är formella eller informella, är att lösa ett 

problem på ett mer effektivt tillvägagångssätt än om det skulle ske individuellt (Forsell & 

Ivarsson Westerberg 2007, s.164).  
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                   ”Dubbla maktled”                                                            ”Stjärnformigt nätverk” 
           (Bolman & Deal 2012, s.134)                                                  (Bolman & Deal 2012, s.136). 

 

3.6 Teoretisk syntes 

Uppsatsen består av fem olika teorier och modeller som ska stödja uppsatsens frågeställning 

och empiri. Dessa teorier är; “Integrated Marketing Communication” som är en 

processmodell som bidrar till ett ökat varumärkesvärde genom olika val av 

kommunikationsmedel inom marknadsföring, ”The Linear Model of Communication” som 

förklarar processen för hur ett meddelande färdas från sändare till mottagare, Agentteorin som 

visar hur relationen mellan uppdragsgivare och agenter kan se ut, de olika parternas mål och 

kontraktets roll i relationen, “Typer av strategiska och temporära projekt” som är en teori 

framtagen av Jansson och Ljung där de i sin artikel “Strategic Project Archetypes for 

Effective Project Steering” presenterar fem olika urtyper av projekt, samt den sista teorin som 

är framtagen av Bolman och Deal i boken “Nya perspektiv på organisation och ledarskap” 

och kallas av författarna “Att organisera grupper och team”, där det presenteras olika former 

och strukturer av grupper. 

 

Teorierna har valts för att stärka den insamlade empirin som ska ge stöd från verkligheten. 

Teorierna ska också ge stöd till uppsatsens syfte och frågeställning. IMC-modellen har valts 

för att jämföra teorins uppbyggnad mot hur ett företag använder sig av olika kanaler för att nå 

sin marknad och stärka sitt varumärke. The Linear Model of Communication används i 

uppsatsen för att både jämföra teorin med hur ett företags meddelanden färdas till och från 
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deras byråer samt processen som företaget och byråerna arbetar med. Detta eftersom företaget 

och byråerna tillsammans sammansätter ett meddelande som de har som mål att nå en 

mottagare. Författarna har tolkat denna teori på två sätt genom att granska teorin från dessa 

synvinklar. 

 

Agentteorin syftar till att belysa relationer mellan agenter och uppdragsgivare och kan därmed 

belysa relationen mellan ett företag och dess byråer. Eftersom parterna arbetar på varsitt håll 

kan de genom kontrakt förstå varandra samt vilka mål som samarbetet innefattar. Eftersom 

författarna har uppfattat att det inte alltid förekommer långa samarbeten mellan företag och 

deras byråer är det viktigt att tidigt i processen förstå varandra, vilket är något Agentteorin 

försöker belysa och förklara. 

 

Författarna har valt att bland annat undersöka arbetsprocessen hos ett företag som samarbetar 

både med en reklambyrå och med en pr-byrå. Samarbetet bygger ofta på projekt som kan vara 

långvariga eller temporära. Teorin “Typer av strategiska och temporära projekt” kommer att 

kunna stödja de empiriska data som har samlats in. Författarna anser att de nämnda projekten 

som ingår i denna teori kan passa in som grund till empirin samt belysa exempel från 

verkligheten.  

 

Teorin “Att organisera grupper och team” kommer användas för att lättare förstå 

organiseringen kring projekt och hur det går att effektivisera gruppers uppbyggnad. 

Författarna anser att en organisationsteori kan i detta fall förstärka uppsatsens syfte fast den är 

inriktad på marknadsföring. Den kommer att verka som grund för hur grupper har formats i 

och med företagets olika projekt och samarbeten. 
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4. Empiri 

I föreliggande kapitel presenteras det insamlade data från de fyra intervjuerna som har 

genomförts. Först beskrivs en kort introduktion och motivering till de valda fallstudieobjekten 

som sedan följs av en bakgrundsinformation om varje respondent samt en sammanfattning av 

innehållet i intervjuerna. 

 

4.1 Empiriinledning 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har uppsatsens empiri samlats in genom 

fyra semistrukturerade intervjuer. Respondenterna har noggrant valts ut efter 

befattningsposition och erfarenhet kring det valda undersökningsområdet, det vill säga att de 

personerna har stor insikt i relations- och arbetsprocessen på respektive företag. Intervjuerna 

består av två personer på försäkringsbolaget Trygg-Hansa, en person på PR-byrån Prime 

Group samt en person på reklambyrån Lowe Brindfors som Trygg-Hansa samarbetar med. På 

respektive byrå intervjuades projekt- och kundansvariga och på Trygg-Hansa intervjuades 

presschefen samt marknadschefen mot privatkunder som hade huvudansvaret för relationen 

mellan byråerna och företaget. Författarna valde att ta kontakt med Trygg-Hansa då det är ett 

företag som använder sig av både en reklam- och PR-byrå vilket var huvudkriteriet för att 

undersöka problemet samt besvara syftet i uppsatsen. Empiriavsnittet delas in i fyra 

kategorier; samarbete, arbetsprocess, relation och uppföljning. Indelning har genomförts för 

att presentera en tydlig bild av fokusområdena som i sin tur har som avsikt att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar i senare kapitel.  

 

4.2 Om Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa är ett försäkringsbolag som med sina 1 700 medarbetare på 30 orter är ett av 

Sveriges största försäkringsbolag (Trygg-Hansa 2014). Företaget är en nordisk organisation 

och är dotterbolag till det danska försäkringsbolaget Codan, som även är etablerat i Norge. 

Trygg-Hansa är ett sakförsäkringsbolag där hus- och hemförsäkringar är störst tillsammans 

med barnförsäkringar. Företaget är ledande inom barnförsäkringar eftersom de försäkrar 

hälften av alla försäkrade barn i Sverige. Försäkringsbolaget har även ett stort fokus på 

vattensäkerhet, vilket symboliserar Trygg-Hansas identitet med tanke på företagets symbol 

som är en livboj. 
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4.3 Intervju Trygg-Hansa PR 

- En sammanfattning av intervjun med Hanna Axelsson, presschef för Trygg-Hansa 

Sverige. 

4.3.1 Samarbetet med Prime Group 

Trygg-Hansa arbetade länge tillsammans med en och samma PR-byrå som gjorde mycket 

traditionell PR och var bra på att låta Trygg-Hansas varumärke synas i media och finna nya 

synvinklar för att differentiera sig på marknaden på olika sätt. Trygg-Hansa hade ett starkt 

varumärke med en stor igenkännedom och började därmed fundera på vad nästa steg skulle 

innebära utifrån sin livboj som symbol och att vara ett traditionellt försäkringsbolag. Trygg-

Hansa fick därmed ställa sig frågan vad de egentligen stod för och vad de kunde erbjuda. 

Trygg-Hansa strävade efter att visa vilka de verkligen var och nå ut till så många konsumenter 

som möjligt. År 2011 startades ett omfattande varumärkesarbete som lanserades våren 2014. 

Under 2011 skedde en upphandling med en ny PR-byrå, som skulle hjälpa Trygg-Hansa att 

fylla varumärket med ett innehåll. Vid upphandlingen valdes ett par PR-byråer ut som i sin tur 

fick presentera en pitch för Trygg-Hansa. Den PR-byrå som ansågs mest passande för Trygg-

Hansas nya varumärkesplattform och förmedlade den bästa kreativa idén var Prime Group. 

 

Arbetet med varumärkesplattformen har genomsyrat hela organisationen i flera år och 

slutresultatet som Trygg-Hansa till slut arbetade fram var att företaget alltid ska vara 

tillgänglig vid kundens sida i alla lägen, vilket med hjälp av reklambyrån Lowe Brindfors blev 

“I vått och torrt”. Trygg-Hansa ansåg att det var viktigt att vara generös med sin kunskap och 

bidra med så mycket råd till sina kunder som möjligt. Att arbeta förebyggande och alltid vara 

vid kundens sida samt erbjuda den bästa servicen blev de nya kärnorden tillsammans med det 

nya kommunikationskonceptet “I vått och torrt”. Detta kommunikationskoncept fördes sedan 

vidare både via reklam och PR inom organisationen 

 

4.3.2 Arbetsprocessen 

Tillsammans med Prime Group och Svenska Livräddningssällskapet skapade Trygg-Hansa 

kampanjen Babybojen, där Svenska Livräddningssällskapet lärde ut flytövningar till småbarn 

och deras föräldrar. Idén till Babybojen kom först år 2013 efter att samarbetet med Prime 

Group hade pågått i ungefär två år och båda parterna började förstå varandra och visste åt 

vilken riktning Trygg-Hansa var på väg. 
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Babybojen blev ett stort och viktigt projekt och vann pris i CLIO Awards samt nominerades 

till bland annat Guldägget. Enligt Trygg-Hansa är Babybojen ett projekt som går att arbeta 

vidare med under flera år eftersom det alltid är aktuellt med vattensäkerhet och är något som 

inte går ur tiden. Idén ligger nära Trygg-Hansa som varumärke och går hela tiden att 

vidareutveckla. 

 

“Vår gemensamma vision med Svenska Livräddningssällskapet är att inget barn ska 

drunkna” (Hanna Axelsson, Trygg-Hansa) 

 

I november 2014 åkte Babybojen runt på turné till femton olika städer i Sverige under två 

veckors tid och erbjöd gratis flyttillfällen för föräldrar och deras barn i åldrarna noll till två år. 

Småbarnsföräldrar fick komma till simhallen och lära sig hur de skulle vänja barnet att flyta 

redan vid tidig ålder. Under turnén engagerades medarbetare från Trygg-Hansa att ställa upp 

som volontärer och finnas på plats för att svara på frågor och hjälpa till i simhallarna. Förutom 

att övningarna utfördes i simhallar runt om i Sverige erbjöd Trygg-Hansa ett kit tillsammans 

med en folder som var översatt till elva olika språk för att ge möjligheten att öva på 

flytövningarna hemma i badkaret. 

 

För att informera småbarnsföräldrar om Babybojen kontaktade Trygg-Hansa dem via den 

sociala nätverkstjänsten Facebook och privata VIP-inbjudningar som skickades via e-post till 

befintliga Trygg-Hansakunder. Dessa kunder fick en garanterad plats på flytövningarna 

medan de resterande platserna gick till övriga intresserade föräldrar som ville ta del av 

Babybojens övningar. Det var ett väldigt populärt evenemang då biljetterna snabbt tog slut för 

alla tillfällen. Det skedde en stor mediespridning och initiativet uppmärksammades nationellt 

på TV-kanaler så som SVT och TV4 samt av ortstidningar som skrev reportage om 

Babybojen. 

 

Drunkningsolyckor är den vanligaste olyckan för barn mellan noll till sex år i Sverige och 

därmed hade Trygg-Hansa tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet en gemensam 

vision om att inget barn ska drunkna eftersom att lära sig att flyta är det första steget innan 

man lär sig att simma. Innan Babybojen lanserades uppmärksammades Trygg-Hansa redan en 

del i media men saknade en tydlig linje i kommunikationen. Genom att hitta en ny position på 

marknaden, och inte bara uppfattas som ett försäkringsbolag, lyckades företaget med hjälp av 
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Prime Group och Svenska Livräddningssällskapet att hitta företagets grundvärden samt lyfta 

fram dem i media. 

 

Förutom Babybojen har Prime Group utfört flera andra PR-projekt tillsammans med Trygg-

Hansa, ett av dem är “Husräddarna” som är en TV-produktion som sändes i TV3. I 

programmet medverkade Trygg-Hansas kunder där tittaren fick följa när de drabbades hus 

hade utsatts för en brand samt processen vid återbyggnationen av husen. Kring detta har PR 

använts för att visa vilken rådgivning och hjälp som finns hos Trygg-Hansa. 

 

Både arbetsprocessen kring Babybojen och Husräddarna liknar inte någon annan process som 

utförts på Trygg-Hansa. Detta beror främst på att varje process är unik i form av budskap, mål 

och uppmärksamhet. Babybojen har till exempel fått ett mycket större fokusområde än andra 

tillfälliga kampanjer hos Trygg-Hansa. Förutom Prime Group anlitar Trygg-Hansa andra 

konsulter när de behöver hjälp med mindre projekt i företaget. Utöver att skapa och 

genomföra olika PR-uppdrag hjälper Prime Group Trygg-Hansa med att utveckla texter till 

webbannonser på hemsidor samt hanterar den främsta kontakten med media angående frågor 

om de olika PR-projekten som Prime Group utformat för Trygg-Hansa. 

 

“PR-rollen har förändrats under åren och förr var PR väldigt fokuserat på medierelationer 

men idag är det så mycket mer som ingår i PR.” (Hanna Axelsson, Trygg-Hansa Sverige) 

 

4.3.3 Relationen 

Prime Group agerar som en förlängd PR-arm för Trygg-Hansa och med hjälp av daglig 

kontakt via e-post och telefon hålls Trygg-Hansas PR uppdaterad genom olika projekt. Varje 

måndag utförs även avstämningar via telefon och en gång i månaden träffas företaget och 

byrån personligen. Prime Groups närmsta kontaktpersoner på Trygg-Hansa, som de i nuläget 

arbetar tillsammans med vid framtagningen av olika PR-projekt, är Hanna Axelsson och 

hennes kollega. I början av samarbetet med Prime Group skedde en rotation på ansvariga 

personer inom byrån vilket påverkade processen och relationen mellan parterna. Trygg-Hansa 

var till en början kritiska till rotationen, eftersom arbetet med Babybojen pågick samtidigt, 

men ansåg dock i slutändan att det löste sig bra då Prime Group hanterade situationen på ett 

professionellt sätt. 
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I ett samarbete mellan en PR-byrå och ett företag förekommer det alltid många diskussioner 

för att besluta om ett förslag. Trygg-Hansa innehar information som de måste ta hänsyn till 

när nya projekt påbörjas. Det kan ibland uppstå idéer som inte går att genomföra då det kan få 

konsekvenser för Trygg-Hansas affärer, eller helt enkelt inte fungera i längden. Samspelet 

mellan Trygg-Hansa och Prime Group är hela tiden intensivt och eftersom konsulterna på 

Prime Group har lärt känna Trygg-Hansa väl finns det en liknande förståelse för Trygg-

Hansas mål och vision. Trygg-Hansa har valt att samarbeta med en PR-byrå för att få ta del av 

kreativa idéer och nya synvinklar utifrån en byrås professionella kompetens. Enligt Trygg-

Hansa är det är viktigt att ha ett nära samarbete med PR-byrån i arbetsprocessen, detta så att 

det inte slösas för mycket tid åt en idé som i slutändan ändå visar vara omöjlig att genomföra. 

 

4.3.4 Uppföljning 

Vid uppföljningar av projekt och kampanjer tar Trygg-Hansa hjälp av en mediebyrå som 

mäter responsen av det genomförda projektet eller kampanjen. Mätningarna omfattar faktorer 

som visar hur väl Trygg-Hansa har exponerats och uppfattats i media. För att få en 

uppfattning av hur Babybojen upplevdes utifrån kundens perspektiv genomförde Trygg-Hansa 

en undersökning som innefattade kundens åsikter om kampanjen. Trygg-Hansa har inte bara 

försökt att förstå hur organisationen positionerar sig gentemot sina konkurrenter utan även hur 

de som företag uppfattas i samhället genom att ta reda på vilka ord och kärnvärden som 

urskiljs och fångas upp av omgivningen. Detta har resulterat i att många kunder är medvetna 

om Trygg-Hansas service och att de är ett vägledande företag men är desto mindre medvetna 

om vad företaget egentligen står för. 

 

Den insamlade datan från undersökningarna används för att kunna uppnå Trygg-Hansas 

långsiktiga mål samt för att förbättra olika avdelningars arbete. Trygg-Hansa har som internt 

mål att bli Sveriges bästa servicebolag år 2020 och med hjälp av uppföljningar av deras 

kampanjer och projekt kan företaget använda den informationen för att veta hur de ska bli 

bättre. I och med den nya varumärkesplattformen försöker Trygg-Hansa ständigt att skapa 

aktiviteter för att stödja varumärket. 

 

Det nära samarbetet mellan Prime Group och Trygg-Hansa har resulterat i att nya projekt eller 

uppgifter inte alltid behöver framgå genom en brief, utan kan vara sammansatta i ett e-

postmeddelande där Trygg-Hansa ber Prime Group att undersöka en specifik del av 
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marknadsföringen och bedöma hur Trygg-Hansa kan ta det vidare. Trygg-Hansa strävar dock 

efter att formulera så noggranna briefer till byrån som möjligt för att inte skapa missförstånd. 

När det handlar om nya, mindre omfattande projekt får Prime Group ofta fria tyglar då det 

krävs ett intensivt tempo med snabba beslut och resultat. Utifrån marknadsavdelningen har 

Trygg-Hansa inplanerade kampanjer ett år i förväg som marknadsförs antingen med hjälp av 

PR eller med hjälp av reklam. Just nu pågår många olika projekt samtidigt mellan Trygg-

Hansa och Prime Group vilket tyder på att samarbetet är starkt och långsiktigt. 

 

4.4 Intervju med Prime Group 

- Sammanfattning av intervjun med Robert Aras, partner- och kundansvarig på Prime 

Group. 

4.4.1 Om Prime Group 

Prime Group är en kommunikationsbyrå som grundades 1998 och som våren 2014 blev 

uppköpta av Weber Shandwick som tillhör ett av världens fyra största nätverk, Interpublic 

Group (IPG). Idag består Prime Group av 120 personer med olika expertområden inom public 

relations, krishantering, marknadskommunikation, public affairs samt analys- och strategi. 

Prime Group är systerbolag med United Minds som arbetar med analys och trender (business 

intelligence) och är belägna i samma byggnad som Prime Group, i Slussen, Stockholm (Prime 

Group, 2014). 

 

4.4.2 Samarbetet med Trygg-Hansa 

Sedan 2011 har Prime Group arbetat tillsammans med Trygg-Hansa och använt sig av en så 

kallad Reatainer. Med Reatainer menas att Prime Group varje vecka rapporterar till Trygg-

Hansa hur många timmars arbete som har används för Trygg-Hansas räkning. Prime Group 

tar löpande emot briefer från Trygg-Hansa, vilka ibland kan behöva lösas så fort som möjligt. 

Brieferna är olika stora beroende på tidsram och omfång för projektet. När organisationer 

arbetar med PR uppstår ofta flera korta arbetsprocesser, som till exempel en kris eller ett 

problem, där en lösning för detta snabbt måste verkställas. Prime Group hjälper Trygg-Hansa 

med just detta och kallar det för krishantering.  
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Som tidigare nämnts skapade Prime Group tillsammans med Trygg-Hansa kampanjen 

Babybojen eftersom de identifierade en kunskapslucka på marknaden inom simkunskap. 

Babybojen är en långsiktig satsning och Trygg-Hansa hoppas på att ytterligare kunna utveckla 

kampanjen i framtiden. Både Trygg-Hansa och Prime Group anser att Babybojen är ett 

trovärdigt projekt som är nära kopplat med Trygg-Hansas identitet kring vattensäkerhet vilket 

skapar ett publikt förtroende. Andra projekt som Prime Group har arbetat fram tillsammans 

med Trygg-Hansa var skapandet av filmen samt spelet “Barnvarnarexperimentet”, där syftet 

var att förklara vikten av att förstå hur man bör reagera vid brand samt hur en evakuering ska 

utföras. Ett annat uppdrag som Prime Group har fått i uppdrag att delta i är den nya tjänsten 

“Hämta-Lämna”, en bilservice för Trygg-Hansas kunder som ska lanseras i början av 2015. 

Skillnaden med detta uppdrag är att tjänsten redan är framtagen sedan tidigare och Prime 

Group inte är delaktig från start. 

 

4.4.3 Arbetsprocessen 

Med Babybojen som grund ville Trygg-Hansa utveckla projektet och ta det vidare på turné 

och tog därmed åter igen hjälp av Prime Group för att utveckla idén. Prime Group fick fria 

händer för att under en månad försöka åstadkomma en effektiv lösning för turnén. Prime 

Group bearbetade briefen som Trygg-Hansa utformat och började planera vilka personer som 

behövdes för projektet. Robert Aras agerade projektledare och kundansvarig tillsammans med 

en kreatör som utformade kreativa idéer och förslag för turnén samt en publicitetsspecialist 

med inriktning på medierelationer. Dessa tre personer var de som främst arbetade med 

Babybojens turné. 

 

Projekten som Trygg-Hansa och Prime Group tillsammans arbetat fram har haft olika löptid 

på grund av dess olika omfång. Överlag vill Prime Group helst vara delaktiga från processens 

början, inte när en tjänst eller en produkt redan är framtagen. Genom att Prime Group var 

involverad i projektet Babybojen från start fick byrån möjlighet att skapa lösningen samt styra 

projektet. Att utforma en lösning för ett projekt kan ta alltifrån en dag till några veckor eller 

upp till ett år. 

 

Trygg-Hansa och Prime Group arbetar utifrån en publicitetskalender som är en 

sammanställning av alla Trygg-Hansas kommande händelser, projekt och publiceringar. Varje 

halvår genomför Trygg-Hansa kundundersökningar för att bland annat hitta problemområden 
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utifrån kundernas svar. Därefter hjälper Prime Group Trygg-Hansa att förmedla innehållet till 

olika mediekanaler. 

 

“Vi måste influera andra människor som i sin tur kan vara budbärare av det vi vill säga” 

(Robert Aras, Prime Group) 

 

Prime Group arbetar vanligtvis med sina kunder utefter en arbetsmodell som kallas Prime 

RoadMap som används för att säkerställa arbetsprocessens kvalitet. Modellen består av sex 

steg som följs vid genomförandet av ett uppdrag och storleken för varje steg i modellen ser 

olika ut beroende på uppdragets innehåll. I det första steget som kallas för ”Destination” 

diskuterar Prime Group tillsammans med sin kund vad kunden har för vision och vad deras 

önskvärda läge är på marknaden. Nästa steg i processen kallas för ”Karta” eftersom en 

kartläggning och analys sker av organisationen och dess omvärld. ”Vägval” är steg tre och 

handlar om olika val som ska genomföras. Prime Group och kunden kommer tillsammans 

fram till vad uppdraget ska ha för budskap, vilken kanal som ska användas för 

kommunikationen samt vilken positionering kunden önskar. Steg fyra i processen kallas för 

”Motor” och är själva dramatiseringen och framtagningen av konceptet. Vad som ska erbjudas 

och hur det ska erbjudas planeras i detta steg. Det femte steget är ”Acceleration” vilket 

innebär att uppdraget påbörjas, aktiviteter startas samt att medieenheter väljs. Sista steget i 

arbetsprocessen kallas för ”Styrning” och är steget där kunden och Prime Group genomför en 

uppföljning av uppdraget och undersöker taktik samt vad som kan förbättras (Prime Group 

2014).  

 

 

(Prime RoadMap) 

 

4.4.4 Relationen 

Under arbetsprocessen med Babybojen hade Prime Group och Trygg-Hansa främst 

veckomöten på telefon, förutom de två första mötena som var fysiska, för att avstämma 

utvecklingsprocessen av projektet. Kontakten mellan Prime Group och Trygg-Hansa 
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minskades ju längre samarbetet pågick, detta på grund av tydligare riktlinjer från båda 

parterna. Idag fortsätter Prime Group och Trygg-Hansa att hålla kontakten via veckomöten 

där nyheter och planering för framtida projekt diskuteras. Prime Group har även möjlighet att 

under dessa möten presentera eventuella nya förslag och idéer. Utöver de stående 

veckomötena anordnas även personliga månadsmöten för att stämma av olika projekt 

tillsammans med Trygg-Hansa. Detta ger de båda parterna större perspektiv då det bland 

annat diskuteras hur responsen från avslutade projekt har förefallit samt vad både Prime 

Group och Trygg-Hansa kan ta lärdom av till nästa arbetsprocess. 

 

Strax innan premiären av Babybojens turné hade Prime Group och Trygg-Hansa möte där alla 

beståndsdelar och uppgifter kontrollerades inför turnén. Eftersom Trygg-Hansa även hade 

anlitat en eventbyrå var det viktigt att tydliggöra både ansvarsområden samt uppdelning av 

arbetsuppgifter. För att Prime Group skulle få sin roll klargjord inom uppdraget var det av stor 

vikt att enkelt kunna se en tydlighet i Trygg-Hansas brief. Vid arbetet och framställningen av 

nya idéer och förslag för Trygg-Hansas marknadsföring uppstod många diskussioner med 

Prime Group då det var viktigt att anpassa sig efter bådas önskemål och uppfattning. Eftersom 

vissa företag arbetar med nischade projekt och specifika fokusområden kan det vara 

nödvändigt att ibland få ta del av externa åsikter från till exempel en reklam- eller PR-byrå för 

att få ett nytt perspektiv på omvärlden. 

 

4.4.5 Uppföljning 

Prime Group anser att Babybojen har varit en framgångsrik kampanj då projektet anses 

åstadkommit en samhällsnytta genom att försöka förhindra drunkningsolyckor bland barn i 

åldrarna noll till sex år. För att uppmärksamma Babybojen innan starten av turnén lyftes 

frågan kring vattensäkerhet fram i olika städers lokalmedia. Trygg-Hansa och Prime Group 

undersökte även om flytövningar redan hade genomförts i staden och om det i så fall var 

förekommande på platsen. När Babybojen befanns sig vid varje destination kontaktade Prime 

Group media för att berätta om Babybojen och skapa så mycket publicitet som möjligt. Vid 

genomförandet av Babybojen var det viktigt att utföra en research i de valda städerna innan 

turnén, vara tillgänglig på plats för att besvara frågor under turnén samt göra en uppföljning 

efter turnén. Prime Group arbetade mycket med hur de kunde skapa eller bygga upp 

förväntningar inför Babybojen. 
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Det kan i framtiden bli svårt att fortsättningsvis skapa ett intresse kring Babybojen då en 

mättnad av kampanjen samt brist på nyhetsvärde har uppfattats från media. Eftersom 

Babybojen konkurrerar med andra frågor och händelser i samhället som är intressanta för 

media måste kampanjen därför försöka skapa ett värde som media anser vara intressant nog 

att fortsätta skriva om. Att skapa ett fortsatt nyhetsvärde för Babybojen blir en framtida 

utmaning för Trygg-Hansa och Prime Group.    

 

Robert anser att alla faser i arbetet kring ett PR-uppdrag för en kund är lika viktiga. Det är 

även minst lika betydelsefullt att följa upp varje projekt, något som ibland kallas för 

realtidsregi, detta för att byrån inte ska lämna projektet direkt när det är avslutat. Prime Group 

ser ett fortsatt samarbete med Trygg-Hansa i framtiden och kommer till stor del arbeta mycket 

med mediefrågor och uttalanden men även fortsätta utveckla Babybojen. 

 

4.5 Intervju Trygg-Hansa Reklam 

- En sammanfattning av intervjun med Petter Lindkvist, marknadschef mot privatkunder 

på Trygg-Hansa Sverige. 

 

4.5.1 Samarbetet med Lowe Brindfors 

I början av 2013 valde Trygg-Hansa att byta reklambyrå i samband med att företaget 

utvecklade en ny varumärkesplattform. Trygg-Hansa valde att byta byrå för att de ville erhålla 

mer utväxling än vad de tidigare fick. Vid valet av en ny reklambyrå tog Trygg-Hansa hjälp 

av en byråvalskonsult som skickade ut en fråga till flera olika reklambyråer och utifrån hur de 

svarade valdes fyra byråer ut som Trygg-Hansa fick träffa. Vidare i processen fick de fyra 

valda byråerna i uppdrag att besvara hur de såg på att arbeta tillsammans med Trygg-Hansa, 

både processmässigt samt kreativt. Det skickades även ut en brief till de fyra byråerna med en 

uppgift om att skapa ett nytt kommunikationskoncept utifrån det tidigare gjorda 

varumärkesarbetet. I den processen matchade Lowe Brindfors Trygg-Hansas krav bäst och 

ansågs vara en passande samarbetspartner. Dock hade den första pitchen som Lowe Brindfors 

arbetade fram inget att göra med slutresultatet, utan var mer fiktivt då den visade på hur Lowe 

Brindfors arbetar och resonerar kring kreativa förslag. Efter detta påbörjades den riktiga 

arbetsprocessen som kom att leda till kommunikationskonceptet “I vått och torrt”, som både 

Lowe Brindfors och Trygg-Hansa arbetade fram. 
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4.5.2 Arbetsprocessen 

Innan samarbetet med Lowe Brindfors startade gjorde Trygg-Hansa, som tidigare nämnt, ett 

varumärkesarbete för att identifiera vad Trygg-Hansa skulle stå för samt vad som skiljer de 

mot andra försäkringsbolag. Dessutom genomfördes ett noggrant arbete kring Trygg-Hansas 

segmentering där företaget försökte kartlägga vilka typer av kunder företaget har idag och hur 

man kategoriserar dessa vid valet av försäkring. Det konstaterades att det fanns sex olika 

attityder till försäkring, där en attityd primärt matchade de kunder Trygg-Hansa redan hade 

och framförallt ville nå. Utifrån detta varumärkesarbete växte kommunikationskonceptet “I 

vått och torrt” fram, vilket handlar om att Trygg-Hansa vill stå vid kunders sida, inte bara när 

det inträffar en skada utan ständigt. Detta framhäver även Trygg-Hansas ambition att hela 

tiden vara tillgängliga för att ge råd och stöd åt sina kunder, vare sig det inträffat en olycka 

eller inte. 

 

Att skapa ett nytt kommunikationskoncept tar tid. Ibland kan arbetet mellan en reklambyrå 

och ett företag flyta på väldigt bra genom att direkt hitta rätt inriktning men det är väldigt 

sällsynt. Den rimliga tiden brukar vara omkring sex till tolv månader innan ett slutresultat 

arbetats fram. Mellan Trygg-Hansa och Lowe Brindfors pågick arbetet i ungefär ett år innan 

kommunikationskonceptet “I vått och torrt” slutfördes. I arbetet ingick dels en process där 

Lowe Brindfors skulle skapa förståelse för Trygg-Hansas mål och vision samt en process där 

Trygg-Hansa både tog del av och bedömde de olika kreativa förslagen som Lowe Brindfors 

arbetade fram. Därefter diskuterades och testades de olika förslagen för att komma fram till 

rätt beslut. Testerna som bland annat utfördes i fokusgrupper var väldigt effektiva då Trygg-

Hansa konkret fick reda på vad som var bra och mindre bra med de olika förslagen. Dessa 

tester ägde rum både i och utanför Stockholm, på olika åldersgrupper och profiler, och tog 

relativt lång tid att genomföra. Det är betydelsefullt att göra många olika tester eftersom all 

research för ett nytt arbete är grunden för att lyckas med ett framgångsrikt 

kommunikationskoncept, utan en stabil grund kan det vara svårt att nå ut till kunderna. 

 

“Det är viktigt att göra en grundlig research så att det blir rätt eftersom det är en så pass stor 

investering” (Petter Lindkvist, Trygg-Hansa) 

 

Efter att den första processen, som innehöll framväxten av kommunikationskonceptet “I vått 

och torrt”, var avklarad skulle även själva kampanjen skapas vilket också var en lång process 
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för sig. Det var i denna fas som konceptet “skyddsängeln” växte fram. ”Skyddsängeln” 

föreställer Trygg-Hansa och är en karaktär som visas i dess reklam, både i TV och på 

affischer. Den syftar till att alla kunder inom Trygg-Hansa har var sin egen skyddsängel som 

ska hjälpa de “I vått och torrt”, alltså stå vid kundens sida inte bara när det inträffar en skada 

utan ständigt. 

 

Arbetsprocessen för skapandet av det nya kommunikationskonceptet “I vått och torrt” är en 

process som inte liknar andra processer som har genomförts på Trygg-Hansa. Eftersom den är 

så pass omfattande skiljer den sig väldigt mycket från mindre processer när det exempelvis 

görs en tillfällig kampanj. Det går inte att slutföra denna process genom olika genvägar, utan 

arbetet måste ta den tid det tar för att resultatet ska bli hållbart och trovärdigt. Varje 

arbetsprocess är unik eftersom uppdragens omfattning varierar. En integrerad kampanj som 

tar hjälp av flera olika typer av media kan exempelvis slutföras under ungefär tre månader 

medan ett mindre uppdrag i form av en e-postkampanj kan färdigställas på mindre än en 

månad. Trygg-Hansas marknadsföring är främst av allt digital, då det är där företaget arbetar 

som mest taktiskt och aktivt. Utöver reklam i TV, tidningar och affischer samt PR anordnar 

Trygg-Hansa en del mindre event. 

 

4.5.3 Relationen 

Vid arbetet med kommunikationskonceptet “I vått och torrt” var en mindre arbetsgrupp hos 

Trygg-Hansa delaktig i arbetet, dock försökte de även att genom personliga möten involvera 

hela marknadsavdelningen för att uppdatera personalen hur samarbetet med Lowe Brindfors 

utvecklades. Under processens gång, när “I vått och torrt” var i fokus, hade Lowe Brindfors 

och Trygg-Hansa daglig kontakt med varandra, mestadels genom personliga möten men även 

via telefon och e-post. I nuläget har Trygg-Hansa och Lowe Brindfors stående veckomöten. 

 

“Det är alltid ett givande och tagande i ett sådant här arbete, vilket det också ska vara” 

(Petter Lindkvist, Trygg-Hansa) 

 

Vid skapandet av ett nytt kommunikationskoncept uppstår det alltid mycket diskussion kring 

processen för att både kund och byrå ska bli nöjda. Samarbetet innebär att forma förslag, 

diskutera igenom dem, och ge synpunkter för att komma vidare i skapandet. Under 

uppbyggnaden av “I vått och torrt” hände det att Trygg-Hansa behövde avvisa en del av Lowe 
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Brindfors förslag, detta på grund av att Trygg-Hansa har en kunskap om företaget och hur 

kunderna inom försäkringsbranschen beter sig som Lowe Brindfors inte har. Dock är det 

viktigt att respektera den kompetens som finns inom en reklambyrå, vilket har resulterat i att 

arbetet ibland följt Trygg-Hansas linjer och ibland Lowe Brindfors. 

 

4.5.4 Uppföljning 

Trygg-Hansa anser att “I vått och torrt” har varit ett framgångsrikt kommunikationskoncept, 

samtidigt är företaget medvetet om att det tar lång tid innan kunder känner igen ett nytt 

koncept eller en ny reklam. För att ta reda på om en kampanj eller ett varumärkeskoncept varit 

framgångsrikt genomför Trygg-Hansa egna varumärkesmätningar. Dessa mätningar försöker 

främst ta reda på två parametrar; hur väl man tycker om ett bolag (brand regard) och även 

viljan att välja det bolaget (consideration). Utöver detta undersöks också hur väl kampanjen 

eller konceptet levererat i form av hur mycket försäljning den driver. Ett av Trygg-Hansas mål 

är att kännetecknas av att vara ett servicebolag och strävar därmed efter att försöka få kunder 

att associera just det med företaget. Dessa varumärkesmätningar utförs av två specialister på 

Trygg-Hansas marknadsavdelning som arbetar med undersökningar mot de mjuka faktorerna 

samt med marknadsföringseffektivitet där det undersöks hur väl de olika kampanjerna som 

Trygg-Hansa genomför levererar. Förutom två specialister har Trygg-Hansa även olika 

partners som arbetar med företagets uppföljning, exempelvis ett undersökningsföretag. 

 

En annan av Trygg-Hansas samarbetspartner är en mediebyrå som är högst delaktig och vars 

uppgift är att köpa olika utrymmen som Trygg-Hansa kan synas i, alltifrån utrymme i TV, 

radio och tidningar. Mediebyrån agerar även som en strategisk, taktisk och köpmässig 

rådgivare till Trygg-Hansa och hjälper företaget att bestämma vilka medier de bör synas i 

utifrån deras kommunikationskoncept. Det är således flera olika parter som är involverade i 

uppföljningsarbetet. 

 

Som tidigare nämnt handlar Trygg-Hansas kommunikationskoncept “I vått och torrt” om att 

de ständigt ska stå vid kundens sida och att varje kund har sin egen skyddsängel, vilket är ett 

koncept som Trygg-Hansa kan tänka sig att utveckla vidare i framtiden. Nyligen har Trygg-

Hansa tillsammans med Lowe Brindfors även lanserat en kampanj vid namn 

“Försäkringskollen” som bygger på att företaget årligen tar kontakt med sina kunder och ser 

till att deras nuvarande försäkringar är uppdaterade. I samband med denna tjänst vill Trygg-
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Hansa synas mer inom sociala medier och skapa något som skulle kunna stärka 

“Försäkringskollen”. I och med det växte kampanjen “Musikkollen” fram som Lowe 

Brindfors även var med och utvecklade. Detta är en del utav “Försäkringskollen” och fungerar 

genom att online-musiktjänsten Spotify analyserar en kunds spellistor för att ta reda på hur 

pass föråldrad dess musik är. Testresultaten visar ett genomsnittligt år för ens musikpreferens 

där tanken är att sätta kundens musik i ett tidsperspektiv och sedan på samma sätt göra det 

med kundens försäkringar. Kunden ska på så sätt bli påmind om att ens behov kan vara 

annorlunda idag från det att man tecknade sin dåvarande försäkring. I och med detta får 

kunden också möjlighet att genomföra “Försäkringskollen” med Trygg-Hansa. Syftet med 

“Musikkollen” är att skapa en större spridning och hitta ett sätt som aktiverar folk i sociala 

medier samt försöka koppla ihop idén om omodern musiksmak med omodern försäkring 

genom humor och en typ av tvist. Det har i efterhand visat sig att kampanjen gått väldigt bra 

då det i nuläget är över 10 000 personer som genomfört musiktestet. 

 

4.6 Intervju Lowe Brindfors 

- En sammanfattning av intervjun med Nicolas Hasselström, kundansvarig 

projektledare på Lowe Brindfors. 

 

4.6.1 Om Lowe Brindfors 

Lowe Brindfors är en reklam- och kommunikationsbyrå i Stockholm som levt med en och 

samma vision i mer än 35 år, som innebär att de ska maximera sina kunders verksamhet 

genom kreativitet. Byrån har både dalat och varit framgångsrik under de senaste åren men är 

idag en av Sveriges och Nordens största byråer och en del av det globala nätverket Lowe & 

Partners som består av 70 byråer runt om i världen. I ett och samma hus befinner sig både en 

reklam-, PR- och produktionsbyrå och i nuläget är det 85 anställda inom de tre delarna på 

företaget (Lowe Brindfors, 2014). 

 

4.6.2 Samarbetet med Trygg-Hansa 

Många stora företag som är i behov av en reklambyrå tar hjälp av en byråvalskonsult för att ta 

kontakt med de stora reklambyråerna. En byråvalskonsult tar först reda på vilka behov kunden 

har och väljer utifrån det fyra till fem olika reklambyråer som får presentera sig själva så att 
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kunden får en övergripande bild av byrån. Därefter görs en utgallring och för de som går 

vidare tilldelas en specifik uppgift som varje byrå ska lösa och presentera genom en pitch för 

att sen antingen kvalificeras till en finalrunda eller direkt väljas ut av kunden. Det dröjer oftast 

sex till åtta veckor från det att byråerna får den första briefen tills dess att vinnaren utses, lite 

beroende på hur stora kunderna är. Det som den vinnande reklambyrån presenterar i dess 

pitch används dock väldigt sällan i kundens slutresultat. Det var just på detta sätt som 

försäkringsföretaget Trygg-Hansa kom i kontakt med Lowe Brindfors och valde de som sin 

nya reklambyrå. Lowe Brindfors målsättning är bland annat att bli anställd av en kund med 

stor marknadsföringsbudget, eller åtminstone mycket vilja, och har en önskan att samarbeta 

över en längre tid eftersom processen i början av ett samarbete alltid är krävande innan båda 

parterna lär känna varandra. 

 

Innan anställningsprocessen av en reklambyrå påbörjades hade Trygg-Hansa precis avslutat 

ett varumärkesarbete som resulterade i att företaget ville uppfattas mer som ett serviceföretag 

av omgivningen och alltid vara tillgängliga vid sina kunders sida. Problemet var dock att 

Trygg-Hansa inte visste hur de skulle kommunicera detta budskap och behövde ta hjälp av en 

professionell reklambyrå som var experter inom det området. Efter att Trygg-Hansa valt att 

anlita Lowe Brindfors som sin reklambyrå påbörjades en sex till tio veckors lång process med 

många möten och researcharbete för att båda parterna skulle lära känna och förstå varandra 

för att kunna åstadkomma ett lyckat kommunikationskoncept tillsammans. Researcharbetet är 

en av grundstenarna för att kunna arbeta vidare med ett uppdrag. Lowe Brindfors valde att 

lära känna företaget på djupet genom att i två månader delta i Trygg-Hansas kundtjänst samt 

träffa och intervjua anställda på företaget som kunde ge Lowe Brindfors relevant information. 

Förutom sin egen research fick Lowe Brindfors mycket information från Trygg-Hansas 

tidigare marknadsundersökningar för att skapa sin egen bild av företaget. Utan en egen bild av 

ett företag kan reklamen och marknadsföringen bli väldigt avlägsen vilket i sin tur kan leda 

till att kunden tappar förtroendet för byrån. 

 

“Byrån strävar efter att ge ett positivt intryck till dess kund” (Nicolas Hasselström, Lowe 

Brindfors) 

 

Trygg-Hansa hade en önskan om att erbjuda god service genom att ständigt vara tillgängliga 

vid sina kunders sida, inte bara när det inträffat en olycka. Ur denna varumärkesplattform 

översatte Lowe Brindfors detta till kommunikationskonceptet “I vått och torrt”, alltså i det 
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“våta” som antyder på när någon olycka har inträffat samt i det “torra” när ingenting har hänt. 

Utifrån denna idé arbetades ett flertal olika reklamkoncept fram som testades hur väl de 

uppfattades av omgivningen. Det vinnande förslaget blev till slut “skyddsängeln” som 

anspelar på att alla kunder hos Trygg-Hansa ständigt har varsin “skyddsängel” vid sin sida. 

Lowe Brindfors ansåg att en “skyddsängel” passade väl in på Trygg-Hansas 

varumärkesplattform då en ängel generellt sätt uppfattas som tacksam och förknippas med ett 

försäkringsbolag som alltid försöker att skydda och hjälpa till om det skulle inträffa en olycka. 

 

Vid skapandet av “I vått och torrt” och den tillhörande “skyddsängeln” ansåg Lowe Brindfors 

och Trygg-Hansa att budskapet behövde stärkas och att det borde finnas någon form av bevis 

på att Trygg-Hansa faktiskt ständigt fanns tillgängliga vid sina kunders sida. Utifrån detta 

skapades tjänsten “Försäkringskollen” som går ut på att Trygg-Hansa årligen kontaktar sina 

kunder för att kontrollera att deras försäkringar är uppdaterade. Denna årliga kontroll 

indikerar på att ingen skada har skett men att Trygg-Hansa ändå visar på att de finns 

tillgängliga vid kundens sida för att se till att kunden har rätt försäkring. För att stärka 

“Försäkringskollen” och låta företaget synas mer på sociala medier kodade Lowe Brindfors 

om budskapet till “Är din försäkring omodern?” som i sin tur resulterade i kampanjen 

“Musikkollen” som är aktiv just nu. Syftet med kampanjen är att låta folk genomföra 

“Musikkollen”, som genom online-musiktjänsten Spotify analyserar en kunds spellistor, för 

att ta reda på hur pass föråldrad dess musik är. Avsikten är att ge kunden en tankeställare om 

dess försäkring är lika omodern och föråldrad som dess musik, varpå kunden blir erbjuden att 

bli uppringd av en handläggare för att genomföra “Försäkringskollen”. På så sätt 

sammanlänkas både “I vått och torrt”, “Försäkringskollen” och “Musikkollen” tillsammans. 

Dock är “Musikkollen” endast en kortvarig kampanj och inget reklamkoncept som är möjligt 

att bygga vidare på, medan “skyddsängeln” är mer utav en röd tråd som kan vara 

återkommande i nästkommande reklamkoncept- och kampanjer. 

 

4.6.3 Arbetsprocessen 

Lowe Brindfors har nästintill ett helhetsuppdrag med Trygg-Hansa och arbetar i princip med 

alla marknadsföringsdelar förutom ren PR och marknads-PR som sköts av Prime Group. Från 

Lowe Brindfors är det omkring tio till tolv personer som på daglig basis arbetar åt Trygg-

Hansa. Dessa består utav en kundansvarig som är Nicolas Hasselström, två till tre 

projektledare, en CRM-ansvarig, två till tre produktionsledare, originalare, designers samt 
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kreatörer. Vissa personer i detta team arbetar endast med Trygg-Hansa på heltid men de flesta 

har många olika projekt igång samtidigt, som de fördelar tiden mellan. 

 

Huvudidén om “skyddsängeln” tog relativt lång tid att verkställa och arbetades fram av både 

Trygg-Hansa och Lowe Brindfors tillsammans genom att en mängd olika idéer bollades runt 

mellan parterna. När konceptet “skyddsängeln” hade valts ut påbörjades arbetsprocessen kring 

utformandet av reklamfilmen där Lowe Brindfors kontaktade och tog hjälp av ett 

produktionsbolag vars idéer stämde bäst överens med Trygg-Hansas vision. Nästintill alla 

delar kring Trygg-Hansas marknadsföring passerar Lowe Brindfors. Alltifrån utformningen 

av kommunikationskonceptet till reklamfilmen, den visuella reklamen i form av affischer 

samt det enskilda e-postmeddelandet som skickas ut till konsumenterna. Från att samarbetet 

mellan Lowe Brindfors och Trygg-Hansa påbörjades till det att den första reklamfilmen och 

affischerna med “skyddsängeln” lanserades pågick arbetet i ungefär ett år. Hur lång tid en 

process pågår varierar väldigt mycket beroende på kunden. Generellt sätt ser varje 

arbetsprocess hos Lowe Brindfors olika ut, detta beror bland annat på tempot, projektets 

omfattning, kundens budget och hur många som är inblandade i projektet. 

 

Den viktigaste fasen vid skapandet av reklam är enligt Nicolas utformningen av den första 

briefen som Lowe Brindfors får ta del av från kunden i början på samarbetet. Det är viktigt att 

briefen innehåller ett problem som går att lösa med reklambyråns verktyg. Utan en ordentlig 

eller inspirerande brief kan det vara svårt för byrån att förstå uppdraget från kunden. Om 

briefen istället är utformad på rätt sätt kan byråns projektledare och planner lättare lyckas hitta 

en lösning för att skapa en lyckad kommunikation. Det är även nödvändigt att briefen 

innehåller tre tydliga mål; affärsmål, kommunikationsmål och kampanjmål samt en avsatt 

budget för att nå dessa mål. Detta är viktigt vid en senare eventuell uppföljning, för att 

klargöra om målen har uppnåtts eller om det är något som måste följas upp i efterhand. 

Hantverket är ännu en grundläggande fas vid skapandet av reklam. Enligt Nicolas spenderar 

Lowe Brindfors oproportionerligt mycket tid på hantverket eftersom både kund och byrå 

strävar efter att åstadkomma så bra kvalitet på marknadsföringen som möjligt, utan bra 

kvalitet kan reklamen lätt uppfattas som oseriös. Det är även viktigt att alla i teamet, både från 

byråns och kundens sida, har samma förutsättningar att utgå ifrån, det vill säga att alla är 

överens och har förstått uppgiften rätt. 
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4.6.4 Relationen 

Under arbetsprocessen hade Lowe Brindfors daglig kontakt med Trygg-Hansa, mestadels 

genom personliga möten för att det inte skulle uppstå missuppfattningar, men även en hel del 

genom e-post och telefon. Lowe Brindfors skulle aldrig skicka idéer via e-post om det inte 

vore så att de arbetat länge med kunden, utan de presenteras alltid personligen. Arbetet mellan 

Trygg-Hansa och Lowe Brindfors har fungerat bra, emellertid är det sällan ett samarbete 

pågår utan att det uppstår diskussioner kring de olika förslagen. Det hände att Lowe Brindfors 

ville genomföra förslag som Trygg-Hansa inte alls höll med om men genom att kompromissa 

så att både byrån och företaget blev nöjda kom de båda parterna till slut överens. 

 

Generellt händer det att Lowe Brindfors arbetar med att tillfredsställa en organisation istället 

för att fokusera på kommunikationen i företaget, detta beror oftast på att kunden är rädd för att 

göra fel än att våga göra rätt men kanske misslyckas. För att kunna lyckas som bäst med 

reklam är det viktigt att differentiera sig från mängden, detta kan innebära en risk men det är 

just den risken som kan resultera i något som omgivningen uppmärksammar. 

 

“Reklam måste stå ut i någon mening, man måste finna intresse för det eftersom det upptar 

folks rum i medvetandet.“ (Nicolas Hasselström, Lowe Brindfors) 

 

Ett samarbete mellan en kund och en reklambyrå fungerar som bäst när byrån har respekt för 

kundens kunskap om sitt eget varumärke och att kunden har respekt för byråns arbetssätt och 

kompetens inom reklamvärlden. Syftet är att en reklambyrå ska kunna hjälpa ett företag med 

det som företaget inte har kunskap om. Eftersom det är relativt dyrt att anställa en reklambyrå 

hoppas byrån alltid på att kunden vill få ut så mycket som möjligt av samarbetet. Självklart är 

det tillåtet att framföra sina egna åsikter men oftast är det en fördel om båda parterna kan se 

varandras styrkor och utnyttja dem på ett effektivt sätt. 

 

4.6.5 Uppföljning 

Lowe Brindfors är nöjda med kommunikationskonceptet “I vått och torrt” samt de tillhörande 

kampanjerna “Försäkringskollen” och “Musikkollen” då de i vidare undersökningar har 

erhållit god respons. Parametrarna i undersökningen har visat på att omgivningen tycker bättre 

om Trygg-Hansa som företag efter att de har tagit del av reklamen. Då responsen kring 
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Trygg-Hansas marknadsföring varit så pass framgångsrik tycker Lowe Brindfors att Trygg-

Hansa borde arbeta vidare med “skyddsängeln” så att den blir återkommande i fler koncept 

och kampanjer och bygger vidare på en röd tråd. Uppföljningen genomfördes via 

telefonsamtal, internet samt fysiska enkäter i olika städer runt om i Sverige. Dock var det inte 

Lowe Brindfors själva som genomförde undersökningarna utan de utfördes av Trygg-Hansas 

anställda samt ett undersökningsföretag. För att kunna förbättra sig utför Trygg-Hansa med 

jämna mellanrum även många mindre undersökningar på enstaka kampanjer för att ta reda på 

var företaget befinner sig på marknaden gentemot sina konkurrenter. 

 

För Lowe Brindfors är all feedback och resultat från undersökningar värdefull för att i 

efterhand kunna ta del av vad som gjordes bra eller mindre bra samt för att kunna utföra ett 

ännu bättre arbete vid nästa kampanj. Dock sker det inte alltid uppföljningar på alla 

kampanjer, detta främst på grund av att innan en kampanj är helt avslutad har Lowe Brindfors 

oftast redan påbörjat en ny vilket gör att tiden därmed inte räcker till. Enligt Lowe Brindfors 

är en reklamkampanj framgångsrik om omgivningen gärna lyfter upp den och spontant väljer 

att prata om den samt rekommenderar tjänsten eller produkten till andra. Om en kampanj eller 

ett kommunikationskoncept anses varit framgångsrikt hjälper det Lowe Brindfors att behålla 

kunden. En uppföljning är ett av det starkaste verktyget en reklambyrå kan ha i sitt bagage när 

de träffar nya kunder, detta för att den nya kunden oftast är intresserad utav problemet, 

lösningen och resultatet, inte hur kampanjen såg ut visuellt. Framöver ser Lowe Brindfors 

ljust på framtiden med Trygg-Hansa då de redan nu har flera projekt igång samtidigt, så som 

filminspelningar, fotografering, e-postutskick samt en renovering av Trygg-Hansas hemsida. 

Under våren 2015 hjälper Lowe Brindfors även till med att utveckla den nya tjänsten “Hämta-

Lämna” där Trygg-Hansa erbjuder personlig bilservice till sina kunder. 
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5. Analys 

I följande kapitel framförs en analys där undersökningens empiri länkas samman med de 

tidigare identifierade teorierna. Varje teori kommer att analyseras var för sig följd av en 

avslutande diskussion som återkopplar till uppsatsens frågeställningar. 

 

5.1 Analys av Integrated Marketing Communication (IMC) 

Innan Trygg-Hansa började samarbeta med PR-byrån Prime Group och reklambyrån Lowe 

Brindfors genomfördes ett stort varumärkesarbete på företaget. Den nya 

varumärkesplattformen innebar att Trygg-Hansa strävade efter att skapa en ny image som 

inkluderade en bättre och bredare service till sina kunder. Det nya varumärket förstärktes och 

kommunicerades genom flera olika kanaler med hjälp av både Prime Group och Lowe 

Brindfors, kanaler som IMC-modellen består av.  

 

Kommunikationskonceptet “I vått och torrt”, som arbetades fram tillsammans med Lowe 

Brindfors, marknadsfördes bland annat genom icke personlig reklam då den mestadels 

exponerades i TV samt med hjälp av affischer runt om i landet. Syftet med konceptet var att 

belysa omgivningen om Trygg-Hansas nya varumärkesvärde, det vill säga att 

försäkringsbolaget står vid kundens sida vare sig det inträffat en olycka eller inte. Utöver “I 

vått och torrt” skapades även två kampanjer, “Försäkringskollen” och “Musikkollen”, som 

strävar efter att lyfta upp kommunikationskonceptet och uppmuntra fler konsumenter att 

teckna försäkring hos Trygg-Hansa. ”Försäkringskollen” är tillsammans med “Musikkollen” 

och Trygg-Hansas e-postutskick, som kontinuerligt också arbetas fram av Lowe Brindfors, en 

typ av direkt marknadsföring till omgivningen.  

 

Babybojen, som utformades tillsammans med Prime Group, är ett exempel på PR. Uppdragets 

mål var bland annat att stärka och uppmärksamma Trygg-Hansa som varumärke genom att 

förhindra drunkningsolyckor bland barn mellan noll till sex år. Genom att ge föräldrar 

kunskap angående flytövningar i vatten kan Trygg-Hansa förebygga drunkningsolyckor samt 

visa på att företaget står vid kundens sida även då det ännu inte inträffat en olycka. Turnén av 

Babybojen bestod av flera olika flyttillfällen som anordnades som mindre event i 15 städer 

runt om i Sverige för att skapa en så stor kunskapsspridning som möjligt.  
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“Musikkollen” är ett exempel på interaktiv marknadsföring då det är en internetbaserad 

aktivitet som handlar om att indirekt engagera konsumenter och öka dess medvetande 

angående Trygg-Hansa som varumärke. På ett humoristiskt tillvägagångssätt kan det i sin tur 

skapa en merförsäljning bland Trygg-Hansas försäkringar. Genom att personer i omgivningen 

tar del av “Musikkollen” kan det framkalla ett positivt intresse hos konsumenten som i sin tur 

delar med sig av aktiviteten till andra i sin omgivning. 

 

Vid skapandet av kommunikationskonceptet “I vått och torrt” var ett av Lowe Brindfors 

främsta mål att få omgivningen som tog del utav reklamen att spontant lyfta upp och vilja 

prata om den samt rekommendera tjänsten till andra. Därmed arbetar Lowe Brindfors mycket 

utefter word-of-mouth som är en muntlig marknadsföringsmetod personer emellan och som 

oftast är relaterad till erfarenhet och uppfattning av ett köp eller användandet av en produkt 

eller tjänst. Prime Group strävar istället mer efter att deras projekt ska uppmärksammas i 

media. När Trygg-Hansa valde att genomföra turnén av Babybojen kontaktades exempelvis 

lokalmedia i de olika städerna för att få så mycket publicitet som möjligt.  

 

Personlig försäljning är en faktor i IMC som handlar om en så kallad face-to-face-interaktion 

och är, utifrån empirin, något som författarna uppfattar att Trygg-Hansa inte arbetar med. 

Detta på grund av att Trygg-Hansas direkta marknadsföring främst består utav e-post och 

telefon och nästintill ingen personlig försäljning alls.  

 

Utifrån IMC:s åtta faktorer har författarna fått uppfattningen om att PR-byrån Prime Group 

framförallt fokuserar på att det enskilda PR-uppdraget ska uppmärksammas mycket i media 

och skapa stor spridning bland omgivningen. Reklambyrån Lowe Brindfors arbetar således 

efter att allmänheten framförallt ska erhålla en bättre uppfattning om Trygg-Hansas 

varumärkesvärde, och är generellt inte inriktade på att dess specifika kampanjer ska erhålla 

stor uppmärksamhet i media.  

 

5.2 Analys av The Linear Model of Communication 

Trygg-Hansa valde att anlita två externa byråer för få hjälp med att kommunicera ut ett nytt 

meddelande, det vill säga den nya varumärkesplattformen. Modellen The Linear Model of 

Communication tolkas i detta fall i ett mindre perspektiv och riktar in sig på relationen mellan 
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företaget och dess byråer, nämligen hur ett meddelande som skickas från Trygg-Hansa 

uppfattas av byråerna.  

 

I modellen framstår Trygg-Hansa som sändaren, det vill säga en organisation som upptäcker 

ett problem vid överföringen av ett meddelande. Likaså anlitade Trygg-Hansa både en 

reklam- och PR-byrå för att få hjälp att kommunicera ut sin nya varumärkesplattform. 

Kodningen av meddelandet sker genom att Trygg-Hansa skapar en brief som innehåller 

företagets mål, problem och syfte angående sin önskade marknadsföring. Efter att 

meddelandet har kodats till en tydlig brief sätts det in i en struktur som är kapabel för 

överföring, i detta fall skickar Trygg-Hansa briefen till respektive byrå. När mottagaren, det 

vill säga byråerna, väl mottagit briefen startas en avkodning av den. Detta betyder att 

byråerna tolkar briefen utifrån sitt synsätt och perspektiv vilket i sin tur kan innebära att det 

uppstår många varierade reaktioner, positiva som negativa. Eftersom att en brief i vissa fall 

kan uppfattas olika kan det lätt uppstå brus som stör meddelandets budskap, vanligtvis i form 

av missuppfattningar. Detta är Prime Group och Lowe Brindfors väl medvetna om och agerar 

därför på skiftande vis för att förhindra detta. Lowe Brindfors har som regel att aldrig skicka 

idéer eller förslag via e-post till kunden, utan presenterar alltid dessa under personliga möten 

för att undgå just missuppfattningar mellan parterna. Prime Group väljer att skicka så kallad 

feedback i form av motbriefer till Trygg-Hansa för att ifrågasätta och förmedla hur de har 

förstått originalbriefen. När både byrå och kund slutligen förstår varandras briefer och 

kommunikationsverktyg skapas så kallade sfärer av förståelse. Genom att arbeta utefter 

samma mål och syfte blir kommunikationen mellan parterna mer effektiv. 

 

Denna modell kan även analyseras utifrån ett annat liknande perspektiv, som innebär hur ett 

meddelande eller kommunikationskoncept som en byrå och dess kund arbetat fram uppfattas 

av slutkonsumenten. Även i detta fall är Trygg-Hansa sändaren till meddelandet, vilket är det 

första steget i modellen. Kodningen av meddelandet görs genom att Trygg-Hansa, som 

tidigare nämnt, utformar en brief och skickar den till sin valda reklam- och PR-byrå, det vill 

säga Lowe Brindfors och Prime Group. Byråerna bearbetar informationen och väljer en kanal 

för att överföra meddelandet från sändaren till mottagaren, som i detta fall består av 

slutkonsumenten som utsätts för den tänkta reklamen eller PR-uppdraget. När mottagaren 

tagit del av meddelandet skapas olika känslor och uppfattningar kring det. Mottagarna i 

omgivningen förmedlar antingen en positiv eller negativ respons av marknadsföringen genom 

att exempelvis försöka erhålla information om företaget eller bara förbise den. Uppföljningen 
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av ett kommunikationskoncept, projekt eller en kampanj kallas för feedback, dock genomförs 

inte alltid en uppföljning. Utifrån en uppföljning har både byrån och kunden möjlighet att få 

reda på vad som kan göras bättre till nästa kampanj eller koncept och om omgivningen 

uppfattat meddelandet så som kunden önskat. Om inte meddelandet uppfattats som planerat 

kan det bero på att det har störts av brus. Brus kan innebära att mottagarna ständigt utsätts för 

mycket reklam till vardags vilket kan resultera i att just Trygg-Hansas reklam förbises. Trygg-

Hansa arbetar därför aktivt med att försöka undvika bruset genom att anlita Lowe Brindfors 

och Prime Group och ta del utav deras kunskap för att exponera och differentiera sig från 

mängden. Om meddelandet uppmärksammas och uppfattas korrekt skapas en sfär av 

förståelse mellan Trygg-Hansa och dess slutkonsument, vilket i sin tur resulterar i att 

kommunikationen mellan de blir mer effektiv och konsumenten väljer att ta del utav Trygg-

Hansas tjänster. Detta är dock ett undersökningsområde som författarna valt att inte fördjupa 

sig i men eftersom att sända ut ett meddelande till slutkonsumenten är en del av Trygg-Hansas 

mål kan det vara en viktig aspekt att ta hänsyn till.  

 

5.3 Analys av Agentteorin 

Agentteorin syftar till att belysa och förklara relationer mellan agenter och uppdragsgivare 

samt lägger stor vikt på kontraktets roll för att skapa förståelse mellan båda parters mål och 

krav. I detta fall är Trygg-Hansa uppdragsgivare och Lowe Brindfors och Prime Group är 

båda agenter som är anlitade av Trygg-Hansa. I en relation mellan två externa företag under 

ett temporärt projekt är det viktigt att tidigt i processen förstå varandra. För att skapa 

förståelse krävs ett kontrakt eller en plan som stödjer båda parters mål och krav för 

arbetsprocessen. Från den insamlade empirin i denna uppsats kan författarna se en likhet 

mellan Trygg-Hansas briefer och ett kontrakt enligt Agentteorins riktlinjer. I relationen 

mellan Trygg-Hansa och dess reklam- och PR-byrå används briefer som kontrakt för att 

förklara Trygg-Hansas syfte och mål med olika uppdrag. Brieferna kan förstärka relationen 

mellan parterna och ge tydliga riktlinjer för hur arbetsprocessens tillvägagångssätt och resultat 

bör se ut. 

 

Nicolas Hasselström på Lowe Brindfors pratar om tre tydliga mål som bör finnas i en brief. 

Dessa mål är affärsmål, kommunikationsmål och kampanjmål samt en avsatt budget för att nå 

dessa mål. Det är även viktigt att briefen innehåller ett problem som är möjligt att lösa med 

hjälp av reklambyråns verktyg. Utan en ordentlig, strukturerad och inspirerande brief kan det 
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vara svårt för byrån att förstå uppdraget från kunden. Författarna har uppfattat att en brief har 

en central roll i relationen mellan ett företag och en reklambyrå samt en PR-byrå. Trygg-

Hansa arbetar ständigt med att försöka skapa så tydliga briefer som möjligt till sina byråer 

eller anlitade konsulter. När något oväntat och plötsligt händer som kräver en snabb lösning 

hinner kunden dock inte alltid skapa en noggrann brief. Prime Group har upplevt att Trygg-

Hansas briefer är mindre omfattande vid korta och temporära uppdrag, dock är detta inte ett 

problem för Prime Group. Eftersom att deras relation har pågått under tre år har det resulterat 

i att båda parterna förstår varandra och känner till vilka mål och krav som ställs från bådas 

sidor.  

 

5.4 Analys av “Typer av Strategiska och Temporära Projekt” 

Projekt är ofta en kombination av två eller fler olika projekttyper med egenskaper från 

Jansson och Ljungs fem olika “Typer av Strategiska och Temporära Projekt”. Författarna till 

uppsatsen har valt att fördjupa sig i alla projekten som är marknadsföringsprojekt, 

eventprojekt, interna förändringsprojekt, produktutvecklingsprojekt samt kundorderprojekt.  

 

Marknadsföringsprojekt syftar till att öka konsumentens kunskap och skapa ett “habegär” 

samt köp av produkter eller tjänster. Trygg-Hansa erbjuder sina konsumenter service och vill 

skapa ett “habegär” hos dem eftersom att de har som mål att fler personer ska teckna 

försäkring hos just dem. De försöker att förstärka detta utifrån kommunikationskonceptet “I 

vått och torrt” genom att erbjuda bra service till sina kunder samt alltid vara tillgängliga vid 

kundens sida. Trygg-Hansa uppdaterar erbjudanden till sina kunder genom nya tjänster och 

kampanjer. Ett exempel är den nya tjänsten “Hämta-Lämna” som erbjuder en bredare service 

inom bil- och motorförsäkringar. Målet är bland annat att försöka få konsumenter att i 

fortsättningen välja Trygg-Hansa framför andra försäkringsbolag.  

 

Babybojen är ett projekt som Trygg-Hansa skapat en turné av, detta kan jämföras med 

Jansson och Ljungs eventprojekt. Detta projekt ska leverera en händelse och aktivitet till 

marknaden. Babybojen är en aktivitet som småbarnsföräldrar har möjlighet att vara delaktiga i 

genom att lära sina barn att flyta för att undvika drunkningsolyckor. Turnén med Babybojen 

och omskrivningen om detta i media betraktas enligt författarna som en “händelse” inom 

eventprojekt. Babybojen besökte femton olika städer under en tvåveckorsperiod och 

uppmärksammades mycket i media under projektets gång. Eventprojekt passar därför in som 
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en beskrivning av Babybojen eftersom det var är en kortvarig och intensiv händelse och 

aktivitet. 

 

Jansson och Ljung nämner även interna förändringsprojekt som skapas då behovet av 

förändring uppstår i en organisation vilket resulterar i ett nytt beteende. Trygg-Hansa var år 

2011 i behov av en förändring och utförde därmed ett stort varumärkesarbete som pågick i 

nästan tre år. Företaget beslutade även att skapa nya kontakter med externa byråer för att 

kunna kommunicera deras nya varumärke. Det interna förändringsprojektet genomfördes för 

att skapa en förändring inifrån organisationen och ut mot dess omvärld. Trygg-Hansa var i 

behov av en omställning för att generera en stadig grund för den nya varumärkesplattformen. 

 

Ett ytterligare projekt som omnämns i Jansson och Ljungs artikel “Strategic Project 

Archetypes for Effective Project Steering” är produktutvecklingsprojekt. Detta projekt har 

som avsikt att utveckla nya erbjudanden baserade på marknadens efterfråga. Även denna typ 

av projekt går att länka samman till Babybojen som har som syfte att minska 

drunkningsolyckor bland barn noll till sex år. Det uppmärksammades en efterfråga på 

marknaden som Trygg-Hansa besvarade genom att skapa Babybojen. Eftersom det sker 

mycket drunkningsolyckor bland mindre barn formade Trygg-Hansa tillsammans med Prime 

Group och Svenska Livräddningssällskapet en idé om att skapa nollvision inom 

drunkningsolyckor med hjälp av Babybojen. Enligt Prime Group besvarades tomrummet och 

efterfrågan på marknaden då det tidigare endast fanns babysim samt simskolor för barn på 

låg- och mellanstadiet och vuxna men ingen skola som specifikt riktade in sig på endast 

flytövningar.  

 

Kundorderprojekt är den sista projekttypen och innebär en överlämning av en produkt eller 

tjänst till en kund. Detta kan jämföras med att byråerna Prime Group och Lowe Brindfors 

erbjuder Trygg-Hansa en marknadsföringstjänst. Detta utförs genom en förfrågan som sedan 

godkänns och betalas av kunden. 

 

5.5 Analys av “Att organisera grupper och team” 

I boken “Nya perspektiv på organisation och ledarskap” skriven av Bolman och Deal beskrivs 

en gruppdynamik som kallas för “Dubbla maktled” där det finns en chef med två underchefer 

samt en grupp medarbetare. Efter intervjuerna med Prime Group, Trygg-Hansa och Lowe 
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Brindfors fick författarna en inblick i hur Trygg-Hansa arbetar med sina externa byråer vilket 

kan liknas med “Dubbla maktled”-modellen. Utifrån modellen tolkar författarna att Trygg-

Hansa framställs som chef och styr de olika projekten samtidigt som Prime Group och Lowe 

Brindfors agerar mellanchefer med sina gruppmedarbetare under sig. Enligt Forsell och 

Ivarsson Westberg kan det inom denna struktur förekomma en hierarkisk ordning med tydliga 

ansvarsområden och en central makt. Eftersom Trygg-Hansa ansvarar för alla slutgiltiga 

beslut rörande de förslag som framtas av byråerna kan företaget urskiljas som den högsta 

makten i strukturen. För att medarbetarna på de två byråerna ska förstå och vara uppdaterade 

om Trygg-Hansas mål och vision måste det existera mellanchefer som kan kommunicera detta 

budskap till medarbetarna. Robert Aras kan ses som en mellanchef för sina medarbetare på 

Prime Group och Nicolas Hasselström för sina medarbetare på Lowe Brindfors. Nicolas 

arbetar med ett arbetsgrupp bestående av tio till tolv personer medan Roberts grupp omfattar 

tre personer. En projektledares roll är viktig oavsett storlek på grupp och detta så kallade 

mellanled effektiviserar kommunikationen samt arbetsprocessen inom gruppen. 

 

Bolman och Deal beskriver även ett ”Stjärnformigt nätverk” av en arbetsgrupp som i sin tur 

består av flera olika länkar till gruppens medlemmar. Informationen i detta nätverk flödar fritt 

och alla medlemmar har lika stor möjlighet att kommunicera med varandra. Författarna 

sammanbinder det ”Stjärnformiga nätverket” till projektledaren och dess arbetsgrupp inom 

reklam- och PR-byrån som samarbetar med Trygg-Hansa. På reklambyrån Lowe Brindfors 

finns det enligt Nicolas inga tydliga ledarroller inom arbetsgruppen utan idéer kan utbytas fritt 

mellan medarbetarna i en öppen kommunikation. Även Prime Group arbetar utefter en öppen 

kommunikation dock med en mindre arbetsgrupp bestående av tre personer. Utöver dessa tre 

personer är även annan personal på Prime Group indirekt delaktiga i processen då det sker ett 

utbyte av många idéer och förslag innan det slutliga beslutet fastställs. Inom både Prime 

Group och Lowe Brindfors finns ingen självklar ledare utan tillit mellan medlemmarna i 

nätverken är grunden till ett effektivt samarbete. Som Forsell och Ivarsson Westberg menar 

varierar arbetsgruppens omfång då kunder och uppdrag kräver olika resurser och 

kompetenser. Arbetsgruppen skapas när ett problem tilldelas och löses upp när det är besvarat. 

Beroende på uppdragets innebörd och kundens krav formas gruppens struktur och bildar 

antingen en formell hierarki eller ett informellt nätverk.  
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5.6 Sammanfattning och diskussion av analys 
 

Författarna har valt att fördjupa sig i uppsatsens ämne genom tre frågeställningar som hade 

som avsikt att besvara uppsatsens syfte. I ovanstående analys länkades uppsatsens fem teorier 

samman med den insamlade empirin bestående av fyra semistrukturerade intervjuer. Nedan 

besvaras uppsatsens tre frågeställningar genom en sammanfattning av analysen för att 

framföra en tydlighet och sammanhängande struktur i uppsatsen.  

 

Utifrån den insamlade empirin har författarna sammanställt både likheter och skillnader 

mellan byråernas arbetsprocess samt deras relation till deras kund. Den största likheten var att 

båda byråerna valdes ut av kunden genom en extern byråvalskonsult som samlade ett antal 

reklam- och PR-byråer som skulle generera ett positivt utbyte. Vid valet av byrå tilldelades en 

brief med ett uppdrag som byrån besvarade genom en pitch. I denna fas strävade både Prime 

Group och Lowe Brindfors efter samma mål, det vill säga att skapa ett projekt som 

överensstämde med Trygg-Hansas varumärkesimage. 

 

Eftersom skapandet av ”I vått och torrt” var Lowe Brindfors första samarbete med Trygg-

Hansa genomfördes ett stort researcharbete för att få en egen uppfattning om Trygg-Hansas 

mål och vision. På grund av att Prime Group intervjuades i ett skede där företaget redan 
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samarbetade med Trygg-Hansa sedan tre år tillbaka genomfördes inget extra researcharbete 

om företaget vid skapandet av Babybojen, dock genomfördes en research angående 

uppdraget. Författarna valde att specifikt inrikta sig på att intervjua den ansvariga personen 

för det senaste PR-uppdraget, turnén av Babybojen, för att erhålla en aktuell och uppdaterad 

information om samarbetet mellan Prime Group och Trygg-Hansa. Båda byråerna hade under 

processens gång en daglig kontakt med kunden samt täta avstämningar för att bekräfta och 

säkerhetsställa att projektet genomfördes på rätt och önskat sätt. Dock såg kontakten olika ut 

mellan byråerna och kunden. Trygg-Hansa fokuserade på att utöver e-post och telefon främst 

bedriva personliga möten med Lowe Brindfors medan kontakten med Prime Group i 

synnerhet utfördes via e-post och telefon. Under arbetsprocessen uppstod många diskussioner 

och kompromisser hos både reklam- och PR-byrån, dock var det alltid Trygg-Hansa som 

ansvarade för de slutliga besluten som de ansåg var mest passande för företaget.    

 

En annan skillnad mellan byråerna är att arbetsgruppen på Lowe Brindfors består av fyra 

gånger fler medarbetare i jämförelse med Prime Group. Det ska dock beaktas att projekten 

varierar i storlek och har olika tidsomfång. I dagens relation med Trygg-Hansa tilldelas Prime 

Group vanligtvis fler men mindre projekt medan Lowe Brindfors ofta erhåller färre men större 

projekt. I detta fall har författarna uppfattat att Lowe Brindfors har ett större ansvar för Trygg-

Hansas marknadsföring utifrån hur pass stort segment som utsätts för reklamen bestående av 

affisch- och TV-reklam. Utifrån byråernas yttrande skiljer sig uppdragens omfång och 

innebörd väsentligt från kund till kund. 

 

Vid framtagningen av Trygg-Hansas PR- och reklamuppdrag arbetade både Lowe Brindfors 

och Prime Group med utomstående företag för att berika processen med extern kompetens. 

För produceringen av reklamfilmen “I vått och torrt” anlitades även ett produktionsbolag som 

hjälpte Lowe Brindfors med bland annat casting och filmatisering. Vid framställningen av 

Babybojen samarbetade Prime Group tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet för 

att bidra med rätt kunskap om livräddning och flytövningar för barn.  

 

Ett av Prime Groups mål med PR-uppdragen för Trygg-Hansa var att skapa stor 

uppmärksamhet och publicitet i media samtidigt som de genererade samhällsnytta. Lowe 

Brindfors fokuserade däremot inte lika mycket på nyhetsvärdet utan försökte istället att bygga 

upp Trygg-Hansas image genom att förändra och förnya samt sprida det till omgivningen via 

metoder så som word-of-mouth.  
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Sammanfattningsvis har författarna uppmärksammat fyra grundstenar för att upprätthålla en 

hållbar relation mellan ett företag och dess anlitade PR- och reklambyrå. För att den anlitade 

byrån ska erhålla en egen uppfattning om företagets kultur, arbetsmetod, mål och visioner bör 

en grundlig research om det valda företaget genomföras. Utan någon egen bild av ett företag 

kan reklamen och marknadsföringen bli väldigt avlägsen vilket i sin tur kan leda till att 

kunden tappar förtroendet för byrån. För att bilda en nära relation krävs täta avstämningar 

vilket båda byråerna gör via personliga möten, telefon eller e-post. Det är även viktigt att både 

kunden och byrån kan diskutera och kompromissa olika förslag och idéer samt respektera 

varandras styrkor för att utnyttja de på ett effektivt sätt. Den sista grundstenen innebär att 

briefen som kunden skickar ut till byrån bör vara tydlig och innehålla ett problem som går att 

lösa med hjälp av byråns verktyg. Utan en tydlig brief kan det vara svårt för byrån att förstå 

uppdraget från kunden vilket kan leda till missförstånd.  
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6. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras en slutdiskussion och slutsats. För att besvara uppsatsens syfte 

utförs även en återkoppling till den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning kring ämnet.  

 

6.1 Diskussion 

Utifrån empirin kan författarna konstatera att det idag är viktigt att differentiera sig på 

marknaden och kommunicera ut sitt budskap genom rätt mediekanaler för att skapa intresse 

och uppmärksamhet hos omgivningen. Författarna uppfattar att Trygg-Hansa arbetar utifrån 

många olika kommunikationsmedel för att förmedla sin marknadsföring till specifika 

kundsegment. Detta kan således stärka Callius (2008) tidigare forskning kring ämnet då han 

menar att det i dagens samhälle är svårt för företag att synas på grund av brus som kan störa 

kommunikationen till konsumenten. När Trygg-Hansa valde att marknadsföra sitt varumärke 

anlitades externa verksamheter för att få hjälp inom detta område. Detta på grund av att den 

externa kompetensen inte fanns tillgänglig i företaget, så som även Horsky (2006) menar är 

vanligt förekommande bland företag. 

 

När en kund väljer en ny byrå påbörjas en lång och intensiv process för att lära känna 

varandra och förstå parternas mål och vision. Genom en nära och stabil relation mellan byrå 

och kund uppstår tillit mellan parterna vilket i sin tur resulterar i att slutprodukten 

överensstämmer med det ursprungliga syftet. Detta stödjer både Doyles et al. (1980) samt 

Childers Hon och Grunigs (1999) forskning som belyser relationens roll i arbetsprocessen 

mellan byrå och kund. De menar att en fulländad relation genererar effektivitet som i sin tur 

medför en lyckad marknadsföring av en produkt eller tjänst.  

 

En av de viktigaste faserna som projektledaren på reklambyrån Lowe Brindfors uttryckte sig 

om var att kunden skickar en tydlig brief som innehåller ett problem som går att lösa med 

reklambyråns verktyg samt tydliga mål för uppdraget. Utan en inspirerande och tydlig brief 

minskar kreativiteten hos byrån vilket kan resultera i att det blir svårt att skapa ett arbete som 

överensstämmer med kundens förväntningar. Så som Koslow et al. (2006) menar kan detta i 

värsta fall resultera i ett avslutat samarbete mellan kund och byrå vilket kan missgynna 

framtida relationer. Författarna tolkar att det är mer positivt om en byrå har långa och stabila 
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samarbeten med dess kund än om de har många men korta. Eftersom ett nytt samarbete 

mellan en byrå och kund är en resurskrävande process strävar kunden att från början bygga 

upp en stadig och trygg relation för att skapa en hög kreativitet och inte behöva upprepa 

processen alltför ofta.  

 

6.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka arbetsprocessen hos ett företag och dess anlitade 

reklam- och PR-byrå samt belysa relationen mellan de tre parterna. Ändamålet var att 

undersöka arbetsprocessen både utifrån företagets samt byråernas perspektiv. I brist på 

tidigare forskning om ämnet valde författarna att fördjupa sig inom detta genom tre 

frågeställningar som besvarades i diskussionen och sammanfattningen av analysen. Genom 

resultatet från intervjuerna, litteraturen och tidigare forskning kunde även studiens syfte 

besvaras.  

 

Enligt Trygg-Hansa, Prime Group och Lowe Brindfors är varje arbetsprocess unik. Detta 

beror på att samtliga uppdragsgivare har sina specifika krav och mål som byråerna måste 

anpassa sig efter. Ett av kraven kan vara tidsomfång och omfattning, som varierar mellan 

varje uppdrag. I Lowe Brindfors fall kan kommunikationskonceptet “I vått och torrt” som 

arbetades fram under ett år jämföras med ett e-postutskick som endast tar ett par veckor att 

färdigställa. Även relationen och kontakten mellan en byrå och kund varierar, vissa har 

avstämningar varje dag medan andra endast en gång i månaden, vilket i sin tur formar 

arbetsprocessen. Det kan även skilja sig i hur mycket ansvar som tilldelas till vardera byrå 

samt hur pass självständiga de tillåts vara i processen. Författarna konstaterar dock att 

grunden till de flesta arbetsprocesser och relationer är sig lik. Majoriteten av alla stora kunder 

anlitar oftast en byråvalskonsult för att hitta rätt byrå att samarbeta med. Därefter tilldelas en 

brief varav byrån genomför en pitch för att besvara briefen. Byråerna strävar även efter att 

alltid tillfredsställa kundens behov genom sin kompetens men hur de gör det varierar 

beroende på uppdrag. Om tiden finns genomför byrån även ett researcharbete rörande kunden 

i början av samarbetet samt tar del utav en avslutande uppföljning om projektet. 

 

Utifrån ovanstående slutsats har författarna själva sammanställt den grundliga arbetsprocessen 

mellan en byrå och dess kund i nedanstående modell. Vad som sker mellan varje steg kan 

variera bland olika processer och relationer. 
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6.3 Självkritik 

Eftersom att denna studie endast jämför två byråer samt ett företag som anställer dessa blir 

utfallet väldigt snävt och det går inte att konstatera att studiens resultat berör alla 

arbetsprocesser och relationer mellan byrå och kund. Ett ökat antal intervjuobjekt som även 

skulle inkludera olika stora företag skulle kunnat resultera i en tydligare bild av hur 

arbetsprocessen och relationen framstår samt hur mycket den skiljer sig byråer och kunder 

emellan. Studien tar avstånd från att ta hänsyn till slutkonsumentens perspektiv vilket annars 

skulle varit intressant för studiens respondenter att ta del av. För att stärka uppsatsens 

trovärdighet har data samlats in från intervjuer, vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. 

Författarna har under datainsamlingen haft i åtanke att vinklade åsikter samt feltolkning av 

material kan förekomma. För att minimera dessa risker har författarna bland annat spelat in 

intervjuerna vilket reducerade feltolkning samt använt material från trovärdiga källor. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

I denna uppsats undersöks arbetsprocessen samt relationen mellan endast ett företag och dess 

anlitade PR- och reklambyrå. Det skulle därmed vara intressant att även genomföra denna 

undersökning utifrån slutkonsumentens synvinkel. Detta för att redogöra om 
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marknadsföringen uppfattas enligt företagets och byråns ursprungliga mål, vilket skulle 

resultera i en bredare förståelse över marknadens beteende. Som tidigare nämnt i slutsatsen 

skulle det vara berikande att studera och jämföra ett större antal företag och byråer för att 

generera en bredare spridning och granska om det finns fler återkommande likheter och 

skillnader mellan organisationerna. Detta är även en faktor som intervjurespondenterna 

påpekat och skulle vara intresserade att ta del av. Eftersom denna studie dels baseras på 

intervjuer från tre ledande svenska företag inom reklam, PR och försäkringar skulle en vidare 

forskning som inkluderade tre mindre företag på marknaden ge ett bredare perspektiv för 

uppsatsens syfte.  
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8. Bilagor 

 
8.1 Intervjufrågor till Trygg-Hansa angående deras PR 
 

Om företaget och respondenten 

 Berätta kort om företaget  

 Berätta gärna om din tjänst på Trygg-Hansa och dina arbetsuppgifter 

 

Samarbetet med Prime Group 

 Varför valde ni att samarbeta med Prime Group, och hur kom ni i kontakt med dem? 

 Hur såg er första brief ut ni skickade till Prime Group?  

 Berätta lite om ert PR-samarbete ni utformar med Prime Group? Om idén, vad vill ni 

få fram?  

 Vem kom på huvudidén till Babybojen? 

 Vilka mer PR-uppdrag har ni gjort med Prime Group förutom Babybojen? 

 

Arbetsprocessen 

 Berätta hur projektet med Prime Group överlag har sett och ser ut, hur lång tid tar det 

att slutföra ett uppdrag och hur många personer brukar vanligtvis arbeta med det? 

 Liknar den här processen andra processer ni har genomfört på Trygg-Hansa? Är något 

annorlunda eller unikt med det här uppdraget?  

 Hur ser annars er arbetsprocess vanligtvis ut med andra PR-byråer?  

 

Relationen 

 Hur mycket kontakt/möten hade ni med Prime Group under processens gång? 

 Hur har responsen från Prime Group sett ut? 

 Anpassar ni er mycket efter Prime Groups åsikter? Eller är ni ärliga när era idéer inte 

instämmer med deras? 

 Uppstod det några problem när ni arbetade tillsammans med Prime Group? Hur löstes 

dem? 

 

Uppföljning 

 Tycker ni på Trygg-Hansa att det har varit en framgångsrik kampanj? 

Om ja, vad tror du är den största anledningen till att den varit framgångsrik? 
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Vad betraktas som en framgångsrik kampanj? Och hur mäts det?  

 Har det skett någon uppföljning?  

 Hur ser ni på framtiden mellan er och Prime Group? 

 

8.2 Intervjufrågor till Prime Group 
 

Om företaget och respondenten 

 Berätta kort om företaget  

 Berätta gärna om din tjänst på Prime Group och dina arbetsuppgifter?  

 

Samarbetet med Trygg-Hansa 

 Hur kom ni i kontakt med Trygg-Hansa? 

 Hur såg er första brief ut från Trygg-Hansa?  

 Berätta lite om ert PR-samarbete ni utformar för Trygg-Hansa? Om idén, vad vill ni få 

fram?  

 Vilka mer PR-uppdrag har ni gjort för Trygg-Hansa förutom Babybojen? 

 

Arbetsprocessen 

 Berätta hur projektet med Trygg-Hansa överlag ser ut, hur lång tid tar det att slutföra 

ett uppdrag och hur många brukar vanligtvis arbeta med det? 

 Liknar den här processen andra processer ni har genomfört på Prime Group? Är något 

annorlunda eller unikt med det här uppdraget? Hur ser annars era arbetsprocesser 

vanligtvis ut?  

 

Relationen 

 Hur mycket kontakt/möten har ni med Trygg-Hansa när ni utformar PR-uppdrag för 

dem? 

 Hur har responsen från Trygg-Hansa sett ut och hur ser den ut idag?  

 Anpassar ni er mycket efter Trygg-Hansa och ser till deras åsikter? Eller är ni ärliga 

när era idéer inte instämmer med Trygg-Hansas.  

 Har du varit med om att det uppstått några problem? Hur löser ni dem i så fall? 

 

Uppföljning 

 Tycker ni på Prime Group att det har varit och är en framgångsrik kampanj? 



62 

 

Om ja, vad tror du är den största anledningen till att den blivit framgångsrik?  

Vad betraktas som en framgångsrik kampanj? Och hur mäts det?  

 Vilka faser under skapandet av ett PR-uppdrag tycker ni är viktigast? 

 Har det skett någon uppföljning?  

 Hur ser ni på framtiden mellan er och Trygg-Hansa? 

 

8.3 Intervjufrågor till Trygg-Hansa angående deras reklam 
 

Om företaget och respondenten 

 Berätta kort om företaget  

 Berätta gärna om din tjänst på Trygg-Hansa och dina arbetsuppgifter 

 

Samarbetet med Lowe Brindfors 

 Varför valde ni att samarbeta med Lowe Brindfors, och hur kom ni i kontakt med 

dem? 

 Vilka reklam-uppdrag har ni gjort med Lowe Brindfors? 

 Hur såg er första brief ut ni skickade till Lowe Brindfors?  

 Berätta lite om ert reklam-samarbete ni utformar med Lowe Brindfors. Om idén, vad 

vill ni få fram? 

 Vem kom på huvudidén med reklamen? 

 

Arbetsprocessen 

 Berätta hur projektet med Lowe Brindfors överlag har sett och ser ut, hur lång tid tar 

det att slutföra ett uppdrag och hur många personer brukar vanligtvis arbeta med det? 

 Liknar den här processen andra processer ni har genomfört på Trygg-Hansa? Är något 

annorlunda eller unikt med det här uppdraget?  

 Hur ser annars er arbetsprocess vanligtvis ut med andra reklambyråer?  

 

Relationen 

 Hur mycket kontakt/möten hade ni med Lowe Brindfors under processens gång? 

 Hur har responsen från Lowe Brindfors sett ut? 

 Anpassar ni er mycket efter Lowe Brindfors åsikter? Eller är ni ärliga när era idéer inte 

instämmer med deras? 
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 Uppstod det några problem när ni arbetade tillsammans med Lowe Brindfors? Hur 

löstes dem? 

 

Uppföljning 

 Tycker ni på Trygg-Hansa att det har varit en framgångsrik reklamkampanj? 

Om ja, vad tror du är den största anledningen till att den varit framgångsrik? 

Vad betraktas som en framgångsrik kampanj? Och hur mäts det? 

 Har det skett någon uppföljning?  

 Hur ser ni på framtiden mellan er och Lowe Brindfors? 

 

8.4 Intervjufrågor till Lowe Brindfors 
 

Om företaget och respondenten 

 Berätta kort om företaget  

 Berätta gärna om din tjänst på Lowe Brindfors och dina arbetsuppgifter?  

 

Samarbetet med Trygg-Hansa 

 Hur kom ni i kontakt med Trygg-Hansa? 

 Hur såg er första brief ut från Trygg-Hansa? 

 Berätta lite om reklamen ni utformat för Trygg-Hansa? Om idén, vad vill ni få fram? 

 Vem kom på huvudidén? 

 Är ni ansvariga för både reklamen i TV och affischerna i exempelvis tunnelbanan? 

 

Arbetsprocessen 

 Berätta hur projektet och er arbetsprocess överlag såg ut, hur lång tid tog det och hur 

många arbetade med det? 

 Liknar den här processen andra processer ni har genomfört på Lowe Brindfors? Var 

något annorlunda eller unikt med det här uppdraget? Hur ser annars andra 

arbetsprocesser ut? 

 

Relationen 

 Hur mycket kontakt/möten hade ni med Trygg-Hansa under tiden ni utformade deras 

reklam?  
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 Hur var responsen från Trygg Hansa?  

 Anpassade ni er mycket efter Trygg-Hansa och ser till deras åsikter? Eller är ni ärliga 

när era idéer inte instämmer med Trygg-Hansas? 

 Uppstod några problem? Hur löstes dem? 

 

Uppföljning 

 Tycker ni på Lowe Brindfors att det varit en framgångsrik kampanj?  

Om ja, vad tror du är den största anledningen till att den varit framgångsrik?  

Vad betraktas som en framgångsrik kampanj? Och hur mäts det? 

 Vilka faser under skapandet av reklamen tycker du är viktigast? 

 Har det skett någon uppföljning?  

 Hur ser ni på framtiden mellan er och Trygg-Hansa? 

 


