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Abstract 
External factors that businesses are without the ability to directly influence are constantly 

changing the business landscape where companies operate. The technological 

developments have always been a strong driving force for organizational change, both 

historically as well as in modern times. The technological developments lead to changes 

in consumer behavior which service businesses must consider when designing their 

offerings. For businesses today, it is a challenge to successfully revise their own internal 

operations and continuously adapt their offerings as the market and the world is 

constantly changing. Companies can not ignore the business development if they want to 

remain competitive. The aim of the study is to seek an understanding of how external 

factors affect and change a service offering, as well as how companies actively work to 

meet the needs of both current and future business environments. To fulfill the purpose of 

the study an empirical survey is conducted focusing on the Swedish advertising agency 

industry. The empirical study includes qualitative interviews with representatives from 

both advertising agencies and advertising buyers. Advertising industry service offerings 

have been analyzed in general terms based on a theoretical framework where external 

factors, the form of the service offer and business development have been key parts. The 

results of the study indicate that service providers constantly need to adapt their forecasts 

regarding environmental factors, particularly technological innovation and changing 

consumer behavior, to specific business objectives to remain competitive. The impact of 

the external factors indicates that it is of great importance for today's service providers to 

be involved in the customer's internal operations, as co-production between buyers and 

sellers tend to be an increasingly important. A further conclusion of the external factors’ 

influence is that the buyer of a service today is influenced by emotional values in the 

decision-making. The personal business relationship is increasingly important for service 

providers to be attractive in the eyes of the buyer. The implication for future research is 

to conduct a comparative study where the advertising agency industry is compared with a 

close related professional consultant industry to provide additional perspective on the 

service offering as a phenomenon. This essay is written in Swedish.  

 

Keywords: marketing communications, service offering, advertising agencies, external 
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IV 

Sammanfattning 
Omvärldsfaktorer som företag står utan makt att direkt påverka förändrar ständigt det 

affärslandskap där företag vistas. Framför allt har den tekniska utvecklingen ständigt varit 

en stark drivkraft till organisatorisk förändring, både historiskt sett men även i modern 

tid. Den tekniska utvecklingen för med sig förändrade beteenden hos konsumenter vilket 

tjänsteföretag måste ta hänsyn till vid utformandet av erbjudanden. För företag idag är det 

en utmaning att lyckas revidera sin egen verksamhet och kontinuerligt anpassa sina 

erbjudanden i takt med att marknaden och omvärlden ständigt förändras. Företag kan inte 

bortse från affärsutveckling om de vill förbli konkurrenskraftiga. Syftet med studien är 

därför att söka förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar och förändrar ett 

tjänsteerbjudande, och hur företag aktivt kan arbeta med att möta marknadens behov i 

såväl rådande som framtida affärsklimat. För att uppfylla studiens syfte har en empirisk 

undersökning genomförts på den svenska reklambyråbranschen. Den empiriska studien 

innehåller kvalitativa intervjuer med företrädare från både reklambyråer och 

reklamköpande företag. Reklambyråbranschens tjänsteerbjudande har analyserats i ett 

generellt perspektiv utifrån en teoretisk referensram där omvärldsfaktorer, 

tjänsteerbjudandets utformning och affärsutveckling varit centrala delar. Studiens resultat 

visar att tjänsteföretag kontinuerligt måste anpassa sina framtidsprognoser gällande 

omvärldsfaktorer, i synnerhet teknologisk innovation och förändrade 

konsumentbeteenden, till konkreta affärsmål för att vara konkurrenskraftiga. 

Omvärldsfaktorernas påverkan har enligt studien resulterat i att dagens tjänsteföretag 

måste vara väl insatt i kundens interna verksamheter, då samproduktion mellan köpare 

och säljare tenderar att bli en allt viktigare del i tjänsteerbjudandet. En ytterligare slutsats 

av omvärldsfaktorernas påverkan är att köpare av en tjänst idag styrs av emotionella 

värden i beslutsfattandet, vilket gör att den personliga affärsrelationen blir allt viktigare 

för tjänsteföretag för att vara attraktiva i köparens ögon. För framtida forskning ges en 

rekommendation att göra en komparativ studie där reklambyråbranschen jämförs med en 

närliggande konsultbransch för att ge ytterligare perspektiv på tjänsteerbjudandet som 

fenomen.  
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1 Inledning 
 

 

Det inledande kapitlet introducerar, och ger en övergripande bakgrund, till vårt valda 

studieämne. Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till syfte, formulerad 

forskningsfråga samt studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Industriella revolutionens viktigaste uppfinning var motorn som genom den nya 

teknologin förändrade affärslandskapet (Normann 2001). Normann (2001) tar upp hur 

uppfinnandet av bilen möjliggjorde det som tidigare var omöjligt och undanröjde tidigare 

begränsningar för såväl företag som privatpersoner. Idag används inte bilar enbart för sin 

funktionalitet, utan val av bil speglar även personliga aspekter av konsumenten såsom 

status, värderingar och attityder (Normann 2011). Bilindustrin är ett talande exempel på 

hur många branscher ständigt förändras som en direkt följd av förändringar i omvärlden, 

gällande såväl teknisk utveckling som förändringar i konsumentbeteende. Bower och 

Christensen (1995) tar även de upp det faktum att omvärldsfaktorer, som företag står 

utom makt att påverka, ständigt förändrar och utvecklar branscher.  

 

Idag är ny teknologi en av de största drivkrafterna för att utveckla affärsverksamheter 

(Sood & Tellis 2005). Zineldin (2000) beskriver hur teknisk utveckling är en starkt 

bidragande faktor till de allt tätare band som knyts mellan företag och dess kunder. Även 

Rust och Espinoza (2006) förklarar att den nya tekniken är en av de främsta drivkrafterna 

för att förändra affärslandskapet i stort. Norrman (2001) exemplifierar vidare hur ny 

teknologi även har påverkat finansvärlden. Transaktioner mellan köpare och säljare 

genomförs inte längre fysiskt utan har dematerialiserats. Det för med sig många 

möjligheter för dagens företag, som tack vare digitalt informationsutbyte, på ett lättare 

sätt kan kommunicera på större globala marknader. Norrman (2001) förklarar vidare att 

dematerialiseringen bygger på en särskild infrastruktur som vilar på digital teknik och 

möjliggör information att fritt röra sig i realtid. Författaren menar att den 

dematerialiserade informationen skapar en egen virtuell värld, till skillnad från den 

fysiska världen, vilket skapar helt nya marknadsmöjligheter för företag inom många olika 

branscher i dagens moderna samhälle att kommunicera på.  

 

Ytterligare omvärldsfaktorer som påverkar och förändrar branscher är enligt Miracle 

(1977) samhälleliga trender och förändringar i konsumentbeteenden. Virtuella miljöer är 

inte enbart något som underlättar och effektiviserar arbetet för företag, utan är också en 

plats där dagens konsumenter vistas i allt större utsträckning (Maurya 2011). Sociala 

nätverk som Facebook och Twitter används av individer för att interagera med vänner 

och företag samt för att utbyta åsikter och uttrycka sin personlighet (Geho & Dangelo 

2012). Rigby (2011) tar upp hur förändrade konsumentbeteenden i och med ökad tillgång 

till internet också förändrar konsumenters köpbeteende. Det faktum att konsumenter bli 
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allt mer digitala i sin vardag, får till följd att företag måste utarbeta och förändra såväl 

sättet att bedriva marknadsföring på som mer övergripande affärsstrategier.  

 

Fenomenet att det kontinuerligt sker förändringar i teknologi och konsumentbeteende 

som påverkar branscher exemplifieras tydligt genom internets utveckling. I en intervju 

från 1996 prognostiserade dåvarande kommunikationsminister Ines Uusmann internets 

utveckling: "Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning, men jag tror inte att 

folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på 

nätet‖ (Carp 2009). Aktuell statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, visar att 99 

procent av personer mellan 16 och 24 år i Sverige hade tillgång till internet hemma under 

2012. Av dem uppgav 94 procent att de använder internet dagligen. Exemplet visar att 

omvärldsfaktorer som snabbt förändrar branscher och de marknader där företag är 

verksamma på även är svåra att förutspå.  

 

Även Normann och Ramirez (2004) tar upp att ny teknik, globalisering och nya 

förändrade marknader ständigt medför nya affärsstrukturer som aktörer, oavsett bransch, 

måste anpassa sig till. De nya strukturerna innefattar framför allt nya affärsidéer inom 

framväxande branscher. Förändringen är enligt författarna en följd av marknadens 

förändringar och äger rum på tre plan: kunderbjudanden och dess utformning (nya varor 

och tjänster), organisationens förändring både internt och externt samt affärsklimatets 

egna föreställningar om den nuvarande verksamheten. Kaplan (2012) beskriver även han 

hur utvecklad teknik i kombination med förändrade konsumentbeteenden ritar om 

branscher och marknaden de är verksamma på.  

1.2 Problemdiskussion 

‖Vi måste kunna förändras för att förbli vad vi är‖, skriver Normann (2001, s. 15) i sin 

bok När kartan förändrar affärslandskapet. Han menar med det påståendet att företag 

kontinuerligt måste ta hänsyn till omvärldsfaktorer och ständigt omforma och anpassa 

erbjudandet därefter. Normann poängterar vikten av att vara proaktiv och våga förändras 

i takt med sin omgivning för att stå sig stark på konkurrensutsatta framtida marknader. 

Utmaningen ligger vidare i att lyckas omtolka befintliga affärssystem genom innovation 

för att därigenom skapa värde i verksamheten, både internt och externt (Jorgensen, Owen, 

& Neus 2009; Normann 2001).    

 

Studien kommer att behandla den svenska kommunikationsbranschen och på vilket sätt 

omvärldsfaktorer dels har förändrat och ständigt förändrar branschen och reklambyråers 

tjänsteerbjudanden. I och med att reklambranschen är en innovativ bransch förändrar det 

även kontinuerligt sättet att bedriva lyckad marknadsföring (Miracle 1977).  

 

Achrol och Kotler (2012) beskriver det faktum att det har skett ett stort paradigmskifte 

inom marknadsföringsämnet sedan 1970-talet, vilket i stora drag är en konsekvens av en 

förändrad affärslogik. Från att vara produktfokuserat till att sätta konsumenten i fokus 

och därigenom skapa värde för kunden. Det här faktumet är något som poängteras även 

av Grönroos (2006). Achrol och Kotler (2012) menar att de skiften som skett är 

signifikanta i sig men att marknadsföringen även står inför ännu större framtida 

förändringar som går mot ett ännu mer tjänste- och relationsinriktat klimat. Reklambyråer 
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styrs, enligt Miracle (1977) inte enbart av reklamköparens efterfråga utan kännetecknas 

generellt av att starkt influeras av omvärldsfaktorer. Författaren exemplifierar vidare fyra 

sådana omvärldsfaktorer som har stark påverkan på reklambyråbranschens verksamhet: 

ekonomiska förändringar, lagar och regleringar, samhälleliga förändringar samt teknisk 

och digital utveckling.  

 

De ekonomiska förändringarna kan exemplifieras genom det skifte som skett från 

produktfokuserade affärsverksamheter till den tjänsteekonomi som präglar dagens 

affärslandskap (Rust & Chung 2006). Enligt Rust och Chung (2006) finns det ett tydligt 

mönster att starka ekonomier, likt den svenska, går mot en tjänsteinriktad marknad. De 

menar vidare att tjänsternas dominans i den moderna ekonomin till och med kan vara 

underskattad, då det finns tjänsteinslag även i mer produktinriktade verksamheter (Quinn, 

Doorley & Paquette 1990). Även svängningar i den ekonomiska konjunkturen kan 

påverka reklambyråbranschen (Miracle 1977). På den svenska marknaden har den 

rådande lågkonjunkturen påverkat reklambranschens utveckling negativt de senaste åren. 

Både 2011 och 2012 uppvisade branschen en negativ tillväxt jämfört med samma kvartal 

tidigare år (Dunér 2012) och prognoserna från IRM, Institutet för reklam- och 

mediestatistik, inför 2013 är försiktiga på grund av den osäkra världsekonomin som man 

anser påverkar de svenska investeringarna i marknadskommunikation (Institutet för 

reklam- och mediestatistik 2012). Det osäkra ekonomiska klimatet är något som den 

svenska reklambranschen måste ta hänsyn till då det enligt Tobias Hedström, analyschef 

på IRM, som menar att det inte finns samma tilltro till ekonomin i allmänhet och att det 

finns en risk att reklamköpare i konjunkturnedgång istället investerar i exempelvis 

produktutveckling (Thorell 2012).  

 

Även stora samhälleliga förändringar påverkar reklambranschen i grunden. När samhället 

förändras måste reklamen förändras i samma takt (Miracle 1977). Nutida marknader 

kännetecknas av att, med globaliseringen som katalysator, ständigt utvidgas. En global 

marknad ställer högre krav på marknadsföringen. Den ska vara applicerbar på en större 

marknad med utmaningen att nå ut till olika typer av kulturella segment när marknaderna 

blir större (van Raaij 1997). So (2005) tar upp faktumet att reklambyråer även har 

internationella klienter. I och med att marknaden blir global ökar konkurrensen och 

därmed hotet att bli ersatt av en konkurrerande byrå. Med en hårdnande konkurrens 

poängterar författaren vidare vikten av att reklambyråns kundrelationer måste baseras på 

lojalitet. Långsiktiga och framgångsrika relationer inom branschen grundas på att minska 

diskrepansen mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet ur kundens synvinkel, samt att 

relationen fokuseras på symbiosen mellan de båda aktörerna (Normann & Ramírez 1994; 

So 2005). 

 

Förändrade konsumentbeteenden är också en effekt av samhälleliga förändringar och som 

även det påverkar reklambyråbranschen och dess utveckling (Miracle 1977). Förändrade 

konsumentbeteenden är något som speglas av aktuell svensk reklamstatistik hämtat från 

IRM. I ett pressmeddelande från februari 2013 beskriver IRM:s VD Madeleine Thor att 

det under år 2012 skett ett regimskifte på den svenska annonsmarknaden (Institutet för 

reklam- och mediestatistik 2013). Hon poängterar exempelvis att det skett en förflyttning 

från tryckt till digital media som en spegling av ett förändrat konsumentbeteende. Det här 
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är ett tydligt exempel på hur konsumentbeteenden som omvärldsfaktor får direkt 

betydelse för reklambranschens utveckling, där reklambyråer ständigt måste beakta och 

anpassa sin verksamhet till förändringarna och vara proaktiva i relationen med sina 

kunder (Beverland, Farrelly & Woodhatch 2007). 

 

Den tekniska och digitala samhällsutvecklingen är en omvärldsfaktor som i hög grad 

präglar branschens förutsättningar och sättet som företagen marknadsför sig på (Rust & 

Chung 2006; Tapp & Hughes 2004). Dellarocas (2003) exemplifierar att det traditionella 

sättet att bedriva word-of-mouth mellan konsumenter har utvecklats till en mer digital 

form, och begrepp som ‖word-of-web‖ har blivit en ny tänkbar etikett på kommunikation 

mellan konsumenter i en digital miljö (Bampo, Ewing, Mather, Stewart, & Wallace 

2008). Teknikens roll är avgörande för hur marknadsföringen ska bedrivas, och även hur 

den kommer att utvecklas i framtiden. Som vetenskap gagnas marknadsföringen av ny 

teknik och framväxten av ny teknologi är en avgörande drivkraft i skiftet mot ett allt 

tydligare tjänstesamhälle även i framtiden (Rust & Espinoza 2006).  

 

Den nya tekniken är även något som driver marknadsföringen från ett transaktionsinriktat 

perspektiv med fokus på den producerade produkten som värdeskapare, till ett mer 

relationsinriktat perspektiv där kunden ses mer och mer som en medproducent för 

värdeskapande (Rust & Espinoza 2006). Tapp och Hughes (2004) menar att den tekniska 

utvecklingen kommer att skjuta över makten gällande transaktionens utformning till 

konsumenterna då den möjliggör en tätare interaktion med leverantören. De beskriver 

vidare att framtidens företagare, som de benämner ‖the new marketer‖, måste ha 

förmågan att dra nytta av den nya teknikens fördelar i utformningen av framtida 

affärskoncept, samt att det i synnerhet gäller för tjänstesektorn där reklambyråer verkar. 

Den tekniska utvecklingen och framkomsten av nya digitala medier är något som tydligt 

syns på den svenska reklammarknaden. Skiftet från tryckt till digital media som nämndes 

tidigare är en indikator på att teknisk utveckling driver reklambranschen att ständigt 

revidera sin verksamhet. IRM presenterade i slutet av 2012 en ny rapport som 

prognostiserar att internet- och mobilmarknadsföring stadigt kommer att öka årligen för 

att år 2015 omsätta drygt 10,3 miljarder kronor. Med den prognosen kommer den totala 

tillväxten för de nya medierna, mellan 2011-2015, att landa på runt 50 procent (IRM u.å.) 

vilket i allra högsta grad kommer att påverka branschen.   

 

Det finns inga generellt hållbara riktlinjer för hur företag ska bedriva marknadsföring 

över tid (Geho & Dangelo 2012), vilket kommer att ställa krav på att reklambyråer 

anpassar sig till de snabba förändringarna inom branschen. Risken finns annars att den 

enskilda reklambyrån får svårt att hänga med i den snabba utvecklingen och därmed 

tappar marknadsandelar. Miracle (1977) menar att framtida tjänsteerbjudanden och dess 

utveckling inom reklambyråbranschen skulle kunna förutspås om man lär sig att studera 

förändringar i omvärldsfaktorerna ekonomi, trender och teknologi. Med andra ord är det 

av största vikt för reklambyråer att vara proaktiva med sina tjänsteerbjudanden på en 

marknad i snabb förändring.  



- 5 - 

 

1.3 Problemformulering  

Givet problemdiskussionen att omvärldsfaktorer ständigt förändrar affärsklimatet för 

tjänstebranscher är det viktigt att slå fast att exempelvis reklambyråer inte kan bortse från 

utveckling om de vill förbli konkurrenskraftiga. Utmaningen för tjänsteföretag ligger i att 

kontinuerligt lyckas anpassa sina framtidsprognoser gällande omvärldsfaktorer, i 

synnerhet teknisk utveckling och förändrade konsumentbeteenden, till konkreta 

affärsmål.  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att söka förståelse över hur omvärldsfaktorer påverkar och förändrar ett 

tjänsteerbjudande, genom att studera den svenska reklambyråbranschen.  Syftet är även 

att studera hur företag kan arbeta med att möta marknadens och kundernas behov i 

rådande och framtida affärsklimat.  

1.5 Forskningsfråga 

Problemdiskussionen och problemformuleringen leder oss in på vår valda 

forskningsfråga:  

 

Hur förändrar omvärldsfaktorer ett tjänsterbjudande – fallet reklambyråbranschen?  

1.6 Avgränsningar  

Studien avgränsas från industriella tillverkande företag och hur de kan påverkas av 

omvärldsfaktorer. Gällande omvärldsfaktorer som analyseras i studien har vi gjort en 

avgränsning från politiska faktorer såsom regleringar och lagar som kan påverka 

tjänstebranscher i stort och även studiens valda bransch.   
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2 Metod 
 

 

Följande kapitel redogör för vår valda forskningsmetod och studiens ansats. I  

kapitlet förklaras och motiveras studiens upplägg, vald teknik för insamling och analys 

av data, det empiriska urvalet samt studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion och en kritisk reflektion av metodvalet. 

 

2.1 Forskningsansats  

I studien har vi använt en deduktiv forskningsansats vilket enligt Bryman och Bell (2011) 

är den vanligast förkommande ansatsen, och som syftar till att utgå från befintlig teori vid 

insamlingen av det empiriska materialet. Forskaren utgår enligt författarna från en 

forskningsfråga som blir föremål för empirisk granskning, till skillnad mot den 

kontrasterande induktiva ansatsen som istället formar teori utifrån den empiriska datan. 

Vi har valt att utforma vår empiriska undersökning utifrån vår teoretiska referensram och 

bygga studien utifrån vad den tidigare etablerade forskningen redovisat inom ämnena 

omvärldsfaktorer som förändrar branscher, tjänsteerbjudande och affärsutveckling. Med 

den valda ansatsen har vi försökt att finna belägg och stöd för den valda teoretiska 

referensramen och på så sätt söka förståelse för hur väl den stämmer överens med den 

verklighet vi har studerat, och därifrån dra slutsatser.  

 

Den deduktiva forskningsansatsen anser vi är optimal för vår studie då studien får en 

tydlig teoretisk struktur och underlättar den empiriska undersökningen samt möjligheten 

att avgränsa forskningsämnet. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att den deduktiva 

ansatsen utgår från en generell regel som ska förklara ett visst enskilt fall som är 

intressant för forskaren och att den i regel är mindre riskfylld än den induktiva. Även det 

förstärker vårt val av ansats då vi syftar till att söka förståelse över hur vissa, på förhand 

definierade omvärldsfaktorer, påverkar en tjänstebranschs utveckling.  

2.2 Val av metod  

Utifrån studiens problemformulering och syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod för att på så sätt, på ett djupare plan, söka förståelse över fenomenet; hur 

omvärldsfaktorer påverkar en bransch. Enligt Bryman och Bell (2011) är det kvalitativa 

synsättet en strategi som betonar ord snarare än kvantifiering av det insamlade 

datamaterialet, och där undersökaren får en direkt närhet till forskningsobjektet vilket 

varit av stor vikt för att kunna uppfylla vårt valda syfte. Den kvalitativa metoden lämpar 

sig även för oss då det på ett tydligt sätt motsvarar studiens syfte att försöka analysera hur 

omvärldsfaktorer påverkar en vald bransch, både idag och i framtiden, där en djupare 

förståelse krävs för att kunna dra slutsatser. Genom vår studie har vi, vad som anses vara 

i enlighet med den kvalitativa forskningsmetoden, haft en tolkande epistemologi och en 

konstruktivistisk ontologi vilket enligt Bryman och Bell (2011) syftar till att 

undersökaren utgår från, och tolkar, de sociala strukturer där undersökningen bedrivs för 

att nå djupare förståelse. Studien skiljer sig således från ett positivistiskt perspektiv som 
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enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar på förklaring snarare än förståelse, vilket vår 

studie syftar till.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar att den kvalitativa studien, i enlighet med den 

vi gjort, utgår från studieobjektens perspektiv på sin egen vardag och verksamhet och inte 

från den bilden som man har på förhand. Författarna menar vidare att kvalitativa studier 

ofta hanterar just ontologi och epistemologi på ett bättre sätt än rent kvantitativa. Det 

faktumet menar författarna bidrar till mångtydighet och ökade tolkningsmöjligheter i en 

studie likt vår. Valet av kvalitativ studie har även varit fördelaktigt för oss då vi fått en 

personlig och öppen dialog med våra respondenter, vilket gett det empiriska materialet 

god kvalitet i hänseende till syftet. I studien har vi även, under den empiriska 

insamlingen, undersökt hur relationen ser ut mellan reklambyråer och reklamköpande 

företag för att försöka se om det finns några kontraster i hur de upplever förändringen. 

Med anledning av det får studien även ett inslag av en komparativ studie av kvalitativ 

typ, då vi jämför två specifika fall med varandra – säljare och köpare av 

kommunikationstjänster (Bryman & Bell 2011). Det ska dock inte förväxlas med en 

fallstudie som begränsar undersökningen till ett enskilt fall, vilket vi valt bort med 

anledning av syftet att undersöka ett bredare fenomen.    

2.3 Insamlingsteknik 

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, även benämnt 

halvstrukturerade, som källa för empirisk primärdata. Det är den vanligast förekommande 

typen av intervju inom kvalitativa studier, och Bryman och Bell (2011) menar att 

metoden har flera fördelar gällande kunskapsdjup. Gillham (2005) beskriver att: 
 

‖En av styrkorna med den halvstrukturerade intervjun är att den banar 

väg för ett starkt element av upptäckt, samtidigt som dess strukturerade 

fokus möjliggör analys utifrån likheter‖ (Gillham 2005, s.105).  

 

Patton (1990) tar upp att den kvalitativa intervjun som insamlingsmetod har som syfte att 

ta respondentens perspektiv på den miljö som personen vistas i, och har möjlighet att 

undersöka situationer som exempelvis inte är möjligt i observationer. Även Bryman och 

Bell (2011) menar att intervjun utgår från respondentens synsätt, till skillnad från 

kvantitativa intervjuer som på ett tydligare sätt tar forskarens synvinkel. I vår studie 

syftar vi till att söka kunskap över hur branschen förändras vilket gör den 

semistrukturerade intervjun lämplig. Bryman och Bell (2011) poängterar att det är av 

högsta vikt att den intervjuade personen förstår den kontext som undersökarna försöker 

att belysa för att svaren ska kunna appliceras på studien på ett bra sätt, och där har vi varit 

noga med att tydligt poängtera studiens syfte och frågornas inriktning innan intervjun 

påbörjades. Vi har varit noggranna med att tonvikten i intervjuerna har lagts på det som 

intervjupersonen upplevt som relevant för att förstå händelser, mönster och beteenden 

(Bryman & Bell 2011).   

 

Målet med den valda insamlingsmetoden var att få möjlighet att komma i kontakt med 

individer som har god insikt och kunskap, samt är yrkesverksamma, inom den valda 

branschen. Bryman och Bell (2011) beskriver den semistrukturerade intervjun som en 
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flexibel typ av intervju där intervjuobjektet kan frångå den på förhand bestämda 

intervjumallen för att ge mer utvecklade svar. I och med att respondenterna i studien 

besitter en stor branschkunskap som vi ansåg var viktigt för att uppfylla studiens syfte 

ville vi som undersökare ge intervjupersonen utrymme att själv utveckla sina 

resonemang. Det gav oss nya perspektiv på branschen som vi tidigare inte varit medvetna 

om, eller på förhand tänkt på som intressanta för studien. Gillham (2005) hävdar att den 

halvstrukturerade intervjun ger upphov till data med hög kvalitet eftersom den har en 

balans mellan struktur och flexibilitet. Eftersom studiens syfte är att söka förståelse över 

hur branschen ser på sin egen verksamhet är den halvstrukturerade intervjuns fördelar 

något som gynnar undersökningen.  

2.3.1 Urval  

För att anknyta till studiens syfte och teoretiska referensram valde vi att ta kontakt med 

branschaktörer som representerar både säljare och köpare av reklam – reklambyråer och 

reklamköpande företag. Anledningen till det var att vi upplevde ämnet som relativt 

komplext och därför eftersökte fler perspektiv än bara ett enskilt, samt att det skulle 

gagna studien om så många subjektiva bedömningar som möjligt från olika delar av 

marknaden togs i beaktande.  

 

För att hitta lämpliga respondenter började vi inledningsvis med att lista reklambyråer 

och större reklamköpande företag i Borås och Göteborg som vi ansåg skulle vara 

intressanta för studien. Anledningen till att vi valde byråer och företag i vårt geografiska 

närområde beror på studiens omfattning, den tidsram som vi anpassats till samt att 

begränsa utlägg för längre resor. Sammanlagt har vi intervjuat representanter från elva 

företag, sex reklambyråer och fem reklamköpande företag. Vi anser att elva intervjuer 

gett oss tillräcklig mängd kvalitativ data för att uppfylla studiens syfte, och även varit en 

lämplig mängd för studiens tidsåtgång. De valda aktörerna, både byråer och företag, har 

olika stora organisationer vilket gett datamaterialet en bra mångfald som vi anser är 

viktigt för att uppfylla syftet. I en studie av So (2005) väljer författaren att undersöka 

attityder och förväntningar mellan reklambyråer och dess klienter. Där väljer författaren 

att undersöka fem byråer och fem reklamköpare, genom djupintervjuer, någonting som vi 

hämtade viss inspiration från i vår studie gällande urvalets storlek. Vi har prioriterat 

kvalitet framför kvantitet gällande antalet intervjuer och är nöjda med det empiriska 

material vi har fått fram.  

 

Gällande val av reklambyråer utgick vi från branschorganisationen Sveriges 

Kommunikationsbyråers årliga branschrapport som listar de största byråerna, både till 

omsättning och till antalet anställda, inom olika geografiska regioner (Sveriges 

Kommunikationsbyråer 2012). Utifrån rapporten började vi skapa oss en uppfattning om 

vilka byråer som skulle kunna vara intressanta för studien. Utifrån en förtydligad bild av 

reklambyråbranschens aktörer valde vi ut tio byråer i närområdet, Borås- och 

Göteborgsregionen, som vi personligen var intresserade av. Nästa steg var att besöka 

varje vald byrås hemsida för att få en spontan känsla över dess verksamhet. På hemsidan 

valde vi aktivt vilka personer inom respektive organisation som vi skulle kontakta. Vi 

valde att kontakta personer med ledande och centrala roller, exempelvis reklambyråns 

VD och projektledare, då vi förväntande oss att de med sin erfarenhet och kunskap om 
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branschen skulle ge oss intressanta infallsvinklar och reflektioner till vår empiri. Sex av 

de tio byråerna var positivt inställda till att medverka i studien, en byrå i Borås och övriga 

fem i Göteborg.  

 

Gällande de reklamköpande företagen började vi att lista nationellt kända svenska företag 

med huvudkontor i Borås eller Göteborg. Listan bestod av ett tjugotal företag inom olika 

branscher, alltifrån livsmedelsbranschen till konfektionsbranschen, där vi kontaktade 

antingen marknadschefen eller någon i liknande position på respektive företags 

marknadsavdelning som har kontakt med reklambyråer. För att garantera att de valda 

företagen anlitar eller tidigare har anlitat reklambyråer var vi noggranna med att i vårt 

initiala mail poängtera att vi sökte just reklamköpande företag. För att ytterligare verifiera 

att företagen köper tjänster av reklambyråer gjorde vi ett antal sökningar på Google där vi 

kombinerade företagets namn med sökordet ‖reklambyrå‖. Några av de valda företagen 

förekom även som klienter på reklambyråernas hemsidor, vilket även det verifierar att de 

är reklamköpande företag. Av de tjugo kontaktade företagen fick vi fem positiva svar, tre 

i Borås och två i Göteborg. Företagen verkar inom tre olika branscher; livsmedel, 

konfektion och event. Vi har inte tagit hänsyn till att företagen verkar på olika branscher 

då vi snarare fokuserar på att de är just reklamköpande företag, vilket är det fenomen som 

studien syftar till att belysa.  

2.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Utformningen av intervjumallen började med att vi sammanställde en lista över vilka 

områden som empirin skulle täcka in. Vi utgick från Brymans (2008) rekommendation att 

ställa sig själv frågan: ‖Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika 

frågeställningar?‖ (Bryman 2008, s. 419). Vi valde därför att utforma vår intervjumall 

med koppling till såväl teoretisk referensram som till studiens syfte. Intervjumallens tre 

huvudområden omvärldsfaktorer, tjänsteerbjudandet och relationen samt 

affärsutveckling, följer samma struktur som studiens teoretiska referensram. Inom de tre 

huvudområdena utformade vi specifika frågeställningar med fokus på exempelvis 

omvärldsfaktorer såsom teknisk utveckling och förändrade konsumentbeteenden som 

påverkande variabler till de tre huvudområdena. Intervjumallarna för reklambyråerna
1
 

och företagen
2
 skiljer sig något åt men har samma typ av struktur enligt de tre 

teoriområdena. Enligt Patton (1990) är förarbetet av största vikt och undersökaren bör 

noggrant bestämma vilka typer av frågor som ska ställas, vilken ordning de ska komma i, 

hur detaljerade de ska vara och hur lång tid som ska avsättas till varje intervju. De här 

stegen har vi övervägt noga innan vi påbörjade intervjuerna. Gillham (2005) menar att det 

är viktigt att samma frågor ställs till alla inblandade för att säkerställa att likvärdig data 

täcks in. Det här har vi tagit i beaktande och använt oss av uppföljningsfrågor och 

strukturerande frågor där det har behövts.  

 

Intervjuerna, som varierade mellan 35-60 minuter, utfördes i respektive företags miljö i 

ett avskilt rum valt av intervjupersonen. Bryman och Bell (2011) menar att respondenten 

ofta känner sig tryggare i en för dem bekant och bekväm miljö. Vi inledde intervjun med 

att presentera oss, vår studie och dess syfte samt intervjuns upplägg efter de tre 

                                                 
1
 Bilaga 1: Frågeformulär - Reklambyråer 

2
 Bilaga 2: Frågeformulär - Företag  
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huvudområdena. En av oss ledde intervjun, medan den andre förde anteckningar och 

iakttog respondenten, och vi valde att utse samma arbetsfördelning under samtliga 

intervjuer för att göra intervjuerna mer homogena. Hela intervjun spelades in på våra 

telefoner och transkriberades ordagrant inom 48 timmar, där vi även tog hänsyn till 

respondentens olika känslouttryck som skratt, ironi, tonläge och tvekan. Bryman och Bell 

(2011) menar att inspelningen ger frågeställaren utrymme att helt fokusera på intervjun 

och det som sägs, istället för att distraheras av ett behov att anteckna, vilket medför att 

risken för att viktiga detaljer missas minskas. Transkriberingarna har underlättat vårt 

analysarbete då vi upprepade gånger har kunnat analysera intervjupersonernas svar 

(Bryman 2008). Av etiska skäl frågade vi respondenterna innan intervjun om de 

godkände att intervjun spelades in. Samtliga respondenter upplevde inte några problem 

med det. Vi anser även att inspelningen av intervjuerna bidragit till en ökad transparens i 

studien då transkriberingarna finns tillgängliga att granska för eventuella feltolkningar.   

2.4 Bearbetning och analys av datamaterialet 

Efter att samtliga intervjuer genomförts, och inspelningarna transkriberats, valde vi att 

göra en preliminär genomgång av de separata dokument som skapats efter varje intervju. 

Vi valde även att gå igenom samtliga anteckningar som tagits under intervjuerna för att 

inte gå miste om viktiga detaljer. Gillham (2005) menar att det är viktigt att göra en sådan 

överskådlig genomgång eftersom det underlättar undersökarens analysarbete. Författaren 

menar vidare att man kan upptäcka tidiga mönster och framträdande teman i 

respondenternas svar. I analysarbetet har vi hämtat inspiration från LeComptes (2000) 

femstegsmodell för att analysera kvalitativ data. Samma analysmodell har använts 

gällande både reklambyråerna och de reklamköpande företagen, där de initialt 

analyserades var för sig innan de kontrasterades. Vi sammanställde transkriberingarna där 

vi utgick från en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av kategorisering (Bryman & Bell 

2011). Innan analysarbetet påbörjades gick vi igenom varje transkribering för sig och 

färgkodade materialet utefter specifika ämnesområden som framkom under intervjuerna. 

Utifrån transkriberingarna och ämnesområdena lyfte vi fram framträdande teman med 

tydlig koppling till den teoretiska referensramen och studiens syfte. Nästa steg för oss 

blev, som även ingår i LeComptes (2000) analysmodell, att slå ihop de funna färgkodade 

ämnesområdena under ett och samma tema där det specifika temat blev en rubrik i den 

empiriska analysen. Nästa steg i vår empiriska genomgång var att studera framträdande 

mönster och samband samt intressanta detaljer i materialet, som vi med tydlig koppling 

till teorin, sedan har sammanställt under respektive rubrik som togs fram i tematiseringen. 

Vi anser att vald analysmetod har varit ett strukturerat sätt att analysera vår data då vi fått 

en bra överblick och minimerat risken för att missa viktiga detaljer ur materialet.  

2.5 Studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet som begrepp används i större utsträckning i en kvantitativ studie 

än vid en kvalitativ enligt Bryman och Bell (2011). Författarna rekommenderar istället att 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet används för att bedöma en 

kvalitativ studies tillförlitlighet.  

 

Studiens trovärdighet ökar genom det som Bryman (2008) benämner 

respondentvalidering, som innebär att vi som undersökare delar med oss av studiens 
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resultat till de som varit delaktiga. På så sätt bekräftas att vi uppfattat deras sociala 

verklighet korrekt och därigenom anses mer trovärdiga. Studiens trovärdighet ökar även 

då vi valt att studera fenomenet ur två olika perspektiv, dels reklambyråers och dels 

reklamköpares. Det har medfört att vi fått en mer objektiv syn på branschen utan att låta 

oss påverkas av antingen den ena eller andra delen av branschen. Vi anser även att urvalet 

av intervjuade personer styrker studiens trovärdighet då samtliga har gedigen kunskap 

och erfarenhet om branschen samt besitter högre uppsatta positioner i sina respektive 

organisationer.  

 

Vi anser att studien kommer att kunna replikeras även i framtiden då vi tror att 

omvärldsfaktorer fortsatt kommer att påverka och förändra branscher. Bryman och Bell 

(2011) menar att överförbarhet inte enbart handlar om tid för studien, utan även att 

applicera studien i andra kontexter. Vi tror att studien mycket väl skulle kunna appliceras 

på andra tjänstebranscher business-to-business, då vi anser att omvärldsfaktorer som 

teknologisk utveckling, förändrade konsumentbeteenden och samhällsekonomiska 

trender också påverkar även andra branscher än den vi valt. Dessutom tror vi att arbete 

med affärsutveckling, relationen med kund och tjänsteerbjudandet är vitalt även inom 

andra tjänstebranscher.  

 

Pålitligheten kan liknas med den kvantitativa studiens reliabilitet och innebär en att 

forskningsprocessen redovisats noggrant och fullständigt för att kunna replikeras vid ett 

senare tillfälle (Bryman och Bell 2011). Vi har genomgående varit detaljerade i vår 

beskrivning av genomförd studie och varit noggranna med att dokumentera alla steg i 

processen. Vi har använt oss av en tidsplan och dagbok för att kunna gå tillbaka i 

processen för att inte missa några viktiga detaljer.  

 

Objektiviteten inom kvalitativ forskning är svårt att nå enligt Bryman (2008). Vi hade 

inga på förhand tydliga bilder av hur studiens resultat skulle kunna falla ut, utan har så 

objektivt som möjligt gått igenom studiens process. Vi har heller inte låtit påverka 

varandra i analysarbetet utan har försökt att hitta arbetssätt där våra individuella tankar 

och reflektioner fått utrymme, och där vi gemensamt har kommit fram till val och 

slutsatser under arbetsprocessen. 

2.6 Kritisk metoddiskussion 

Bryman och Bell (2011) menar att den kvalitativa forskningen står inför ett problem att 

bli alltför subjektiv och att resultaten till för stor del baseras på vad vi som undersökare 

personligen anser vara viktigt, och inte vad som är viktigt för studien. Det innebär att vi i 

vår studie riskerar att styra studien i den riktning som vi finner mest intressant. Vidare i 

en kvalitativ studie likt vår kan det därmed finnas svårigheter med replikerbarheten, då vi 

som undersökare väljer att observera och registrera det som speglar våra gemensamma 

intressen (Bryman & Bell 2011). Även de intervjuade personerna i studien kan påverkas 

av, och anpassa sina svar efter, hur vi som undersökare beter oss i en intervjusituation. 

Oavsett hur mycket vi jobbat aktivt med att vara objektiva finns det alltid inom kvalitativ 

dataanalys en problematik i att inte låta subjektiviteten och den personliga tolkningen ta 

överhand.  
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Studiens urval som är baserat inom Borås och Göteborg kan ifrågasättas i sin 

generaliserbarhet över branschen som helhet. Vi hade eventuellt kommit till andra 

slutsatser om studien hade utförts i någon annan region, alternativt nationellt, vilket får 

till följd att det kan bli ett generaliseringsproblem med studiens slutsatser. Vi har dock i 

vårt urval försökt att komma i kontakt med nationellt kända reklambyråer och företag för 

att få en så generell bild av branschen som möjligt.  

 

Enligt Patton (1990) kan en semistrukturerad intervju, vilket är vår valda metod, leda till 

att intervjuerna skiljer sig åt och att jämförbarheten mellan intervjuerna därför tenderar 

att minska. Författaren menar vidare att respondenten oavsiktligt kan utelämna vissa delar 

om intervjun inte följer det på förhand bestämda mönstret vilket kan leda till att empirins 

kvalitet riskerar att försämras. Vi är även medvetna om att en pilotstudie, där 

frågeformulären ‖testats‖, hade varit fördelaktigt för studien. Det hade kunnat verifiera 

att frågorna var relevanta, lättförståeliga och gav den empiriska informationen vi 

eftersökte. En sådan studie har dock inte varit möjlig, dels på grund av tidsbrist och dels 

svårigheter med utförande då det krävs att respondenten har expertis inom området.  

 

Gällande studiens objektivitet har en av oss, under uppsatsperioden, delvis arbetat på en 

reklambyrå. Det faktumet är vi medvetna om kan ha bidragit till en subjektivitet i vissa 

fall. Vi har dock aktivt försökt att stävja subjektiviteten genom att tillsammans ständigt 

föra en dialog och vara kritiska till våra egna analyser och slutsatser för att inte låta 

medförfattarens arbete på reklambyrån färga resultatet.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I det tredje kapitlet följer en teoretisk genomgång som berör ämnena omvärldsfaktorer 

som branschförändrare, tjänsteerbjudandet samt affärsutveckling. Referensramen är 

tydligt kopplad till vår problemformulering och är en sammanställning av relevanta 

teorier från forskningsfältet.  

 

3.1 Omvärldsfaktorer som branschförändrare  

Nutt (1992) tar upp hur omvärldsfaktorer som företaget står utan makt att påverka, kan 

påverka företagets verksamhet. Författaren tar upp det vitala i att kontinuerligt utarbeta 

strategier och implementera och följa dem i verksamheten för att både undvika 

misslyckande och för att nå framgång. Den tekniska och digitala samhällsutvecklingen är 

en omvärldsfaktor som i hög grad präglar branschers förutsättningar och sättet som 

företagen marknadsför sig på (Rust & Chung 2006; Tapp & Hughes 2004). Miracle 

(1977) exemplifierar hur omvärldsfaktorer såsom samhälleliga, teknologiska, 

ekonomiska och politiska faktorer påverkar reklambranschen. Författaren belyser att 

reklambranschen, utöver reklamköparens efterfråga, också starkt influeras av omvärldens 

förändring. Nedan beskrivs hur utveckling inom teknologi, förändrade 

konsumentbeteenden och samhälleliga faktorer såsom konkurrens, globalisering och 

makroekonomiska förändringar påverkar företag och branscher och tvingar dem till 

förändring.  

3.1.1 Teknisk utveckling  

Sood och Tellis (2005) menar att ny teknologi idag är en av de största drivkrafterna 

bakom marknaders tillväxt. Även Zineldin (2000) för ett liknande resonemang och 

beskriver hur teknisk utveckling är en starkt bidragande faktor till de allt tätare band som 

knyts mellan företag och dess kunder. Rust och Espinoza (2006) förklarar det som att den 

nya tekniken är en av de främsta drivkrafterna för att förändra affärslandskapet i stort:  

 

―The most important result of technological advance is the increasing 

impact of information technology, resulting in the growing importance of 

service and relationships in the economy. Future advances in marketing 

are likely to build from advances in technology and relating improvements 

in communicating, storing, and processing information about customers.‖ 

(Rust & Espinoza 2006, s. 1072) 

 

Enligt Sood och Tellis (2005) står organisatoriska ledare ofta inför problemet att avgöra 

när ett företag ska investera i ny teknik utefter de tidigare nämna frågeställningarna. De 

menar vidare att nya teknologiska framsteg är svåra att förutspå och inte alltid kommer 

som en form av en stagnerande tidigare teknik. Tekniker kan utvecklas parallellt med 

varandra i olika dimensioner, vilket ytterligare försvårar för de organisatoriska ledarna 

som ska investera i ny teknik. Det är enligt författarna de nämnda dimensionerna som 
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avgör vilken av de olika tekniska innovationerna som både konsumenter och företag 

väljer att ta till sig.  

 

Det är för företag vitalt att ha förståelse för den teknologiska innovationen, med den ovan 

nämnda anledningen att teknisk förändring och utveckling är den mest kraftfulla motorn 

bakom ett företags tillväxt (Chandy & Tellis 1998). Chandy och Tellis (1998) 

exemplifierar hur ny teknologi leder till både branschutveckling och produktutveckling. 

Författarna menar att den kan skapa helt nya varumärken med nya typer av produkter och 

tjänster, tillväxtmarknader samt att den förvandlar mindre bolag till marknadsledande 

aktörer på kort tid. Normann (2001) belyser att teknikens effekter är att undanröja 

begränsningar och att de förändrar företagsstrukturer. Författaren beskriver vidare hur 

banbrytande teknologi fungerar som strukturförändrare för företag och förklarar att 

omstrukturering av företag är ofrånkomlig när ny teknik väl finns på plats. Normann 

(2001, s. 69) säger vidare att ‖ingen längre kan ifrågasätta den oerhörda styrkan i en ny 

teknologisk infrastruktur som internet‖ och förklarar att internet och den digitala 

utvecklingen per automatik tvingar företag till att omarbeta strategier och verksamheter.  

 

Teknikens roll är avgörande även för hur marknadsföring ska bedrivas, och hur den 

kommer att utvecklas i framtiden. Som vetenskap gagnas marknadsföringen av ny teknik 

och framväxten av ny teknologi är en avgörande drivkraft i skiftet mot ett allt tydligare 

tjänstesamhälle även i framtiden (Rust & Espinoza 2006). Den nya tekniken är även 

något som driver marknadsföringen från ett transaktionsinriktat perspektiv med fokus på 

den producerade produkten som värdeskapare, till ett mer relationsinriktat perspektiv där 

kunden ses mer och mer som en medproducent för värdeskapande (Grönroos,1994; Rust 

& Espinoza 2006). Företag kan, genom att använda sig utav ny teknologisk 

informationsteknik, såsom datorer, ny mjukvara och mobiltelefoner, få en starkare 

förmåga att vara mer kundfokuserade och marknadsstyrda (Rust & Espinoza 2006). 

Genom att ständigt anpassa sin verksamhet efter ny teknologisk innovation möjliggör det 

för företag att förbättra sin informationsinsamling och därmed få ökad kunskap om 

marknaden. Information om företagets kunder och konkurrenter kan både lagras och 

bearbetas bättre än tidigare. Konsekvensen av utvecklingen blir att företag kan utvidga 

sitt tjänsteerbjudande och erbjuda tjänster som möter kunders specifika behov (Rust & 

Espinoza 2006).  

 

Bower och Christensen (1995) belyser att det inte alltid gynnar företag att agera proaktivt 

gällande teknisk utveckling, och beskriver hur omvärldsfaktorer kan påverka ett företag 

negativt. De förklarar hur faktorer i omvärlden så som teknologi i kombination med 

kundpreferenser i värsta fall kan leda till företagsmisslyckanden. De menar vidare att 

konsumenter inte alltid är intresserade av ny teknik i ett tidigt stadium, vilket leder till att 

företagen prioriterar sin lönsamhet och kostnadsstruktur och därmed tvingas ignorera 

tekniken för att tillgodose det aktuella kundbehovet. Författarna poängterar dock att det 

finns en risk i att enbart fokusera på den nuvarande verksamheten och att tillgodose 

kundbehovet i realtid. De beskriver fenomenet som att när en ny teknik uppkommer på 

marknaden så är efterfrågan generellt låg. Den potentiella intäkten från marknaden är ofta 

svår att prognostisera då man på förhand inte vet hur stor marknaden för den nya 

teknologin kommer att bli, och företagen ser därmed ingen ekonomisk vinning i att 
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utveckla verksamheten teknologiskt (Bower & Christensen 1995). Vid tidpunkten då den 

nya tekniken etableras på marknaden förklarar författarna att kundernas intresse för den 

generellt sett ökar markant. Problematiken som följer för de etablerade företagen på 

marknaden som valt att avstå från den tekniska utvecklingen, är att de tappar 

marknadsandelar och att det är pionjärerna inom den nya tekniken som dominerar 

marknaden (Bower & Christensen 1995). Utmaningen för att nå konkurrensfördelar 

ligger i att lyckas hitta en balans mellan att tillgodose kundbehovet i realtid, men också 

att utvecklas i takt med teknologin och därmed förutspå och tillgodose även framtida 

kundbehov. Företag som enbart riktar fokus kring den nuvarande och pågående 

verksamheten, bör även rikta uppmärksamhet till potentiell teknologi som inte möter 

nuvarande kunders efterfråga för att inte missa nästa teknologiska våg av innovation 

(Bower & Christensen 1995).  

 

Rigby (2011) förklarar att företag och branscher idag enbart befinner sig i ett tidigt 

stadium i den digitala utvecklingen och prognostiserar att framtiden kommer att präglas 

av innovation där möjligheterna är många. Författaren förklarar vidare att digital och 

teknisk utveckling leder till att konsumenter idag befinner sig i ett så kallat 

multikanalsamhälle. Ett multikanalsamhälle som enligt författaren medför att exempelvis 

återförsäljare idag, till skillnad från tidigare traditionella kanaler, når och interagerar med 

kunderna genom flertalet kanaler integrerade med varandra. Rigby (2011) beskriver det 

som en sömlös integration mellan webbsidor, fysiska butiker, direktreklam och kataloger, 

callcenters, sociala medier, mobiltelefoner, TV och Internet. Schoenbachler och Gordon 

(2002) hänvisar i sin studie till en rapport som förklarar att en framgångsrik 

varumärkesimage i ett multikanalsamhälle skapas genom att hålla varumärkets image 

konstant genom de olika kanalerna. Risken är annars att varumärkets identitet kan 

upplevas som fragmenterad och förvirrande ur ett kundperspektiv. Det är därför vitalt att 

skapa kreativ kommunikation som är enhetlig genom många olika kanaler 

(Schoenbachler & Gordon 2002).  

 

Geho och Dangelo (2012) belyser hur traditionella marknadsföringsmetoder inte längre 

kan upprätthålla en verksamhet, utan att sociala medier i dagens affärsklimat är nyckeln 

till framgång. Författarna menar att trenden med sociala medier är här för att stanna, att 

utvecklingen bara fortsätter och förespråkar att företag bör integrera sociala medier i 

samtliga marknadsföringsstrategier. Även Rigby (2011) diskuterar det faktumet och 

förklarar hur fenomenet sociala medier har fått företag att helt tänka om gällande 

företagsstrategier och marknadskommunikation. Oavsett om ett företag använder sig av 

Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk så är regeln för lyckad framgång en 

kontinuerlig aktivitet. Ett föråldrat twitter-flöde eller en inaktuell Facebook-sida som inte 

uppdateras frekvent kan vara direkt skadligt för den övergripande marknadsföringen och 

för varumärket (Geho & Dangelo 2012). Utvecklingen av social media har inte bara ökat 

graden av interaktion mellan aktörer utan också öppnat nya vägar för marknadsföring, 

vilket i sin tur kräver nya kunskaper och nya strategier. För företagen blir det en 

strategisk fråga om vilka/vilken social media som är lämplig för just dem (Schmidt & 

Ralph 2011). Även de företag som väljer att inte använda sig av sociala medier i sin 

kommunikation kommer på ett eller annat sätt, menar författarna, att påverkas av det. De 
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menar att företag som avstår sociala medier ändå kan bli föremål för diskussioner inom 

olika digitala nätverk som de då inte har insikt om (Schmidt & Ralph 2011).  

 

Den teknologiska utvecklingen öppnar även upp möjligheter för konsumenter att inte 

enbart ta emot information från företag online, utan även att delge information. Det 

innebär att konsumenten idag kan delta mer aktivt i processen för varor och tjänster, och 

dela sina åsikter med företaget på ett helt annat sätt än tidigare. Resultatet av 

informationsinsamlingen och det utökade tjänsteerbjudandet online blir att interaktionen 

och kommunikationen med företagets kunder stödjer utvecklingen av såväl företagets 

tjänsteerbjudande som relationen med kunden (Rust & Espinoza 2006). Även Maurya 

(2011) tar upp det faktum att teknikens utveckling öppnat upp möjligheter för 

tvåvägskommunikation mellan kunder och företag. Enligt författaren är det 

kombinationen av innovation, konkurrensförhållanden på marknaden och stora 

förändringar i konsumentbeteenden som utgör dialogen mellan konsumenter och företag. 

Vidare beskriver Maurya (2001) hur marknadsföring via sociala medier har förskjutits 

från traditionell enkelriktad marknadsföring till en mer dynamisk modell där 

tvåvägskommunikationen förväntas ersätta den traditionella marknadsföringens monolog. 

Författaren beskriver vidare att marknadsförare genom den teknologiska och digitala 

utvecklingen, till skillnad från tidigare, kan lyssna på kunder i realtid, låta dem influera 

verksamheten och genom ökad konsumentinsikt uppnå ytterligare affärsmässiga vinster. 

3.1.2 Konsumentbeteenden  

Dagens konsumenter lever i allt större utsträckning sina liv via tekniska innovationer och 

på digitala plattformar där bland annat utvecklade verktyg som smartphones blivit 

frekvent förekommande (Persaud & Azhar 2012). Mobiltelefonen är idag ett självklart 

inslag i många konsumentens liv; den finns alltid tillhands och används ständigt för 

åtskilliga vardagliga uppgifter (Nicholas, Dobrowolski, Withey, Russel, Huntington & 

Williams 2003). O’Brien (2011) tar upp att konsumenter idag är beroende av sociala 

medier och att användandet av dem blivit en daglig rutin för många konsumenter. 

Drivkraften till användandet är enligt författaren behovet av att interagera med sociala 

kontakter. Nicholas et al. (2003) beskriver den ‖digitala konsumenten‖ som någon med 

ett starkt begär av snabb och ständigt tillgänglig information, där andelen konsumenter 

som går under beskrivningen ‖digitala‖ ständigt ökar. Som en följd av tekniska och 

digitala innovationer såsom smartphones och sociala medier, har konsumenters 

informationssökningsprocesser också naturligt förflyttats till de digitala medierna 

(Persaud & Azhar 2012; Nicholas et al. 2003). Med anledning av att konsumenter i allt 

större utsträckning befinner sig i en mer digital värld, tvingas företag att anpassa och 

omforma sina företagsstrategier (O’Brien 2011). O’Brien (2011) menar att det är vitalt 

för företag att befinna sig på sociala medier för att ha möjlighet att nå sin målgrupp.  

 

Hsu, Lin och Chiang (2013) beskriver hur sociala medier, där författarna exemplifierar 

bloggar, de senaste åren blivit en av de mest populära kanalerna för att utbyta idéer, 

tankar, åsikter och känslor online relaterade till specifika händelser i vardagen. De 

förklarar vidare att sociala mediers revolution även har förändrat konsumenters beteenden 

gällande konsumtion över internet. Geho och Dangelo (2012) skriver att sociala medier 

möjliggör att information initieras, cirkuleras och används med konsumenters avsikt att 
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utbyta och söka information om produkter, varumärken och tjänster med varandra över 

internet. När konsumenter marknadsför varumärken, produkter och tjänster mellan 

varandra benämns det som word-of-mouth, vilket enligt Dellarocas (2003) är en effektiv 

och lönsam strategi för företagen och en av mest trovärdiga och övertygande verktygen 

för marknadsföring. Konsumenter litar enligt författaren generellt mer på andra 

konsumenter än på budskap direkt från företag via traditionella medier. Dellarocas (2003) 

exemplifierar att det traditionella sättet att bedriva word-of-mouth, inofficiell 

marknadsföring mellan konsumenter, har utvecklats till en mer digital form tack vare 

teknologins utveckling. Begrepp som word-of-web och eWOM har blivit nya tänkbara 

etiketter på kommunikation mellan konsumenter i digitala miljöer (Bampo et al. 2008;  

Hsu, Lin & Chiang 2013). Gefen, Karahanna och Straub (2003) beskriver att förtroende 

generellt är en viktig faktor som spelar in i konsumenters köpbeslut i digitala miljöer och 

att förtroende skapas genom kontinuerlig interaktion och utbyte av erfarenheter mellan 

avsändare och mottagare, som befinner sig på konsumentnivå.  

 

Hsu, Lin och Chiang (2013) poängterar att rekommendationer via sociala medier om 

produkter eller tjänster har blivit en mycket viktig del i konsumenters köpbeteenden. 

Författarna poängterar att rekommendationerna bland annat spelar en roll i konsumentens 

informationssökande, då man som konsument tenderar att söka ytterligare information 

om de produkter som är av intresse. Rekommendationer via sociala medier har också 

visat sig ha stor inverkan i det sista steget i köpprocessen, det vill säga tidpunkten när 

konsumenten fattar ett köpbeslut, genom att ha en direkt påverkan på konsumenten (Hsu, 

Lin & Chiang 2013). Ur ett företagsperspektiv kan konsumenter dela åsikter och influera 

miljontals med andra människor att välja ett specifikt företag, eller att avstå från det 

(Maurya 2011). 

 

Granados och Gupta (2013) tar upp hur internet och teknologin med smartphones har 

medfört att konsumenter idag har större tillgång till information och att avståndet mellan 

köpare och säljare har reducerats avsevärt. Författarna förklarar att konsumenter idag 

enkelt kan söka information via nätet om olika produktalternativ, pris, prestanda och 

jämföra olika leverantörer emellan. Maurya (2011) tar upp att konsumenter har stor 

möjlighet att själva avgöra sin tillgänglighet och vara selektiva i informationsflödet som 

strömmar genom internet och sociala medier. Författaren tar upp att konsumenter idag är 

mycket resistenta mot marknadsföringsbudskap, någonting som även O’Brien (2011, s. 

38) påpekar i sitt citat: ‖Consumers today are more critical and untrusting of marketing 

communications than ever before‖. Dagens unga konsumenter beskrivs av Parment 

(2013) som starka individualister som vill bestämma när, var och hur företag 

kommunicerar med dem. Marknadsföring digitalt via sociala medier möter därför ett ökat 

brus som är svårt för marknadsförare att ta sig igenom, och innebär bland annat att 

konsumenter själva söker sig till budskapen av intresse, snarare än att marknadsföraren 

förmedlar budskap mot konsumenten och väntar på att dem ska bli ‖godkända‖ (Maurya 

2011).  

 

Relationen mellan företag och konsumenter har förändrats dramatiskt sedan evolutionen 

med sociala medier. Konsumenter har idag, som en konsekvens av interaktionen med 

företag på digitala plattformar som sociala medier, ett större inflytande över företags 
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erbjudanden (O’Brien 2011). O’Brien (2011) menar att en konsekvens av det ökade 

inflytandet också har medfört att konsumenters förväntningar och krav på företagen har 

ökat markant. Författaren menar vidare att konsumenter blivit allt mer egocentrerade som 

följd av sin ökade delaktighet och sin ökade kontroll genom sociala medier. Det faktumet 

tar även Clemons (2008) upp och menar att konsumenter idag vet exakt vad de vill ha och 

till vilket pris, vilket ständigt förändrar förutsättningarna för hur företag ska utforma sina 

erbjudanden. O’Brien (2011) förklarar att det landskapet av sociala medier har medfört 

ett maktskifte från näringslivet till konsumenten. Ett maktskifte som innebär att företag 

mer eller mindre tvingas acceptera att de genom att medverka i sociala medier och 

nätverk per automatik förlorar en viss kontroll över varumärket till konsumenten.  

 

I och med den tvådimensionella relationen, kan relationen mellan företag och konsument 

i större utsträckning kontrolleras av konsumenten (O’Brien 2011). Vidare menar O’Brien 

(2011) att explosionen av sociala medier helt därför också fått relationsmarknadsföringen 

att omdefinieras. Författaren påpekar att en grundsten i en fungerande relation är 

pålitlighet och att relationen därmed bör bygga på ett ömsesidigt förtroende. Maurya 

(2011) menar att företag via sociala medier måste upplevas som transparenta och äkta för 

att förmedla trovärdighet till konsumenten. Granados och Gupta (2013) diskuterar även 

hur transparens är en viktig del i relationen med kunden. De menar att företag i och med 

utvecklingen av sociala medier bör implementera en strategi för transparens, som 

komplement till ordinarie marknadsföringsstrategi, för att stå sig starka i konkurrens i det 

digitala samhället. Författarna menar att företag idag därför bör vara proaktiva och 

medvetna om hur det digitala samhället idag påverkar insynen i deras företag, och 

implementera öppna strategier därefter.  

 

Konsumenter idag genomför inte köp enbart efter produktattribut så som pris, funktion 

och kvalitet, utan styrs även intellektuellt och emotionellt i en köpsituation (Babin, 

Darden, & Griffin 1994; Holbrook & Hirschman 1982). Babin, Darden och Griffin 

(1994) förklarar att konsumenter ser shopping som en upplevelse där hedoniska och 

utilitariska värden får större betydelse. Författarna förklarar att det utilitariska värdet är 

uppgiftsorienterad och av kognitiv karaktär, medan ett hedoniskt värde är kopplat till de 

mer känslomässiga aspekterna av upplevelsen. Författarna tar vidare upp att ett köpbeslut 

idag styrs av känslor såsom spänning, tillfredsställelse, verklighetsflykt och spontanitet. 

Rigby (2011) belyser det vitala i att förvandla exempelvis fysiska butiker till 

underhållande, spännande och känslomässigt engagerade upplevelser. Även Holbrook 

och Hirschman (1982) förklarar att företag idag i större utsträckning kan nå föredelar 

genom att försöka förstå vilka deras kunder är genom att se till vilka som är deras 

hedoniska värden. Författarna exemplifierar att det därför ur ett företagsperspektiv är av 

stort intresse att få insikt i konsumenters känslor kring köpprocessen men även mer 

detaljerad information om vem konsumenten är som person. Författarna menar att företag 

genom att få reda på värdefulla konsumentinsikter kan anpassa sina verksamhetsstrategier 

utefter dem och därmed nå affärsmässiga fördelar.  

 

Det är ur ett företags perspektiv fördelaktigt att lyckas identifiera homogena grupper 

inom ett visst kundsegment i strävan efter att uppnå marknadseffektivitet. Företag kan, 

genom att hitta likheter i konsumentbeteenden inom ett visst segment, rikta samma 
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erbjudande eller kommunicera samma typ av budskap till en stor mängd potentiella 

kunder som i sin tur med största sannolikhet reagerar på erbjudandet på ett liknande sätt 

(Parment 2013). Parment (2013) tar upp hur samhälleliga förändringar i omvärlden, så 

som ekonomiska konjunkturer eller stark ny teknologi, påverkar och är avgörande 

faktorer för den specifika generationen. Han exemplifierar också vidare hur den yngre 

generationen i och med den teknologiska utvecklingen av sociala medier, i kontrast till 

den äldre, lever sitt liv online i större utsträckning. Det faktumet menar författaren 

innebär att företag måste anpassa sin kommunikationsstrategi i takt med förändrade 

konsumentbeteenden, till följd av generationsskiften. 

3.1.3 Samhällsekonomiska faktorer    

Rust och Chung (2006) menar att moderna ekonomiers tillväxt till stor del kännetecknas 

av parallell stark tillväxt inom tjänstesektorn. De makroekonomiska faktorerna är enligt 

författarna viktiga för aktörer inom tjänstebranschen att ta i beaktande då stora 

svängningar påverkar hela den miljö där företagen vistas.  

 

Mora och Siotis (2005) pekar på att svängningar i den makroekonomiska miljön med 

tydlighet kan påverka branscher i deras upp- och nedgångar. Författarna exemplifierar att 

marknader i EU och USA påverkas positivt vid en allmän ekonomisk uppgång, mycket 

beroende på ökat import- och exporttryck samtidigt som den allt mer globaliserade 

ekonomin bidrar till snabbare ekonomisk rörlighet vid en stark tillväxt. De menar vidare 

att ekonomiska nedgångar generellt bidrar till en trögare återhämtning för de branscher 

som tar stor skada vid en ekonomisk lågkonjunktur. Även Miracle (1977) väljer att lyfta 

fram ekonomiska omvärldsfaktorer som vitala, där författaren exemplifierar hur det kan 

påverka reklambyråbranschen. Miracle (1977) menar vidare att större svängningar i den 

ekonomiska konjunkturen påverkar byråbranschens utveckling och tillväxt på ett negativt 

sätt. Författaren lyfter fram att de ekonomiska svängningarna dels påverkar marknadens 

köpkraft i stort men även att det tenderar att förändra konkurrensförhållanden, vilket 

aktörerna på en marknad måste anpassa sig till, och som därför gör marknadsklimatet mer 

osäkert.  

 

En omvärldsfaktor som revolutionerat sättet att bedriva affärsverksamhet inom en rad 

olika tjänstebranscher är globalisering (Norman & Ramirez 1999). Lovelock och Yip 

(1996) skriver att fler och fler serviceföretag bedriver verksamhet på branscher utanför 

landsgränserna. Företagen kan utveckla effektiva globala strategier om 

omvärldsfaktorerna som driver globaliseringen kontinuerligt och systematiskt analyseras. 

Det är av största vikt för ett företag på en global marknad att urskilja distinkta drag hos 

den egna verksamheten och sedan utforma den globala strategin därefter. Norrman (2001) 

tar upp hur den japanska exportoffensiven som uppkom under 1970-talet till 

västerländska länder bidrog till ett nytt affärsklimat där ökade konkurrensförhållanden 

blev konsekvensen. De prisvärda högkvalitativa produkterna från Asien i kombination 

med teknikens utveckling skapade en helt ny global marknad. Globaliseringen gynnades 

av nya digitala möjligheter att överföra information snabbt och enkelt mellan olika 

länder. Affärsstrukturerna förändrades därmed och fokuserades mer på mjukare värden 

där bland annat kundrelationer baserade på lojalitet blev allt viktigare (Normann & 

Ramirez 1999). Zineldin (2000) menar att nya digitala lösningar även är något som 
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globaliserar marknader. Författaren menar att ny teknologi skapar stora globala närverk 

som för aktörer närmare varandra. Det faktumet i sin tur förändrar sättet att utforma 

marknadsföring på globala marknader.  

 

Normann (2001) tar upp hur konkurrens som omvärldsfaktor påverkar och förändrar 

branscher och menar att ‖om du inte vårdar dina kunder kommer någon annan att göra 

det‖. Han menar vidare att fler aktörer på en marknad ger konsumenter ökade 

valmöjligheter, vilket får till följd att företag måste anpassa sina verksamheter och arbeta 

med mer konsumentinriktade strategier. Affärer uppstår därmed inte ur företagets 

tillgångar, utan ur relationen med dess kunder (Normann 2001).  Ett sätt att överleva som 

företag på en hård konkurrensutsatt marknad, är att införa strategier inom 

relationsmarknadsföring när marknaderna blir större och tydligare kännetecknas av högre 

konkurrens. Med större marknader med hårdare konkurrens är det av stor vikt för 

aktörerna att söka en mer relationsinriktad marknadsföring för att lyckas knyta starka 

band med den tänkta målgruppen (Grönroos 1994, 2006). Karmarkar och Pitbladdo 

(1995) pekar på konkurrens inom tjänstemarknader går att kontrastera från producerande 

marknader då tjänstemarknader är mer dynamiska i sin relation till konsumenter. De 

menar vidare att konkurrensen mellan en tjänstemarknads aktörer, förutom själva 

tjänsten, består i hur kunden integreras i tjänstens värdeskapande process. De slår fast att 

konkurrensens huvudelement inom en tjänstebransch består av att tydligt visa en 

förståelse för kundens specifika efterfrågan och samtidigt visa en förmåga att kunna 

bjuda in kunden till samproduktion av tjänsten (Karmarkar & Pitbladdo 1995).  

 

Tjänsteutbud står även inför en svårighet att det faktiska resultatet av en tjänst är svårare 

att mäta än vad gäller produkter. Det för, enligt Karkmarkar och Pitbladdo (1995), med 

sig att prissättning och beräknade kvantiteter på tjänsteutbud blir mer komplexa ur 

konkurrenssynpunkt. Författarna menar därför att det finns en risk för köparen av en 

specifik tjänst att inte få valuta för investeringen.  

3.2 Tjänsteerbjudandet  

Tjänster är enligt Grönroos (1978) ogreppbara vilket för med sig att den inte går att 

utvärdera på förhand, utan sätts på prov först i det ögonblicket då den konsumeras. 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) menar att faktumet att tjänster är immateriella 

gör de svåra att både standardisera, definiera och kvalitetssäkra. Kvaliteten kan enligt 

författarna inte produceras på förhand utan sker i transaktionen och den direkta 

interaktionen med kunden. Det faktumet gör att produkter och tjänster inte kan ses på 

samma sätt avseende val av affärsstrategi vid försäljning eller marknadsföring (Grönroos 

1978).  

 

Det skifte som skett från produktfokuserade affärsverksamheter till den tjänsteekonomi 

präglar dagens moderna affärslandskap (Rust & Chung 2006; Rust & Espinoza 2006). 

Achrol och Kotler (2012) beskriver det faktum att affärslogiken förändrats från att vara 

produktfokuserat till att sätta konsumenten i fokus och därigenom skapa värde för 

kunden. Det här faktumet är något som poängteras även av Grönroos (2006) som menar 

att kundens varande i den värdeskapande processen är självskrivet och att utvecklingen 

kommer att fortsätta åt det hållet över tid.   
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Enligt Vargo och Lusch (2004) fungerar kunden idag som en medproducent av den 

värdeskapande processen och relationen mellan producent och kund är centralt för dagens 

affärsparadigm. Normann (2001) menar att den utvecklade ekonomin kännetecknas av 

allt tätare band mellan marknadsaktörer: ‖De drivkrafter som påverkar den nya 

ekonomins värdeskapande har exploderat i en kaskad av möjligheter för samproduktion‖. 

(Normann 2001, s. 117). Han menar vidare att kunden, i ett tjänsteerbjudande, kan delta i 

affärsprocessens alla faser – i allt från utvecklingen och specificeringen av erbjudandet 

till kvalitetskontrollen. Normann (2001) menar att ett företag i en affärsrelation ska 

betrakta sig själv som en del av kundens verksamhet, vilket kan kontrasteras till Vargo 

och Lusch (2004) som istället menar att kunden involveras i tjänsteföretagets 

arbetsprocess. Normann (2001) menar vidare att företag bör frångå det traditionella 

resultatinriktade synsättet och istället se sin verksamhet som ett bidrag till kundens 

interna processer. Det belyser med tydlighet att företaget förstår kundens 

affärsverksamhet och värdeskapande process, med en förståelse för kundens kund, vilket 

ger riktlinjer för den interna verksamheten. Normann (2001, s. 92) exemplifierar att: ‖det 

avgörande långsiktiga måttet på framgång är inte hur mycket vi får ut av varje kund, utan 

hur det går för våra kunder på deras marknad‖.  

 

Kindström, Kowalkowski och Nordin (2012) menar att förmågan att lyckas kommunicera 

tjänsterelaterade erbjudanden på ett begripligt sätt är nyckeln till framgång på moderna 

marknader. Författarna menar vidare att då tjänsterbjudanden tenderar att bli mer och mer 

komplexa kommer det också att krävas en ökad förståelse för kundens verkliga behov i 

framtiden. Med en hög grad av kännedom kring sin kunds verkliga behov i ett 

tjänsteerbjudande kommer företaget att kunna leverera en högre servicegrad vilket 

kommer leda till en förbättrad kundnöjdhet (Kindström, Kowalkowski & Nordin 2012).  

 

Edvardsson, Gustafsson och Roos (2005) kommer till slutsatsen att den framtida 

forskningen kommer att tjäna på att se tjänsterna ur kundens synvinkel snarare än utifrån 

företaget som producerar och erbjuder tjänsten. Författarna slår tydligt fast att det är 

kunden som kontinuerligt adderar värde till tjänsteerbjudandet genom att de tydligt 

indikerar via sin efterfråga vilket element som är värdehöjande. Vidare slår Edvardsson, 

Gustafsson och Roos (2005) fast att det inte finns någon generell definition på begreppen 

tjänst eller tjänsteerbjudande. De menar att en sådan definition måste utformas baserad på 

en viss tidpunkt, i ett specifikt företag, för en specifik tjänst och från ett visst för tillfället 

valt perspektiv.  
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Lovelock och Yips (1996) modell The Flower of Service är en modell som beskriver ett 

tjänsteerbjudandes utformning och sammansättning (se Figur 1). Den förekommer i flera 

av författarens publikationer och bygger på en illustration av en blomma och dess åtta 

blomblad. Modellen utgår ifrån att huvudtjänsten (benämnt som core) har komponenter 

som kan klassas in i antingen möjliggörande eller förhöjande för att huvudtjänsten ska 

kunna utformas på ett optimalt sätt. Lovelock (2001) och Lovelock och Yip (1996) menar 

att de kringliggande komponenterna utanför tjänstens kärna, trots att det potentiellt kan 

finnas tusentals, kan kategoriseras i åtta definierade kluster inom de två olika 

kategorierna. 

 

De möjliggörande elementen är grundläggande för att tjänsten i modellens kärna ska 

kunna levereras över huvud taget. De förhöjande inslagen däremot fungerar enligt 

modellen som värdehöjande element utöver grunderbjudandet (Lovelock & Wirtz 2001). 

Lovelock och Wirtz (2001) menar att modellen ökar förståelsen för att varje komponent i 

ett tjänsteerbjudande måste kännetecknas av hög kvalitet för att helhetsintrycket inte ska 

skadas. De menar vidare att ett välbyggt tjänstekoncept kan kännetecknas vid en 

välkomponerad och levande illustration av blomman där samtliga för tjänsten aktuella 

kluster samverkar för att helhetsintrycket av tjänsten ska bli det bästa möjliga. Dock 

framhåller Lovelock och Yip (1996) att det inte nödvändigtvis är så att samtliga åtta 

kluster förekommer i alla tjänste- eller produkterbjudanden som erbjuds på en marknad. 

Det är enligt författaren det unika tjänsteerbjudandets attribut, kundens efterfrågan och 

den rådande konkurrensen som bestämmer vilka tillagda element som bör kretsa runt 

erbjudandets kärna. Lovelock och Wirtz (2001) menar att de kringtjänster som omger ett 

visst tjänsteerbjudande kollektivt verkar för att förstärka grundtjänsten vilket grundas i att 

de kluster som används bör utarbetas som respons till mottagarens behov.  

 

Det finns flertalet forskare och studier som pekar på att tjänstesektorns dynamiska 

utformning och komplexitet för med sig att tjänster av naturen blir svåra att definiera och 

teoretisera (Levitt, 1981; Lovelock, 1983). Lovelock och Wirtz (2001) pekar på tre 

generella drag hos tjänsteerbjudanden som de menar kan underlätta en holistisk syn på 

begreppet. De menar att den värdeskapande processen bör innefattas av tre grundelement 

Figur 1: The Flower of Service (Lovelock & Yip 1996, s. 70) 
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– kärntjänst, tilläggstjänster och leveransprocess – oavsett vilket erbjudande som riktas 

mot marknaden. För att vidare kunna definiera tjänsteerbjudandet har Lovelock (1983) i 

en tidigare publikation syftat till att definiera och kategorisera tjänster utifrån fem 

klassificeringar formulerade som frågor. Författaren menar att klassificeringen på sikt 

kan leda till att utveckla tjänstekonceptet i en positiv riktning då den möjliggör tydligare 

strategisk planering för en viss tjänst:  

 

 Vad är det för typ av tjänst?  

 Vilken typ av relation har tjänsteföretaget med sin kund?  

 Hur mycket utrymme finns det för individuell anpassning i tjänsteerbjudandet?  

 Vad är det för typ av utbud och efterfråga i transaktionen? 

 Hur kommer tjänsten att levereras?  

 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) har skapat ett ramverk för att illustrera och 

precisera tjänstekvalitet, benämnt SERVQUAL. Författarna beskriver tjänstekvaliteten 

utifrån de skillnader som kan tänkas finnas mellan vad kunden förväntar sig och vad 

tjänsteföretaget tror att kunden förväntar sig. Enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry 

(1985) visar deras studie att kontrasterna mellan förväntad och upplevd tjänst, är kärnan 

för att ett tjänsteföretag ska kunna leverera och bibehålla hög tjänstekvalitet över tid. Det 

centrala i författarnas ramverk är att tjänsteföretag aktivt måste arbeta med att minska 

eventuella gap som kan finnas mellan upplevd och förväntad tjänstekvalitet.  

 

Heskett, Jones, Loveman, Sasser och Schlesinger (1994) menar att den nya ekonomins 

tjänstesektor är starkt beroende av att de organisatoriska ledarna inom den 

uppmärksammar vikten av investeringar i humankapital inom organisationen. De menar 

att framgångsrika ledare inom tjänstesektorn har en tydlig prägel av att investera i 

individer inom organisationen, tekniska hjälpmedel som underlättar organisationens 

arbete samt att aktivt kompensera efter prestation. Författarna introducerar The Service 

Profit Chain för att illustrera hur intern fokus inom ett tjänsteföretag leder till positiva 

externa effekter för tjänsteerbjudandets utfall. Modellen visar på en tydlig relation mellan 

monetära vinster, kundlojalitet och de anställdas nöjdhet, produktivitet och 

företagslojalitet hos de anställda. Vinster och tillväxt är enligt författarna direkt kopplat 

till kundlojalitet som primär drivkraft, och inte enbart marknadsandelar räknade i vinster 

(Heskett et al. 1994). Heskett et al. (1994) poängterar med tydlighet att nöjda, engagerade 

och motiverade anställda kommer att ge en tydlig effekt på hur de anställda bemöter 

företagets kunder, och då levererar företagets tjänster med en hög kvalitetsgrad. Enligt 

modellen kommer ett tjänsteföretag som levererar en hög kvalitet med högt kundvärde att 

premieras med nöjda kunder och en större chans till återkommande transaktioner. En 

lojal kundstock är enligt författarna grundläggande för att nå både tillväxt och monetära 

vinster på sikt.  

 

Teorierna som hittills tagits upp pekar samtliga på vikten av lojalitet och tät 

kommunikation inom tjänstesektorn och hur grundläggande det är för en väl fungerande 

tjänst (Heskett et al. 1994; Lovelock & Wirtz 2001; Parasuraman, Zeithaml, & Berry 

1985). Grönroos (2006) menar att det faktumet tydligt indikerar konsumentens roll som 

medproducent i tjänstekonceptet. Han menar att en tät interaktion mellan konsument och 
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producent skapar värde för konsumenten i dess egen värdekedja då de blir direkt 

involverade i hur ett tjänsteerbjudande ska utformas. Därigenom menar författaren att 

tjänstekvaliteten och värdeskapandet påverkas i en positiv riktning om företaget lyckas 

anpassa sig till en affärsstrategi som ligger ‖nära inpå‖ kundens interna processer.   

3.3 Affärsutveckling 

Normann (2001) menar att affärsutveckling är en vital del i dagens moderna företagande. 

Författaren menar att företag ständigt påverkas av sin omgivnings begränsningar, 

möjligheter och hot. Med dagens snabba omvärderliga förändring är det en ständig 

svårighet för organisationer att följa med i utvecklingen samtidigt som fokus måste riktas 

mot den interna verksamheten (Jaworski, Kohli, & Sahay 2000; Oakland & Tanner 

2007). Normann och Ramirez (1994) menar att ny teknik, globalisering och nya 

förändrade marknader ständigt medför nya affärsstrukturer som aktörer måste anpassa sig 

till. De nya strukturerna innefattar framför allt nya affärsidéer inom nya framväxande 

branscher. Omkonfigureringen är enligt författarna en följd av marknadens förändringar 

och äger rum på tre plan: kunderbjudanden och dess utformning, organisationens 

förändring både internt och externt samt affärsklimatets egna föreställningar om den 

nuvarande verksamheten. Omkonfigureringen syftar till att anpassa affärsverksamheten 

utefter omgivningen, där organisationen exempelvis anammar ny teknik för att utforma 

nya affärskoncept. Omtolkning av affärssystem går ut på att se sin egen verksamhet 

utifrån på ett nytt och kreativt sätt. Företaget kan därefter gestalta en ny typ av verklighet 

och vidta effektiva åtgärder. Vidare menar författaren att det finns en risk i att inte 

utvecklas då gamla rutiner och strukturer föråldras. Normann (2001, s. 179) citerar Albert 

Einstein: ‖Vi behöver nya tankesätt för att lösa problemen som orsakas av våra gamla 

tankesätt‖. Normann (2001) menar därför att det är vitalt för företag att kunna bedöma 

vad de har i nuläget, men samtidigt kunna distansera sig från det för att kunna utforska 

nya områden.  

 

Normann (2001) belyser att det, i kontrast till det komplexa i affärsutveckling, även finns 

stora möjligheter. Författaren beskriver en så kallad vakuumprincip. Han beskriver det 

som ett ‖tomrum‖ som ingen aktör ännu har fyllt. Han förklarar vidare att det idag finns 

möjligheter att dematerialisera, förflytta och globalisera vilket leder till att tomrummet 

förr eller senare alltid kommer att fyllas. Normann (2001, s. 64) beskriver att 

‖möjligheter kommer att utnyttjas av det enkla skälet att de finns där‖. Den aktör som är 

först med att fylla ett sådant tomrum, exempelvis att ta till sig en ny teknisk innovation, 

kallar Normann för en prime mover.  

 

Oavsett incitament till en organisations vilja att genomgå en förändring menar Price och 

Chahal (2006) att det krävs en väl utarbetad strategi för att den ska kunna bli lyckosam i 

ett längre perspektiv, vilket kan vara problematiskt då företagen i det moderna 

affärsklimatet måste hitta balansen mellan intern och extern förändring. Begreppet 

change management är enligt Bower och Christensen (1995) ett tillvägagångssätt för att 

lyckas uppnå lyckad förändring i en organisation, genom anpassning till omvärlden. 

Författarna menar att företag som enbart riktar fokus på den nuvarande och pågående 

verksamheten, även måste försöka blicka in i framtiden och ta hänsyn till 

omvärldsfaktorer. De menar även att företag bör rikta uppmärksamhet åt potentiell 
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teknologi som inte möter nuvarande kunders efterfråga för att inte missa nästa 

teknologiska innovation. Price och Chahal (2006) menar att förändring inte alltid är 

synonymt med direkt framgång och att det är en komplex process. De menar vidare att 

många misslyckanden med organisatorisk förändring genom historien kan härledas till 

bristande kommunikation och en generell underskattning av graden av förändring som 

krävs för att anpassas till omvärldens klimat. Komplexiteten i organisatorisk förändring 

är enligt Oakland och Tanner (2007) också starkt beroende av att omvärldens 

förändringstakt tenderar att öka i både intensitet och hastighet. Price och Chahal (2006) 

lyfter fram två olika huvudtyper av organisatorisk förändring som visat sig genom 

författarnas studier; ett reaktivt tillvägagångssätt för att undvika framtida motgångar 

vilket enligt författarna drivs av omvärldsfaktorer samt ett mer proaktivt förhållningssätt 

som har sin grund i en engagerad och målfokuserad organisation.  

 

Även Oakland och Tanner (2007) pekar på att förändringar inom organisationer är 

komplexa företeelser och att deras erfarenheter visar på att många förändringar inte gett 

enbart positiva resultat. I sina studier har de analyserat vilka drivkrafter som kan ligga 

bakom organisatorisk utveckling och därefter dragit slutsatserna att organisationer 

tenderar att förändras utifrån externa faktorer, även om anledningarna till en förändring 

initialt kan vara av intern karaktär. När organisationen ska gå igenom en större 

förändringsprocess är det av största vikt att den interna organisationen och ledarskapet 

har samma inställning och visioner (Oakland & Tanner 2007). Implementeringen kräver 

fullständigt engagemang från samtliga avdelningar inom en organisation och det är en 

ledarskapsfråga att så tidigt som möjligt i förändringsprocessen föra en aktiv dialog med 

de anställda för att undvika alla former av tvivel inför förändringen (Price & Chahal 

2006). Nutt (1992) menar att organisatoriska ledare aktivt bör arbeta med förändring 

utifrån långsiktiga och tydligt uppsatta mål för att hamna rätt. Författaren poängterar med 

tydlighet att han genom sina studier funnit att de ledare som lyckats genomdriva en 

positiv förändring på ett tydligt sätt visade förändringens potentiella fördelar tidigt för de 

anställda och fick organisationens individer att aktivt delta i utformandet av och arbetet 

med att genomföra förändringen. Vidare menar Nutt (1992) att ledare som ska driva 

igenom en organisatorisk förändring bör undvika att se förändringen som en ‖quick fix‖ 

samt att låta processen bli alldeles för toppstyrd.  

 

 Jaworski, Kohli och Sahay (2000) definierar proaktivitet som ett sätt för företag att aktivt 

söka nya marknadsmöjligheter snarare än att enbart följa gamla rutiner och arbetssätt. Att 

vara proaktiv inom reklambyråbranschen kan även enligt Beverland, Farrelly och 

Woodhatch (2007) ses som fördelaktigt för en god relation mellan byrå och kund. 

Författarna menar att kunden gynnas av att reklambyrån, genom sitt proaktiva agerande, 

får ytterligare och djupare kunskap om kundens bransch. En kunskap, som enligt 

författarna, leder till att reklambyrån står sig starkare i sin förmåga att knyta långsiktiga 

relationer med sina klienter. Det finns inga generellt hållbara riktlinjer för hur företag ska 

bedriva marknadsföring över tid, vilket kommer att ställa krav på att reklambyråer 

anpassar sig till de snabba förändringarna inom branschen (Geho & Dangelo 2012).  
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4 Empirisk undersökning 
 

 

Följande kapitel är uppdelat i tre delar.  Inledningsvis presenteras den svenska 

reklambyråbranschen kort för läsaren, för att ge en grund inför den empiriska 

redogörelsen. Vidare i kapitlet följer sedan först en återgivelse av vad företrädare för 

reklambyråerna sagt, och sedan vad de reklamköpande företagen beskrivit, utefter de 

valda teoriområdena.  

 

4.1 Den svenska reklambyråbranschen  

Branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråers (Komm) rapport 

Byråbranschens utveckling och struktur 2011 (2012) visar att svenska företag spenderar 

sammanlagt drygt 60 miljarder kronor på reklam och annan typ av 

marknadskommunikation årligen. Till hjälp använder sig många företag av 

rådgivningsföretag inom marknadskommunikation. Rådgivningsföretagen utgör 

tillsammans kommunikationsbranschen och består av tolv olika varianter på 

kommunikationsbyråer i Sverige, både nischade och mer generella byråer. 

Kommunikationen består bland annat av annonsering, design, direktmarknadsföring, 

interaktiv marknadsföring, public relations, sales promotion och trade marketing. En 

kommunikationsbyrå är enligt Komm ett företag som arbetar med ett eller flera moment i 

kedjan analys, strategi, gestaltning, implementering och uppföljning av 

kommunikationsstrategier. Tillsammans består branschen i Sverige av cirka 20 000 

företag, med runt 30 000 anställda, som tillsammans omsätter cirka 50 miljarder kronor 

årligen.  

 

Enligt Komm gynnar det rådande affärsklimatet specialistbyråer inom branschen. 

Sveriges Kommunikationsbyråer (2012) tar upp att det under 2011 introducerades en ny 

byråkategori, mobilbyrå som inriktar sig på marknadsföring via mobiltelefoner, som följd 

av den snabba teknologiska utvecklingen inom branschen. Trots att det under 2011 enbart 

var en byrå som anslöt sig till kategorin, prognostiserar branschorganisationen att antalet 

byråer inom kategorin mobilbyrå troligtvis kommer att öka inom de närmsta åren. Det 

faktum att kommunikationsbranschen växer med hårdnande konkurrens i kombination 

med specialistbyråernas framfart gör det extra intressant att studera kategorin 

reklambyråer, som studiens kvalitativa intervjuer fokuseras kring. En kategori som idag 

inom den svenska kommunikationsbyråbranschen är störst till antalet, men som också 

ökat minst i tillväxt under 2011. Konkurrensen kommer främst från nischade 

specialistbyråer, där mediebyråer och digitala byråer är de byråer som stod för den största 

tillväxten i branschen under 2011 (Sveriges Kommunikationsbyråer 2012). Enligt Komm 

skiljer sig en reklambyrå från en nischad specialistbyrå genom att erbjuda en kombination 

av många kanaler, medier och discipliner där nyckelordet är integrering snarare än en 

specifik expertkompetens. Idag har den professionella och teknologiska utvecklingen fört 

med sig specialister in på byråbranschens marknad. Det handlar främst om digitala 

specialister av olika typer så som sociala nätverksspecialister och app-experter (Sveriges 

Kommunikationsbyråer 2012).  
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4.2 Reklambyråer 

Studiens empiriska material har delvis samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

företrädare från reklambyråer. Nedan är respondenterna från reklambyråerna angivna i en 

matris. De intervjuade respondenterna på reklambyråsidan har samtliga mångårig 

branscherfarenhet och arbetar idag bland annat med strategiska frågor på respektive byrå.  

 

Byrå Stad Person Titel Datum 

Forsman & 
Bodenfors 

Göteborg Susanna Thorslund Operativ chef/Vice 

VD/Projektledare 

2013-04-09 

Mecka  Borås Mats Alfredsson VD/Projektledare 2013-04-04 

PS 
Communication 

Göteborg Johan Gronowitz VD 2013-03-26 

Shout  Göteborg Bodil Czarnecki Projektledare/ 

Affärsutvecklare 

2013-03-26 

Start 
communication 

Göteborg Håkan Westerlund Strateg/Projektledare 2013-04-12 

Stendahls Göteborg Peter Ohlsson Vice VD/Key Account 

Manager 

2013-04-04 

4.2.1  Generell syn på marknadsföringens utveckling 

Samtliga respondenter på byråsidan upplever att den största förändringen inom 

marknadsföringsbranschen är digitaliseringen. De förklarar att en mycket stor del av 

marknadsföringen idag, till skillnad från några år sedan, sker i olika sociala medier. 

Tekniska innovationer som smartphones och läsplattor förklarar respondenterna som 

bidragande till att konsumenten idag är ständigt uppkopplad och kontaktbar. 

Respondenterna poängterar att dagens marknadsföring tydligt präglas av en 

tvåvägskommunikation mellan företag och konsument där konsumentens delaktighet har 

ökat avsevärt. Reklambyråerna upplever att spridning av information och reklambudskap 

är en grundläggande del för modern marknadsföring. Det har framkommit att 

reklambyråer i större utsträckning idag än tidigare eftersöker virtuell snabb spridning av 

kampanjer.  

 

‖Framförallt går det åt det hållet att vi kan få människor att bli en del av 

kommunikationen, bli en del av spridningen av varumärket. Det är alltså 

en dialog istället för ett envägssamtal, som nästan all kommunikation 

tidigare varit‖ – Mats Alfredsson, Mecka  

 

Mats Alfredsson menar även att den snabba spridningen får till följd att reklambyråer 

idag aktivt måste bevaka de kampanjer man sänder ut, för att snabbt kunna agera vid 

eventuell negativ respons. Studien visar även att respondenterna upplever att kanalvalen 

är betydligt fler och bidrar till en mer komplicerad mediebild. Multikanalsamhället kräver 

enligt reklambyråerna en integrerad och enhetlig kommunikation som måste samspela 

oavsett kanal. Det har även resulterat i ett ökat och mer svårgenomträngligt brus där 

vikten av smart reklam är grundläggande. 
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‖Kunderna utsätts för mellan 500 till 5000 olika reklambudskap per dag 

beroende på vilken typ av mediekonsumtion man har. Det är en 

alternativkostnad för dig att konsumera reklam istället för någonting annat, 

och det måste man ha respekt och förståelse för (…) Det är mycket högre 

krav på att du ska vara mer intressant och relevant idag‖ – Susanna 

Thorslund, Forsman & Bodenfors 

 

För att nå igenom bruset menar respondenterna att dagens marknadsföring måste skapa 

uppmärksamhet och engagemang hos konsumenterna, och tydligt trycka på emotionella 

värden. Johan Gronowitz på PS Communication exemplifierar att ‖kommunikation idag 

inte handlar om att nå ut, utan att nå in‖. Peter Ohlsson på Stendahls för samma 

resonemang och menar att det handlar om att få marknadskommunikationen att nå 

konsumentens hjärta och vad som ‖känns bäst‖. För att marknadsföringen ska vara 

tilltalande för konsumenterna på ett mer emotionellt plan måste den idag i större 

utsträckning ge konsumenten känsla av en upplevelse.  

 

Det ovan nämnda bruset i kombination med allt hårdare konkurrens på kundernas 

marknader har enligt respondenterna resulterat i att kommunikation idag som 

konkurrensverktyg blir allt viktigare och att behovet av konsulter ökar. Respondenterna 

ser ingen större skillnad på om marknadskommunikationens syfte är säljdrivande eller 

varumärkesbyggande. Johan Gronowitz förklarar att ‖all kommunikation har ett och 

samma syfte – att sälja produkter‖. Likaså menar övriga respondenter att all 

kommunikation, på sikt, är säljdrivande. Men å andra sidan så förklarar de att all 

kommunikation även påverkar företagets varumärke:  

 

‖Det finns ingen kommunikation som inte är varumärkesbyggande. Om du 

inte säger någonting, så kommunicerar det också någonting. Man måste 

vara väldigt varsam med vad man kommunicerar och i vilka kanaler. För 

vad du än kommunicerar så påverkar det ditt varumärke.‖ – Håkan 

Westerlund, Start Communication 

  

Respondenterna är överens om att marknadsföringen idag har blivit mer fokuserad på 

mätbara resultat från kundernas sida. De menar att det bland annat beror på förändrade 

affärsstrukturer hos de reklamköpande kunderna, och att möjligheten till att mäta effekter 

förenklas via teknisk utveckling. Det har framkommit i studien att det idag ställs högre 

krav på att kunna motivera strategiska och kreativa val.  

 

‖Oftast har mina kontaktpersoner, till exempel marknadschefer, ofta tryck 

uppifrån på att kunna bevisa och redovisa resultat av 

marknadskommunikationen och vilka vinster det kan ge‖ - Bodil 

Czarnecki, Shout  

4.2.2 Teknisk utveckling  

På frågan om hur teknisk utveckling som omvärldsfaktor påverkar branschen menar 

respondenterna att den är fundamental. Tekniska innovationer som smartphones gör att 

konsumenten idag bär med sig tekniken, och den skapar nya sätt att marknadsföra sig på. 
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Håkan Westerlund menar att anledningen till att reklambranschen utnyttjar de tekniska 

framstegen är för att ‖möjligheterna finns‖. Respondenterna förklarar att branschen utan 

teknisk och digital innovation inte hade fått den snabba utveckling som sker idag där 

antalet kanaler ökat markant.   

 

‖Det har tillkommit många nya kanaler. Numera så kan alla människor 

skapa och sända kommunikation med hjälp av de medieplattformar som 

finns. Det är en enorm skillnad, det kunde man inte förr. Då fanns det bara 

print och TV. Så, nu måste man förstå hur dynamiken ser ut.‖ – Susanna 

Thorslund, Forsman & Bodenfors 

 

Susanna Thorslund menar vidare att revolutionen med sociala medier förändrat hur 

företag kan kommunicera. Hon anser att man ‖går ifrån den klassiska sändare-buskap-

mottagare-modellen‖ och att medielandskapet har blivit ett ekosystem där du kommer 

närmare konsumenten och måste ha en specifik strategi för varje kanal. Vidare förklarar 

hon olika medier som: ‖vissa köper du utrymme i, vissa äger du och vissa får du 

förtjäna.‖. Respondenterna menar att sociala medier som fenomen ses som en 

grundläggande del i deras tjänsteerbjudande, snarare än ett komplement i vissa enskilda 

fall:  

 

‖Det är inte frågan om du kan ha det eller inte, utan du måste ha det för att 

vara med och spela (…) Men har du inte en digital del, då är du nog ute 

som byrå tror jag.‖ - Bodil Czarnecki, Shout 

 

Respondenterna ser inte digital utveckling som en konkret för- eller nackdel för 

reklambranschen utan accepterar utvecklingen såsom den är. De menar att det är där 

konsumenterna befinner sig och att även branschen därför måste befinna sig där. De 

fördelar som ändå lyfts fram är den ökade förmågan att mäta resultat, snabbheten och 

möjligheten att snabbt kunna korrigera.  Håkan Westerlund tycker att transparensen via 

digitala medier är en stor fördel. Han menar att företag tvingas vara ärliga och enbart 

leverera saker de kan stå för. Johan Gronowitz menar dock att transparensen också kan 

vara en nackdel då företagen kan ha svårt att hantera det, samt att konsumenter kan göra 

sig anonyma på internet och sprida negativa budskap utan att ta hänsyn till 

konsekvenserna.  

 

Ytterligare nackdelar med den tekniska och digitala utvecklingen är att det ger upphov till 

ett ökat brus, enligt respondenterna. Peter Ohlsson menar att digitaliseringen driver upp 

tempot i samhället vilket leder till att konsumenter tar till sig information alltmer ytligt 

och enbart tar till sig av det man intresserar sig av. Håkan Westerlund förklarar också att 

en negativ aspekt med dagens multikanalsamhälle är att veta om man som företag ‖valt 

rätt kanaler‖ att investera sin reklambudget i. Susanna Thorslund tar upp svårigheten i att 

välja kanal och lämplig strategi. Hon frågar sig vilket incitament företag har: sprida 

budskapet brett, eller att nå ett djupt engagemang? Utmaningen ligger enligt henne i att 

branschen måste förstå dynamiken i de nya medierna och hur människor interagerar med 

dem.  
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Bodil Czarnecki förklarar att den tekniska och digitala utvecklingen gjort att det blivit 

otydligare vem som gör vad i branschen. Hon förklarar att nischade specialistbyråer och 

fullservicebyråer i större utsträckning går in på varandras områden, då samtliga jobbar 

med kommunikation. Hon tror att det för med sig en svårighet för de reklamköpande 

företagen att veta vilken typ av byrå man ska vända sig till vid ett specifikt behov. Det för 

även med sig en svårighet för byrån att differentiera sig gentemot marknaden.   

4.2.3 Konsumentbeteenden 

Generellt anser respondenterna att den tekniska och digitala utvecklingen i hög grad har 

förändrat konsumentbeteenden, där konsumenten idag i allt större utsträckning befinner 

sig på internet och på sociala medier. Mats Alfredsson påpekar att kärnan för branschen 

är att befinna sig där målgruppen finns, vilket i hög grad är på digitala plattformar. Han är 

‖helt övertygad om att den stora grejen som förändrade våra beteenden var Facebook‖. 

Det har framkommit att dagens konsumenter är delaktiga i spridningen av 

reklambudskap, framför allt via sociala medier. Mats Alfredsson förklarar att: ‖det som är 

bra, det snackar man om. Men det som är ännu bättre, det sprider man vidare‖.  

 

Bodil Czarnecki tar också upp hur konsumenternas köpmönster förändrats och förflyttats 

i större uträckning från fysiska butiker till e-handel och mobilhandel. Håkan Westerlund 

tycker att dagens konsumenter är ‖mer komplexa‖. Han menar att de är svårare att nå, 

och att ‖de inte har mer tid bara för att det finns fler kanaler‖. Det ställer ytterligare högre 

krav på marknadsförare att nå igenom ett ökat brus. Susanna Thorslund påpekar att 

konsumenter idag befinner sig på fler plattformar samtidigt och därför inte riktar full 

uppmärksamhet mot någon specifik. Det är därför svårt att fånga konsumentens intresse, 

enligt henne. 

 

I och med att dagens konsumenter ständigt är uppkopplade har de tillgång till oändlig 

information. Det resulterar i en klokare konsument som blir mer påläst och kunnig, enligt 

respondenterna. Det i sin tur leder till att dagens konsumenter har högre och tydligare 

krav, är mer medvetna om vad de efterfrågar och dessutom får en större makt i 

konsumtionssamhället. Utvecklingen kan föra med sig att företag måste anpassa sina 

erbjudanden efter konsumenten samt att de måste acceptera att de förlorar en viss kontroll 

över sitt varumärke. Företagen idag tvingas också idag, enligt respondenterna, att vara 

mer transparenta i och med det ökade informationssamhället. Är man inte ärlig så får man 

stå för konsekvenserna.  

 

Peter Ohlsson tar upp att en konsekvens av det ökade informationssamhället leder till en 

trend att konsumenter är ‖reklamtrötta‖ vilket enligt honom kan innebära en 

trovärdighetskris för branschen där ingen längre litar på reklam. Även Susanna Thorslund 

påpekar att konsumenten är trött på all information och känner ett stort behov av att 

filtrera flödet. Mats Alfredsson menar att konsumenter idag utsätts för enorma mängder 

information och budskap vilket gör att de alltmer per automatik sorterar bort det man inte 

är intresserad av. Samtliga respondenterna menar därför att styra 

marknadskommunikationen mot emotionella värden, där konkreta produktattribut inte får 

lika stor betydelse, är av stor vikt i framtiden:   
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‖Vi kan idag få tag på vad som helst hur som helst när som helst. I det 

samhället där det inte finns någon brist på produkter och tjänster så köper 

man det som känns bäst. Känsla handlar inte om hur något är, utan hur det 

upplevs‖ – Johan Gronowitz, PS Communication  

 

Susanna Thorslund tar upp att konsumenter idag inte enbart kan segmenteras efter 

demografiska faktorer såsom geografi, yrke eller ålder. Hon menar att det idag handlar 

om att dela in målgrupper efter intressesfärer, där åldersparametern inte är lika tydlig utan 

ersatts av en ‖mental ålder‖ som hon anser är mer relevant.  

4.2.4 Samhällsfaktorer  

I svåra ekonomiska tider påpekar respondenterna att reklamköpande företag tenderar att 

dra ner på sina marknadsföringskostnader, vilket påverkar branschen negativt. Bodil 

Czarnecki menar att:  

 

‖Vi är ju den branschen som ryker först. Det första bolagen kapar ner på är 

utbildning, konferenser och reklam (…) Det har tvingat oss att bli mer 

konkurrenskraftiga och vara mer prisvärda. Vi har inte kunnat höja 

priserna på många år, utan har haft samma prisläge i många år‖ – Bodil 

Czarnecki, Shout 

 

Dock påpekar flera respondenter att företag, trots lågkonjunktur, inser vikten av att 

marknadsföra sig då utebliven marknadsföring kan påverka verksamheten negativt. Syftet 

med kommunikationen har en viss tendens att svänga mot säljinriktade budskap, snarare 

än varumärkesbyggande, under dåliga tider då företagen vill uppnå kortsiktiga resultat. 

Det kan enligt respondenterna även visa sig genom att företagen blir något mer försiktiga 

eller väljer att flytta viss reklamproduktion internt för att spara pengar. Beslut gällande 

reklamsatsningar kan även tendera att ha en längre beslutsprocess eftersom företagen är 

mer sparsamma. Mats Alfredsson menar att det finns en möjlighet för branschen i en 

lågkonjunktur, tack vare den digitala utvecklingen, att hitta smarta och kostnadseffektiva 

vägar till bra reklam exempelvis via nätet.  

 

Kommunikationsbranschen påverkas även av en ökad globalisering, enligt 

respondenterna. Johan Gronowitz menar att eftersom Sverige är ett exportberoende land 

är vi receptiva och plockar upp nya trender snabbt. Han förklarar att det är en 

grundförutsättning för branschen att förhålla sig till, och lära sig av andra kulturer. 

Susanna Thorslund förklarar att digitaliseringen bidragit till en mer gränslös värld rent 

geografiskt, där vi importerar och exporterar populärkultur lättare vilket påverkar 

branschen:  

 

‖Det är intressant ur ett globalt perspektiv, om man ska göra kommunikation för 

andra marknader än sin egen eller en europeisk marknad. De kulturella aspekterna 

har alltid varit viktiga att ta hänsyn till, men det kanske kommer att nyanseras 

ytterligare‖ – Susanna Thorslund, Forsman & Bodenfors 

 



- 32 - 

 

Samtliga respondenter pekar på att branschen kännetecknas av stark konkurrens, både 

från större fullservicebyråer och från nischade specialistbyråer. Det framkommer även att 

teknisk innovation driver på konkurrensen då nya typer av byråer kan uppkomma, 

exempelvis mobilbyråer som specialiserar sig på mobilmarknadsföring. Samtliga byråer 

pratar om vikten av ett starkt varumärke som byrå, och att finnas högt upp i företagens 

medvetande. Flera byråer arbetar därför aktivt med att skicka in bidrag till 

reklamtävlingar och att frekvent synas i branschmedia för att få bra PR och sprida positiv 

word-of-mouth. Respondenterna menar att det även är viktigt med ett starkt varumärke 

för att kunna attrahera de bästa talangerna inom branschen, och på så sätt bli 

konkurrenskraftiga.  

4.2.5 Relationen mellan reklambyrå och kund 

På frågan om vilka krav som byråerna upplever vara de viktigaste när företag väljer 

samarbetspartner finns det tydliga mönster i respondenternas svar. Samtliga påpekar 

vikten av en god personlig relation för att uppnå en fungerande arbetsrelation som bygger 

på förtroende. Peter Ohlsson lyfter fram vikten av att vara en byrå med ‖rätt anda‖ för att 

vara attraktiv hos företagen. Han menar att man som byrå måste kännas spännande och 

nytänkande, samtidigt som man måste upplevas vara en trygg samarbetspartner. Flera 

respondenter pekar på att engagemang, delaktighet och hög servicegrad är vitalt:  

 

‖Personkemi är överlägset viktigast. Det här är en förtroendebransch. 

Förtroende är inget man får, utan något man förtjänar och det är mellan 

människor. Det är konkurrensavgörande hur vi är; i energi, närvaro, 

intresse, engagemang. Det avgör ofta. (…) Beslutet är heller inte 

vetenskapligt utan emotionellt. Givet ‖allt annat lika‖ kommer du alltid 

välja det som känns bäst‖ – Johan Gronowitz, PS Communication 

 

Respondenterna lyfter fram den kreativa kompetensen hos byrån som en hygienfaktor då 

det ofta är kärnan i tjänsten, och incitamentet för att anlita en byrå. Det är även ett 

grundläggande krav att byrån ska leverera tjänster med hög kvalitet. Peter Ohlsson menar 

att det ofta är exempelvis missade deadlines, bristande kvalitet eller brutna löften som får 

företag att revidera sin byråpartner.  

 

Ett ytterligare viktigt krav är byråns strategiska förmåga, enligt respondenterna. Det 

handlar om vikten av att ha affärsmässigt tankesätt där byrån är väl insatt i kundens 

verksamhet och branschen den verkar i. Dels är det viktigt att förstå kundens interna 

processer men att även ha en djupare förståelse för hur kundens kund fungerar, för att 

kunna utforma en lösning som ger kunden en konkret affärsnytta.  

 

Prisbilden är också en faktor som spelar roll vid val av byrå, men den är enligt 

respondenterna inte den viktigaste faktorn:  

 

‖Strategisk kompetens och kreativitet är den viktigaste delen. Får man det, 

då är man beredd att betala. Känner man inte att man får det, då tycker 

man också att det blir dyrt‖ – Bodil Czarnecki, Shout 
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Ovan nämnda krav på en byråpartner har enligt respondenterna i princip varit konstanta 

över tid. De menar att den personliga relationen, kreativ höjd och strategisk kompetens 

alltid varit grundläggande men att lösningarna idag ser annorlunda ut. De förklarar att 

omvärldens förändring mot ett mer digitalt samhälle har förändrat utformandet av 

marknadsföring. Respondenterna tror att kraven i framtiden kommer att ha en mer 

strategisk karaktär. Flera ser en utveckling att reklamköpare ställer allt högre krav på att 

byråer ska kunna bevisa och berätta varför marknadskommunikation utformas på ett visst 

sätt.  

 

För att byråerna ska lyckas behålla sina befintliga kunder menar respondenterna att det är 

viktigt att vara proaktiv. Det handlar om att överträffa kundens förväntningar genom att 

komma med förslag utöver det som kunden efterfrågar. De menar även att vara proaktiv 

kan visa sig genom att ständigt ligga i framkant gällande teknisk och digital kompetens, 

att hålla sig uppdaterad på omvärldsförändringar. Den mänskliga faktorn inom branschen 

lyfts också fram som lojalitetsbyggande. Det handlar om att byrån har rätt person på rätt 

plats, håller en ständig kontakt med sin kund och uppvisar en hög servicegrad.  

 

Reklambyråerna upplever generellt inte att nischade byråer är ett hot mot deras 

verksamhet. Mats Alfredsson menar att det ur ett reklamköpande företags perspektiv är 

dyrt att jobba med olika byråer samtidigt och att det försvårar den enhetliga 

kommunikationen, vilket beror på att det kan vara svårt att få flera parter att samverka 

och komma överens. Johan Gronowitz menar även att det är tidskrävande med fler 

samarbetspartners. Peter Ohlsson går emot de andra respondenterna och hävdar att 

nischade byråer är ett hot. Han förklarar att de, med sina expertisområden, kan göra det 

svårt för fullservicebyråer att ‖hänga med‖ i utvecklingen inom det specifika området. 

Han påpekar dock att fullservicebyråer har en klar fördel genom att de kan arbeta i fler 

kanaler och anpassa sitt erbjudande efter kunden på ett bättre sätt en än nischad byrå.   

4.2.6 Affärsutveckling och framtidssyn 

Gällande branschens framtid menar respondenterna att kommunikation blir allt viktigare. 

Möjligheterna för att kommunicera blir större och större, och även behovet för många 

företag då konkurrensen och bruset ständigt ökar. Håkan Westerlund hävdar att det i 

dagens klimat är viktigt för företag att differentiera sig, där kommunikationen är en stor 

möjlighet, vilket gynnar branschen.  

 

Respondenterna menar att framtidens sätt att marknadsföra sig på kommer att förändras. 

Susanna Thorslund tror att kommunikationen kommer närmare produktutvecklingen. 

Hon förklarar att byråer, istället för att enbart utforma reklamkoncept, även kan utveckla 

nya produkter som kommunicerar med konsumenterna. Peter Ohlsson är inne på samma 

resonemang och ser gärna en utveckling av branschen mot innovation: 

 

‖Företag utvecklar produkter som passar konsumentens livsstil. Och då 

köper de produkten och gillar varumärket. Så tänker vi jättemycket‖ – 

Peter Ohlsson, Stendahls. 
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Peter Ohlsson tar även upp att branschen behöver bli mer redaktionell i alla kanaler. Han 

menar att branschen måste frångå att jobba ‖reklamigt‖ eftersom konsumenter är trötta 

sådana klassiska reklambudskap. Han trycker även på faktumet att jobba över många 

kanaler samtidigt och förmedla positiva upplevelser för konsumenten.  

 

Gällande reklambyråbranschens framtida tjänsteerbjudande ut mot kunder menar 

respondenterna att det finns utvecklingspotential. De ser framför allt möjligheter att 

utveckla de strategiska inslagen i tjänsteerbjudandet mot ett mer affärsmässigt tankesätt. 

Byrån kan ta en roll som affärsstrateg och sätta sig in i hela kundens värdekedja. Med 

ökad kunskap och insikt kan reklambyråerna även bidra till utveckling av kundens 

verksamhet. Johan Gronowitz menar att det analytiska förarbetet på reklambyrån kommer 

att bli allt viktigare. Han påpekar att branschen ‖måste få kunskapen att bli mer 

vetenskaplig‖ där arbete med att förstå målgruppen genom konsumentinsikter, kommer få 

en mer betydande roll. Flera respondenter belyser också att branschen är i behov av mer 

tyngd och bevismaterial bekom sina kreativa och strategiska idéer. De menar att ställs 

större krav marknadschefer idag att kunna motivera sitt samarbete med reklambyrån för 

ledningen. Ytterligare en anledning till att den strategiska kompetensen på byråerna blir 

allt viktigare är enligt respondenterna att fler företag väljer att producera mer reklam 

internt. Branschen måste därför hitta nya affärsmodeller och, genom att erbjuda mer 

strategisk konsultation, bli mer konkurrenskraftiga gentemot företagens egna 

marknadsavdelningar. Håkan Westerlund lyfter fram ökade krav på mätbarhet då dagens 

teknik gör det möjligt att få fram oändligt med information. Han ser ett framtida behov 

för branschen att utveckla en tjänst med kompetens inom dataanalys. 

 

‖Vi kan ju inte hitta på vad som är bra eller dåligt, det går inte att basera 

på tyckande. Att ha medarbetare som förstår konsumentbeteenden och kan 

sätta sig in i omvärlden och trender är viktigt. Vi måste förstå 

verkligheten.‖ – Peter Ohlsson, Stendahls  

 

Respondenterna är överens att teknisk och digital innovation kommer att fortsätta prägla 

branschens utveckling. Mats Alfredsson tror att tjänster som bygger strategier runt sociala 

medier kommer att öka i framtiden. Han upplever att företag idag stundtals är restriktiva 

och osäkra kring sociala medier. När företag tar steget fullt ut mot det kommer 

efterfrågan på sådana tjänster öka markant, menar han. Respondenterna menar att 

framtidens krav på transparens kommer öka i takt med digitala utvecklingen. Vidare 

menar Mats Alfredsson och Peter Ohlsson att de ser en utveckling av mer intern 

produktion av rörlig media såsom reklamfilm för digitala medier. Det är en konsekvens 

av kundkrav på snabbare och mer kostnadseffektiv produktion.  

 

Gällande intern kompetens hos reklambyråer framkommer det att respondenterna tror att 

tjänsterna kommer att utvecklas och blir fler till antalet. De menar att teknisk och digital 

utveckling för med sig ny expertis inom exempelvis sociala medier eller 

mobilmarknadsföring. Samtidigt poängteras vikten av att som anställd på en byrå vara 

mångfacetterad för att lättare kunna anpassa sig till förändringar. En kreatör måste 

exempelvis ha god förståelse över vilka tekniska möjligheter som finns.  
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Johan Gronowitz menar att branschen kan addera värde för kunden genom att ta ett mer 

globalt perspektiv. Han beskriver att det är en stor utmaning med tanke på kulturella 

skillnader, men även en möjlighet, att kunna producera marknadskommunikation som 

fungerar över alla världsdelar. 

 

Reklambyråerna menar att det finns hot mot branschen. Mats Alfredsson ser ett problem 

med den allt snabbare rörligheten på arbetsmarknaden när det gäller ledande poster på 

reklamköpande företag. Oavsett hur bra relationen och resultaten varit kan en ny 

marknadschef innebära ett byte av reklambyrå, då personen önskar att förnya 

organisationen och då även de befintliga relationerna. Johan Gronowitz exemplifierar att 

det är riskfyllt att bli ‖mätt av sin egen framgång‖ och menar att det är viktigt att hela 

tiden sträva efter att bli bättre. Bodil Czarnecki tar upp att branschen i sig kan vara ett hot 

där byråerna ‖kanibaliserar på varandra‖ i och med en allt för hård konkurrens. Hon och 

Peter Ohlsson tar även upp att intern produktion hos de reklamköpande företagen är ett 

hot mot branschen och att den därför måste utvecklas för att stå sig stark. Håkan 

Westerlund belyser att ett hot mot branschen är svårigheten att härleda 

reklaminvesteringar konkret till ett företags resultat. Han menar även att det finns en 

tendens och en risk i att enbart fokusera på kanalen där transaktionen utförs. Håkan 

tycker att helheten är viktig och att man måste ta hänsyn till de kanaler som ligger till 

grund för ett köp. Susanna Thorslund tar upp att ‖dålig reklam‖ kan vara skadlig för 

branschen som helhet då det bidrar till konsumenters generella skepsis mot reklam.  

 

Samtliga byråer poängterar att det är vitalt för branschen att vara proaktiv gällande ny 

teknik, förändrade konsumentbeteenden och samhällstrender i stort. Proaktiviteten 

beskrivs av samtliga i studien som ‖en överlevnadsfråga‖ för att vara attraktiv. Om en 

byrå brister i sin proaktivitet finns det alltid någon annan aktör som kan ta 

marknadsandelar. För att lyckas vara proaktiva finns det tydliga mönster bland 

respondenternas svar. De lyfter fram rekryteringsprocessen som en central del där det 

handlar om att anställa de bästa individerna inom branschen med ett genuint intresse för 

marknadsföring. Respondenterna belyser att det är viktigt för individerna i organisationen 

att själva ta ansvar för sin egen kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade och 

proaktiva. Håkan Westerlund menar att den bästa drivkraften till proaktivitet är att aldrig 

bli nöjd, utan att sträva efter att alltid bli bättre. Bodil Czarnecki förhåller sig dock något 

skeptisk till branschens förmåga att vara proaktiv. Hon anser att många byråer idag ligger 

i framkant gällande teknik och media, men att de interna rutinmässiga arbetssätten är 

föråldrade och behöver uppdateras. Hon anser att ett större fokus bör läggas på byråns 

interna arbetsmodeller.  

  



- 36 - 

 

4.3 Reklamköpande företag  

Gällande de reklamköpande företagen återfinns de i vitt skilda branscher, allt ifrån 

konfektion- till livsmedelsbranschen. Dock är de intervjuade personerna samtliga väl 

insatta i respektive företags marknadskommunikation, och de har eller har haft kontakt 

med reklambyråer under sin verksamma tid på företaget. De medverkande 

respondenterna, och företaget de representerar, är namngivna nedan:  

 

Företag Stad Person Titel Datum 

Brämhults 
Juice 

Borås Helen Mellde- 

Helmfridsson 

Marknadschef 2013-04-03 

Ellos Borås Magnus 

Axelsson 

Customer Recruitment 

Manager 

2013-04-08 

Hemtex Borås Martin 

Richardsson 

Ansvarig för digitala medier 2013-04-23 

Santa Maria Göteborg Charlotte Rosén European Marketing 

Manager 

2013-04-15 

Svenska 
Mässan 

Göteborg Annika Orgert  Informationschef/Public 

Relations Manager 

2013-04-12 

4.3.1 Generell syn på marknadsföringens utveckling 

Samtliga representanter från de reklamköpande företagen betonar tydligt vikten i att 

synas i olika marknadsföringssammanhang. Oavsett bransch och strategi poängterar 

samtliga respondenter att det är av största vikt att nå igenom bruset som finns på 

marknaden för att lyckas kommunicera med sina kunder och nå positiva 

försäljningsresultat.  

 

Magnus Axelsson på Ellos berättar att digitaliseringen av deras traditionella 

postorderverksamhet mot e-handel öppnat upp helt nya marknader, med ny konkurrens 

som följd. Han menar att den svängningen ökar vikten av att vara synlig på ett nytt sätt, i 

nya kanaler, för dem. Charlotte Rosén berättar att Santa Maria aldrig hade haft sin starka 

marknadsledande position om det inte varit för marknadsföringen, som hon menar är ‖a 

och o för framgång‖. Martin Richardsson, som representerar Hemtex, berättar att 

utebliven marknadskommunikation direkt påverkar besöksfrekvens och försäljning i 

företagets butiker och därför är väldigt viktigt att avsätta resurser för. 

 

På frågan hur företagen har förändrat sitt sätt att bedriva marknadsföring under den 

senaste femårsperioden pratar samtliga om en tydlig digitalisering. Respondenterna 

berättar att kommunikationen idag, till allt större del, bedrivs med internet som 

utgångspunkt och med fokus på en bra hemsida, e-handel och delaktighet i sociala 

medier. Sociala medier benämns av respondenterna som ett väldigt kraftfullt verktyg som 

skapar snabb spridning och goda möjligheter för marknadsföring via word-of-mouth. 

Sådana budskap beskrivs generera högre trovärdighet än om det kommuniceras via 

traditionell reklam. Respondenterna menar att utvecklingen gått mot fler kanaler och med 

tydligare fokus på den enskilda konsumenten, där sociala medier bidrar till att skapa en 

dialog snarare än en monolog.  
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4.3.2 Teknisk utveckling  

Samtliga respondenter är överens om att teknisk utveckling är en starkt bidragande orsak 

till att marknadsföringen har förändrats. Som ovan nämnt står digitaliseringen av 

marknadsföringen, med internet och sociala medier i fokus, i framkant när företag ska 

kommunicera med konsumenter.  

 

‖Vi sitter ju inte här isolerade utan är en del av vår omvärld, och vi måste 

ju anpassa oss till den. Det är lite svårt att förutspå vad just den digitala 

revolutionen kommer att göra för att påverka reklambranschen.‖ – Annika 

Orgert, Svenska Mässan 

 

Martin Richardsson ser framför sig att den digitala andelen i företagets 

marknadsföringsbudget kommer att fortsätta öka för varje år. Respondenterna anser att de 

nya digitala kommunikationskanalerna har möjliggjort en tätare dialog med 

konsumenten, vilket för med sig att företag idag måste vara mer personliga för att nå 

igenom det ökade bruset på marknaden. Gällande sociala medier menar Helen Mellde-

Helmfridsson, på Brämhults Juice, att det är en strategisk fråga att välja ‖rätt plattform‖ 

då de sociala medierna dels är många till antalet och dels har olika långa livslängder. 

Charlotte Rosén för samma resonemang och poängterar även att det idag finns en uppsjö 

av olika kanaler, vilket gör marknadsföringen mer komplex då det samtidigt för med sig 

ett större brus som gör det svårare för företag att synas i media. Martin Richardsson 

menar att det är svårt att dra alla digitala medier över en kam. Han menar att ‖det som 

funkar för ett företag, kanske inte funkar för ett annat‖. Digitala medier som fenomen 

förekommer frekvent under samtliga intervjuer, där de beskrivs som en stor och viktig del 

i hur samtliga företag i studien marknadsför sig i dag. Generellt är respondenterna 

överens om att fördelarna med digital marknadsföring överväger dess nackdelar. De mest 

framkommande fördelarna är kostnadseffektiviteten, flexibiliteten och snabbheten med 

att förmedla och ändra befintliga budskap samt tvåvägskommunikationen med 

konsumenterna.  

 

‖Det finns ju i princip hur många fördelar som helst såklart. Möjligheten 

att interagera med kunderna är mycket bättre. Möjligheten för kunderna att 

interagera med oss är större – vi lär oss oerhört mycket på vad vi får höra 

från kunderna.‖ – Magnus Axelsson, Ellos 

 

Även Helen Mellde-Helmfridsson och Charlotte Rosén poängterar att den ökade digitala 

interaktionen med konsumenter bidrar aktivt till deras verksamheter, med 

konsumentinsikter, synpunkter och förslag på produktutveckling. De förklarar även att 

dialogen med konsumenter är tids- och kostnadseffektivt då det fungerar som ett 

komplement till marknadsundersökningar. Annika Orgert på Svenska Mässan och Martin 

Richardsson tar upp en ytterligare fördel med digitaliseringen och sociala medier. De 

menar att det idag är lättare att mäta digitala kampanjers effekt. Martin Richardsson 

benämner även sociala medier som mer ‖pricksäkert‖ att nå önskad målgrupp.  

 

Respondenterna belyser även nackdelar med den digitala utvecklingen på 

marknadsföringen. Helen Mellde-Helmfridsson lyfter fram att det på förhand är svårt att 
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utvärdera digitala satsningar. Respondenterna tar samtliga upp att den snabba 

budskapsspridningen via sociala medier inte enbart är positiv. De menar att det alltid 

finns en risk med negativ publicitet via negativ ryktesspridning på sociala medier. För att 

möta eventuell kritik på nätet menar samtliga respondenter att det är viktigt hur företaget 

agerar vid ett sådant fall, där de generellt sett förespråkar snabb respons, transparens och 

aktivt deltagande i diskussionerna.  

 

‖Det är viktigt att ha en strategi kring sociala medier. Inte bara göra det för 

att ha det, utan att göra det bra. Vi har ju vissa normer och regler för vad 

vi säger på sociala medier och är ett ärligt företag. Har vi ett problem så 

har vi, och då står vi för det. Det är liksom ingen idé att hitta på någonting 

annat.‖ – Charlotte Rosén, Santa Maria  

 

Annika Orgert menar att en ytterligare nackdel med digital kommunikation är att 

kvaliteten ibland blir lidande. Hon menar att exempelvis sociala medier är ett relativt 

användarvänligt verktyg som i princip vem som helst på en marknadsavdelning kan klara 

av, vilket för med sig att slutprodukten inte alltid håller högsta kvalitet. Av den 

anledningen förespråkar hon en central redaktörsroll för att få kommunikationen mer 

enhetlig och professionell.  

 

Samtliga respondenter pekar även på att teknisk materiell innovation utvecklar, och 

kommer att utveckla, marknadsföringen. Samtliga respondenter har, antingen verbalt eller 

fysiskt, hänvisat till att smartphones är en viktig framtida kanal för marknadsföring: 

 

‖Jag är helt övertygad om att det kommer att förändras ytterligare. Nu är 

ju mobiltelefonen nästa stora grej. Precis som nätet innebar nya saker 

innebär också mobilen nya köpmönster. Över huvud taget gör ju tekniken 

det möjligt för våra kunder, eller potentiella kunder, att skapa sig andra 

mönster när man handlar hos oss. Då är vi ju tvungna att anpassa oss till 

det.‖ – Magnus Axelsson, Ellos  

 

Både Magnus Axelsson och Martin Richardsson poängterar att det är viktigt att förstå och 

anpassa sig till ny teknisk innovation. Dock menar båda två att det inte alltid är 

nödvändigt att vara först ut på marknaden och driva utvecklingen, utan snarare att det ska 

anpassas efter vilket stadium kunderna befinner sig i. I både Ellos och Hemtex fall 

beskriver respondenterna att deras respektive primära kundgrupper inte tar till sig ny 

teknik i ett tidigt stadium.    

4.3.3 Konsumentbeteenden 

Gällande förändrade konsumentbeteenden påpekar samtliga respondenter att 

konsumenter idag söker information på ett helt annat sätt än tidigare.  De menar att digital 

teknik i kombination med tekniska innovationer som smartphones gör informationen mer 

lättillgänglig via exempelvis en snabb sökning på Google. Helen Mellde-Helmfridsson 

tar upp att traditionella medier som tidningar inte är lika kraftfullt idag på grund av att de 

konsumeras mindre intensivt. Hon menar att dagens konsumenter ‖multitaskar‖ (göra 

flera saker samtidigt) mer, och riktar uppmärksamhet till flera olika kanaler samtidigt. 
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Hon menar vidare att den ökade informationsmängden i samhället gör konsumenten mer 

kräsen och selektiv. Med anledning av det upplevs konsumenterna, av flera respondenter, 

vara svårare att nå. Samtliga respondenter menar att det är av största vikt att synas där 

konsumenterna finns, där de lyssnar och är aktiva:  

 

‖Konsumenterna är klart mycket mer pålästa än tidigare, de kan mycket 

mer och vet mycket mer om vad de vill ha – i form av produkternas 

innehåll, kvalitet, priser och så vidare. Kunderna är mycket snabbare på att 

ta till sig trender, och kraven på oss som säljare av produkterna är också 

mycket högre. Vi måste vara ute på marknaden när kunderna begär det.‖ – 

Magnus Axelsson, Ellos 

 

Den ökade informationsmängden, och konsumentens vilja att ta till sig den, har enligt 

både Charlotte Rosén och Magnus Axelsson fört med sig att konsumenten har större 

insyn i företagens verksamhet och även ställer högre krav. De nämnder båda en växande 

miljötrend där konsumenten blir allt mer medveten, och som företagen måste ta hänsyn 

till och jobba mer transparent. Informationssamhället är dock inte bara positivt för 

konsumentbeteendet, menar Charlotte Rosén och Martin Richardsson. De menar båda att 

konsumenten lätt kan tröttna på alla reklambudskap där Martin exemplifierar hur 

Facebook mer och mer tagits över av reklam, samtidigt som Instagram är relativt befriat 

från det.  

 

Avseende konsumentens köpbeteende menar Annika Orgert att det finns en tydlig 

svängning mot e-handel, oavsett bransch. Även Martin Richardsson beskriver att Hemtex 

hemsida får en kraftigt ökande besöksfrekvens i och med informationssökning och köp. 

Han poängterar också att andelen mobilbesökare växer från månad till månad, vilket de 

som företag måste ta hänsyn till.  

 

‖Man kan ju se hur olika målgrupper konsumerar media, och där ser vi att 

vår traditionella målgrupp är stor i de kanalerna vi använt oss av 

traditionellt, dvs. TV och dagspress, medan vår nya målgrupp använder 

det digitala‖ – Martin Richardsson, Hemtex 

4.3.4 Samhällsfaktorer 

Respondenterna poängterar att allmänna konjunktursvängningar i ekonomin kan påverka 

företagens marknadsföringsbudgetar. De berättar att respektive företag i lågkonjunkturer 

ser över många olika kostnadsposter där marknadsföringsbudgeten är en av dem. Både 

Helen Mellde-Helmfridsson och Annika Orgert förklarar att hårdare konkurrens är 

någonting som måste tas i beaktande gällande marknadskommunikationen. De menar att 

det är minst lika viktigt att synas i sämre tider för att fortfarande hålla varumärket högt 

upp i konsumenternas medvetande.  

4.3.5 Relationen mellan reklambyrå och kund 

Samtliga respondenter är överens om att de största fördelarna med att anlita en 

reklambyrå är specialistkompetensen och de kreativa idéerna som byrån har. Charlotte 

Rosén ser reklambyrån som en förlängd arm av marknadsavdelningen på företaget, och 
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menar att det är ett tätt samarbete där man ser byrån som en kollega snarare än en 

leverantör. Flera fördelar som också lyftes under intervjuerna var att det är tidssparande 

att ha en konsult utifrån. Martin Richardsson menar att en stor positiv aspekt är att 

reklambyråer har ett brett perspektiv på marknadsföring, då byråerna har klienter i många 

olika branscher.  

 

Företagen ser idag sin byråpartner som både en strategisk rådgivare och en producent av 

reklam. De menar att en byråpartner i många fall ses som en producent av reklam i och 

med att företagen köper tjänster som kreativa idéer, tryckt material och design. Dock 

påpekar de att det i framtiden kommer bli allt viktigare med en byråpartner som fungerar 

mer som en strategisk rådgivare som ser till hela företagets värdekedja.  

 

Vid valet av reklambyrå menar respondenterna att det finns flera viktiga faktorer som 

spelar in. Alla intervjuade företag menar att reklambyrån måste ha en förståelse för det 

enskilda företagets affärskoncept och den marknad som företaget verkar på:  

 

‖De måste förstå branschen och hur våra konsumenter fungerar i butik: 

hur vi säljer till konsumenten och varför konsumenten plockar oss i hyllan. 

Det är nog det viktigaste!‖ – Helen Mellde-Helmfridsson, Brämhults Juice  

 

Kreativ höjd är något som samtliga företag förväntar sig av en byråpartner. Det beskrivs 

som en hygienfaktor vid utvärdering av en byrå. Martin Richardsson menar att det är 

viktigt att byrån inte enbart levererar det företaget efterfrågar, utan att även ha 

kompetensen att utveckla idéer, produkter och kampanjer ytterligare. Proaktivitet och 

goda kunskaper inom digitala medier nämndes också som viktiga faktorer. Den 

personliga relationen mellan företag och byrå lyftes fram som viktig av samtliga 

respondenter. Respondenterna pekade på vikten av att ‖prata samma språk‖ och att byrån 

uppvisar en bra attityd i samarbetet, vilket beskrevs som extra viktigt då det rör sig om ett 

nära samarbete. Prisbilden och det mätbara resultatet av exempelvis en kampanj är också 

faktorer som benämns som viktiga. 

 

Respondenterna uppger att ovan nämnda krav i princip varit konstanta och kommer 

fortsätta vara de grundläggande kraven för framtida relationer. Dock poängteras det att 

det i framtiden kommer ställas högre krav på byråerna att uppvisa mätbarhet i sina 

erbjudanden. Annika Orgert påpekar att det idag, med teknikens hjälp, är lättare att mäta 

effekten av marknadskommunikation. 

 

På frågan om vilka incitament det finns för ett företag att byta byråpartner framkom det 

att det inte alltid finns någon uppenbar anledning till att byta. Charlotte Rosén, Martin 

Richardsson och Annika Orgert menar att det kan finnas anledningar att byta trots att man 

är nöjd med vad byrån levererar. De menar att ett byråbyte kan grunda sig i bland annat 

organisatoriska förändringar intern, där byte av marknadschef exemplifieras, eller en 

generell vilja av att förnya och förändra befintliga relationer.  Utöver det framkommer det 

även mer konkreta incitament för att byta byrå. Det kan röra sig om att utfallet av den 

köpta kommunikationen inte håller tillräckligt hög kvalitet eller att den kreativa höjden 

på byrån inte uppnår företagets förväntningar. Även här benämns den personliga 
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relationen med byråpartnern som viktig, och kan vara en anledning till att avsluta ett 

samarbete.  

 

Företagen vi pratat med använder sig idag av mer än en enskild reklambyrå. De menar på 

att det är fördelaktigt att kunna köpa expertis inom en viss typ av kommunikation, och att 

olika byråer kan komplettera varandra. Generellt upplever inte respondenterna att det 

finns en och samma byrå som fyller samtliga kompetenskrav.  

 

‖Att hitta en fullservicebyrå som kan göra allt det där – det har vi inte 

riktigt gjort ännu. Då väljer vi att ta de bästa byråerna från varje bransch 

helt enkelt.‖ – Magnus Axelsson, Ellos 

 

Helen Mellde-Helmfridsson skulle gärna se en fullservicebyrå som kunde möta hela 

företagets efterfrågan på reklam, då hon upplever att: ‖det är knöligt att jobba med två, de 

säger alltid att den andre gör dåliga grejer‖ . Charlotte Rosén menar att det fortsatt 

kommer att finnas en marknad för mer nischade specialistbyråer.  

 

Gällande nackdelarna med att anlita en reklambyrå framkommer det att respondenterna 

känner en viss skepsis mot reklambyråer. Charlotte Rosén påpekar att reklambyråer gärna 

vill säga att de kan allt, men menar att så inte är fallet och att vissa byråer halkat efter 

gällande exempelvis digital utveckling. De skeptiska tankarna grundar sig vidare i 

exempelvis reklambyråernas uppriktighet gällande sin egen kompetens:  

 

‖Reklambyråerna har nog också väldigt svårt att tacka nej och säga: ‖det 

här är inte vår kompetens‖. De vill ju ha uppdragen!‖ - Helen Mellde-

Helmfridsson, Brämhults Juice 

 

Annika Orgert upplever att reklambyråer inte alltid jobbar så strategiskt som de själva 

hävdar att de gör. Hon menar att de säljs in under premissen att vara en strategisk 

rådgivare men att kontentan ibland hamnar mer på ren produktion. Annika berättar också 

att det stundtals finns brister även vad gäller det konkreta samarbetet:  

 

‖Man kanske har träffat en leverantör, och tycker att det verkar jättebra. 

Sedan när man kommer och ska sätta ihop en projektgrupp är det helt 

andra människor, och det är ju lurigt… Det är kanske inte alls säkert att 

man känner samma sak då.‖ – Annika Orgert, Svenska Mässan  

 

Helen Mellde-Helmfridsson menar att ytterligare en potentiell nackdel är att den inköpta 

expertisen kan leda till att marknadsavdelningen överlåter en för stor del av den interna 

verksamheten, och att man därför kan tappa greppet om den. Hon menar att det kan leda 

till att man ‖slutar tänka själv‖. Hon exemplifierar en situation där byrån hanterar 

företagets sociala medier och där företaget då kan tappa kontakten med sina egna kunder. 

Byrån får då enligt henne den direkta kundkontakten, och därmed kundens tankar, innan 

de når företaget.     
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4.3.6 Affärsutveckling och framtidssyn 

Gällande framtidens marknadsföring pekar respondenterna generellt på att digitala 

medier kommer fortsätta vara centralt, där sociala medier nämns som det främsta 

verktyget. Charlotte Rosén menar att den framtida marknadsföringen kommer att kretsa 

runt ett starkt varumärke. Hon menar att det är viktigt i konkurrenssyfte då produkter 

tenderar att bli alltmer homogena. Vidare säger hon att det är viktigt med emotionella 

värden i marknadsföringen för att lyckas. Martin Richardsson poängterar vikten av att 

följa med den digitala utvecklingen i framtiden, och att en utmaning för företagen är att 

välja rätt media för den specifika verksamheten. Respondenterna menar att 

reklambranschens framtidsutsikter till stor del bygger på en ökad konsumentinsikt, vilket 

idag anses var något bristfällig.   

 

Generellt har det även framkommit att reklambranschen idag i företagens ögon upplevs 

som att de gärna framhäver sin egen verksamhet. Företagen har en bild av det ligger ‖i 

generna‖ i branschen att vilja imponera på kunden, snarare än att samarbeta med den. Det 

fenomenet upplever dock företagen är på väg att förändras mot ett mer ömsesidigt 

samarbete där kundens hela affärsverksamhet blir mer centralt. Det framkommer även att 

fokus i framtiden kommer att ligga på högre grad av mätbarhet och effekt.  

 

Magnus Axelsson påpekar mobiltelefonens framtida inflytande på marknadsföringen där 

han tror att den mobila tekniken ytterligare kommer att förändra sättet att marknadsföra 

sig. Helen Mellde-Helmfridsson tror att reklambyråer i framtiden kommer att bidra mer 

till produktutveckling, nya idéer och att utveckla nya tjänster för sina klienter.  

 

Samtliga företag i studien är överens om att den framtida efterfrågan på reklambyråns 

tjänster kommer vara av mer strategisk karaktär. De eftersöker ett tydligare affärsinriktat 

tjänsteerbjudande där byrån har full insyn i och kunskap om företagets hela process, och 

därmed även kan bidra inom affärsutvecklingen. De menar att framtidens reklambyråer 

kommer att behöva ha god insikt i det enskilda företaget och fungera mer som en 

affärsstrategisk konsult än enbart som en producent av reklam, för att vara attraktiv som 

byråpartner ur ett företagsperspektiv.  

 

I kontrast till den framtida efterfrågan av mer affärsstrategiska konsulter inom 

reklambyråbranschen, ser företagen en möjlighet i att producera en del av 

reklamproduktionen internt. Det kan röra sig om exempelvis enklare grafiska justeringar 

och trycksaker, där ny teknik underlättar företagens förmåga att bedriva produktionen 

internt. Magnus Axelsson och Martin Richardsson tror att den tekniska utvecklingen 

medför att företagen i framtiden kommer att anställa mer digital kompetens internt:  

 

‖Allt sådant verkar ju för att man göra saker själv, och det blir väl säkert 

än mer viktigt för reklambyråer att jobba med strategier och ligga i 

framkant.‖ – Annika Orgert, Svenska Mässan 
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5 Analys  
 

 

Analysen av materialet kommer att presenteras utifrån de tre huvudområdena i den 

teoretiska referensramen, med tydlig koppling till studiens syfte. Det empiriska materialet 

kommer att analyseras med hjälp av den tidigare forskning som presenterats under 

kapitel 3.  

 

5.1 Omvärldsfaktorer som branschförändrare  

Det framkommer med tydlighet i den empiriska undersökningen att tjänsteerbjudanden i 

hög grad påverkas av omvärldsfaktorer, vilket följer Miracles (1977) resonemang. Den 

faktor som, enligt den empiriska studien, påverkar ett tjänsteerbjudande i högsta grad är 

den tekniska och digitala utvecklingen (Zineldin 2000; Sood & Tellis 2005). Normann 

(2001) menar att teknisk och digital utveckling tvingar företag att omarbeta sina 

strategier. Det har framkommit genom studien att samtliga undersökta företag, oavsett 

om det är en reklambyrå eller ett reklamköpande företag, ständigt tvingas hålla sig 

uppdaterade och omforma sina verksamheter utefter teknisk och digital utveckling. Det 

visar att tjänsteerbjudanden i generell bemärkelse tvingas till förändring för att ligga i fas 

med samtiden. Chandy och Tellis (1998) menar att det är vitalt för företag att ha 

förståelse för teknisk innovation, både gällande bransch- och produktutveckling. Studiens 

empiri pekar åt samma håll då produktutveckling specifikt nämns som ett inslag i 

framtida tjänsteerbjudanden. För att exemplifiera det faktumet nämner reklambyråer i 

studien att en framtida möjlighet för dem är att bidra till sina klienters framtida 

produktutveckling, vilket är en utveckling av dagens tjänsteerbjudande. Det framkommer 

tydligt av empirin att tekniken kommer att fortsätta styra marknadsföringens utveckling, 

vilket även det i stor utsträckning påverkar hur branschen utformar sitt erbjudande mot 

kund. Rust och Espinoza (2006) förklarar att tekniken är en avgörande drivkraft för 

marknadsföringens utveckling idag och i framtiden. Författarna menar vidare att teknisk 

och digital utveckling idag möjliggör ökad kunskap och information om marknaden. 

Reklambyråerna i studien poängterar att det faktumet ställer allt högre krav på branschen 

att dra nytta av informationen, och erbjuda sina kunder en högre grad av mätbarhet i 

erbjudandet.  

 

Enligt Sood och Tellis (2005) är det idag en svårighet för företag att avgöra när ny teknik 

ska implementeras i organisationen. Det kan visas i det empiriska materialet där det 

framkommer att teknikens utveckling dels är svår att förutspå och dels sker med snabb 

hastighet. Enligt studien är det tydligt att ett tjänsteerbjudande påverkas av den här 

svårigheten, och att det därför är av stor vikt att ha en proaktiv inställning gentemot 

teknisk utveckling. Bower och Christensen (1995) menar att proaktivitet gentemot ny 

teknik är komplext för företag. De förklarar att proaktiviteten måste ligga i fas med 

kundernas mognad och preferenser, och att tjänsteerbjudandet måste anpassas därefter. 

Risken finns alltid att en konkurrerande verksamhet, som i ett tidigare stadium anammat 

ny teknik, tar viktiga marknadsandelar om tjänsteerbjudandet inte överensstämmer med 

kundens efterfrågan. Det här kan tydligt kopplas till reklambyråers tjänsteerbjudande 
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kontra nischade specialistbyråers. Det framkommer i studien att reklamköpande företag 

generellt kan vara restriktiva mot exempelvis sociala medier, vilket kan få till följd att 

reklambyråer inte har full kompetens inom den specifika grenen. När kunderna är redo 

för tekniken kan det leda till att det uppkommer nischade specialister inom den specifika 

grenen som plockar marknadsandelar från fullservicebyråerna. I enlighet med Bower och 

Christensens (1995) resonemang ligger utmaningen därför i att hitta en balans mellan att 

tillgodose dagens kundbehov, samt att utvecklas i takt med teknologin för att förutse och 

tillfredsställa även framtida kundbehov. Det här faktumet är viktigt att ta stor hänsyn till 

vid utformningen av ett tjänsteerbjudande. 

 

I det empiriska materialet framkommer det med tydlighet att sociala medier är en stor del 

av dagens marknadsföring. Det är på de digitala plattformarna som konsumenter idag 

befinner i stor utsträckning. Det ställer ökade krav på att företag bör integrera det i sin 

marknadskommunikation (O’Brien 2011), vilket direkt påverkar reklambyråbranschens 

tjänsteerbjudanden enligt studien. Majoriteten av samtliga respondenter belyser att 

sociala medier inte längre är en kompletterande del i marknadsföringen utan snarare ska 

ses som grundläggande (Rigby 2011; Geho & Dangelo 2012). Studien visar att 

fenomenet med sociala mediers utveckling generellt påverkar branscher i stort, då företag 

måste befinna sig där målgruppen befinner sig. Utvecklingen med digitala plattformar 

ritar inte bara om reklambyråbranschens sätt att utforma tjänsteerbjudanden utan påverkar 

hur hela affärslandskapet tvingas till förändring. Precis som Schmidt och Ralph (2011) 

säger framkommer det av empirin att det är en strategiskt viktig fråga vilka sociala 

medier som är lämpliga för ett visst företag, och vilken strategi som ska användas. 

Utifrån vår empiri kan vi se tydliga av mönster av det resonemanget. Det framkommer att 

en stor fördel med sociala medier är lättare kunna nå konsumenter och skapa en dialog 

snarare än monolog. På så sätt, visar empirin, att det finns en klar fördel med att låta 

dialogen med konsumenter bidra till företagens utveckling av sina tjänsteerbjudanden 

(Rust & Espinoza 2006; Maurya 2011).  

 

Även interaktion mellan konsumenter har enligt respondenterna förflyttats till digitala 

miljöer i allt större utsträckning. Dellarocas (2003), Bambo et al. (2008) och Hsu, Lin och 

Chiang (2013) tar upp det faktumet och förklarar att begreppet word-of-mouth numera 

även kan benämnas word-of-web. Studiens respondenter lyfter, i enlighet med O’Briens 

(2011) resonemang, fram ett maktskifte där konsumenter idag får allt större inflytande 

och kontroll över företags varumärke. Konsumenternas ökade inflytande och nära dialog 

för, enligt respondenterna, med sig att företag idag tvingas vara betydligt mer 

transparenta än tidigare. Företag måste idag upplevas som ärliga och äkta, vilket i hög 

grad påverkar hur ett tjänsteerbjudande ska utformas. Granados och Gupta (2013) menar 

att företag idag måste implementera tydliga strategier för transparens för att stå sig starka 

i det digitala samhället, vilket även företagen i studien anser vara grundläggande.  

 

Rigby (2011) tar upp att teknisk och digital utveckling bidragit till dagens 

multikanalsamhälle, där kommunikation mellan företag och konsumenter sker genom 

flertalet kanaler som integreras med varandra. Det här faktumet framkommer med 

tydlighet i reklambyråbranschens tjänsteerbjudande. Det nämns av både reklambyråer 

och reklamköpande företag att vikten av en konstant image och kommunikation över 
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samtliga kanaler, i enlighet med Schoenbachlers och Gordons (2002) resonemang. Vikten 

av en integrerad kommunikation blir allt större i ett samhälle som idag präglas av en stor 

mängd kommunikationskanaler. Då reklambyråers tjänsteerbjudanden består av att 

utarbeta kommunikationslösningar är den här omvärldsfaktorn av stor vikt för studiens 

specifika bransch att ta hänsyn till.  

 

Studien visar att konsumenters informationsflöde blir allt större och att de är betydligt 

mer kunniga och pålästa idag, något som Granados och Gupta (2013) tar upp. Ytterligare 

konsekvenser av det ökade informationsflödet är enligt Maurya (2011) att konsumenter 

själva kan välja sin tillgänglighet och vara selektiva. Reklambyråerna i studien menar att 

konsumenter generellt idag är ‖reklamtrötta‖ och i större utsträckning väljer bort stora 

delar av reklamen de utsätts för. Det medför ett ökat brus, vilket gör det svårare för 

företag generellt att nå sina konsumenter idag vilket ställer högre krav på reklambyråns 

tjänsterbjudande. Ett ökat brus kan också enligt studien komma av hård konkurrens på en 

marknad. Normann (2001) menar att konkurrens som omvärldsfaktor i hög grad påverkar 

branscher då utbudet av tjänster ständigt ökar och kunden får fler valmögligheter. 

 

I studien framkommer det att ett starkt varumärke är viktigt för att lyckas attrahera både 

kunder och kompetenta medarbetare. Likt Grönroos (2006) resonemang framkommer 

vikten av att bygga långsiktiga relationer. För att nå igenom bruset, framkommer det i 

studien, att såväl ett budskap som ett erbjudande behöver generera nytta för kunden och 

innehålla någon form av upplevelse. Oavsett om tjänsteerbjudandet riktas mot ett annat 

företag eller mot en slutkonsument, framkommer det i empirin att mottagaren väljer det 

erbjudandet som ‖känns bäst‖. Babin, Darden och Griffin (1994) förklarar, enligt 

resonemanget ovan, att kunders köpbeslut styrs mer av emotionella aspekter vilket kan 

kopplas till resonemanget ovan. Det kan även kopplas till faktumet att den personliga 

relationen mellan köpare och säljare ständigt är viktig för tjänstebranscher, vilket empirin 

visar.  

 

Holbrook och Hirschman (1982) menar att en djupare konsumentinsikt är av stort intresse 

för företag då de lättare kan anpassa sina tjänsteerbjudanden och sin 

marknadskommunikation därefter, för att nå ut till konsumenten. Parment (2013) 

förklarar fördelarna med att identifiera homogena grupper bland konsumenter. I studien 

framkommer det att homogena grupper bland konsumenter idag består av både 

intressesfärer och ‖mental ålder‖ snarare än rent demografiska faktorer. Det här är 

ytterligare något som poängterar vikten av att förstå konsumenten på ett djupare plan. 

Konsumentinsikten måste enligt studien vara ett naturligt inslag i dagens och framtidens 

tjänsteerbjudanden, vilket tydligt följer både Holbrooks och Hirschmans (1982) samt 

Babin, Darden och Griffin (1994) resonemang.  

 

Den empiriska undersökningen visar att ett tjänsteerbjudande kan påverkas av den 

generella ekonomiska konjunkturen, vilket Miracle (1977) belyser. Exempelvis nämner 

de reklamköpande företagen i studien att en omvärldsfaktor såsom nedgång i ekonomin 

bland annat påverkar deras marknadsföringsbudget negativt. Det framkommer även att de 

i sämre tider tenderar att förflytta viss reklamproduktion internt, vilket enligt studien 

påverkar byråbranschen negativt. Reklambyråer måste därför utveckla och utforma 
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tjänsteerbjudanden som är attraktiva även i lågkonjunkturer. Lovelock och Yip (1996) 

konstaterar att företag idag verkar på allt mer globala marknader, vilket även 

överensstämmer med den empiriska undersökningen. Studien visar att ett 

tjänsteerbjudande därför måste anpassas till en allt mer global verklighet för företag. 

Enligt respondenterna i studien måste reklambyråers tjänsteerbjudanden, alltså 

marknadskommunikationen, utformas med hänsyn till geografiska och kulturella 

skillnader. För reklamköparna är det viktigt att marknadskommunikationen är enhetlig 

och fungerar på valda marknader vilket ställer krav på förändring av reklambyråers 

tjänsteerbjudande.  

5.2 Tjänsteerbjudandet 

Resultaten av den empiriska studien visar att relationen mellan säljare och köpare på en 

tjänstebransch kännetecknas av en allt tätare relation. Kindström, Kowalkowski och 

Nordin (2012) diskuterar att det i framtiden kommer att krävas en högre grad av 

kundförståelse för att se kundens verkliga behov vid utformandet av ett erbjudande. 

Empirin visar tydliga tecken på det faktumet där respondenterna påpekar att ökad 

kundförståelse blir allt viktigare vid utformandet av ett tjänsteerbjudande. Vargo och 

Lusch (2004) diskuterar samproduktion och vill lyfta fram kundens delaktighet i 

arbetsprocesserna som centralt för tjänstebranscher. Studiens resultat visar dock en 

tydligare likhet med Normanns (2001) resonemang, där företaget snarare involveras i 

kundens verksamhet än vice versa som Vargo och Lusch (2004) menar. I studien kan det 

exemplifieras genom att reklambyråer tenderar att bli mer delaktiga i sina kunders interna 

affärsprocesser. Edvardsson, Gustafsson och Roos (2005) menar att tjänsteerbjudandet 

måste utgå ifrån kundens synvinkel, eftersom det är kunden som kontinuerligt adderar 

värde. Vi kan se tydliga mönster av det här i den empiriska studien. Det finns ett 

ömsesidigt behov mellan reklambyråer och reklamköpare att byråerna ska ha en ökad 

förståelse för köparens interna verksamhet. Utöver det poängterar både byråer och köpare 

att det är viktigt för byråerna att även nå en ökad förståelse för slutkonsumenten, det vill 

säga kundens kund. Faktumet att relationen mellan köpare och säljare blir allt tätare 

påverkar hur ett tjänsteerbjudande utformas. Det framkommer att erbjudandet måste 

anpassas till den specifika relationen vilket kan exemplifieras genom studien då 

reklambyråer tenderar att bli mer affärsstrategiska konsulter än tidigare. I generell 

bemärkelse visar studien som ovan nämnt att den personliga relationen har en betydande 

roll med hänseende till samproduktionen och det nära samarbetet som finns mellan 

köpare och säljare. I den goda relationen är det enligt studiens empiri viktigt att 

tjänsteföretaget uppvisar en hög servicegrad och ‖rätt‖ attityd för att uppnå kundlojalitet.   

 

Lovelocks och Yips (1996) modell The Flower of Service illustrerar vikten av att se 

tjänsteerbjudandet som en samverkan mellan en huvudtjänst och dess kompletterande och 

förhöjande kringtjänster. Studien visar att modellen är gångbar inom tjänstebranscher, då 

det finns tydlig samverkan mellan en kärntjänst och kompletterande tjänster. Enligt det 

empiriska materialet framstår ‖kommunikation‖ som kärntjänsten inom vår studie, 

applicerat på reklambyråers verksamhet. Enligt modellens koncept kan de olika 

blombladen i illustrationen, enligt empirin, härledas till de krav som reklamköpare har på 

reklambyråernas tjänsteerbjudande. Enligt modellen bör ett högkvalitativt tjänstekoncept 

kännetecknas av en god balans mellan alla element, något som med tydlighet 
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framkommit bland studiens respondenter. Det framkommer i studien att brister i någon av 

de kompletterade kringtjänsterna kan vara ett incitament för att avsluta en relation, vilket 

ytterligare styrker att Lovelocks och Yips (1996) modell är relevant.  

 

Enligt Parasuraman, Zeitham och Berry (1985) är det viktigt att studera om det finns 

några skillnader mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet. Studien visar att det kan 

finnas sådana skillnader mellan köpare och säljare, vilket är en faktor som måste tas i 

beaktande när ett tjänstekoncept utformas. Det framkommer exempelvis bland 

reklamköparna att det kan upplevas som att reklambyråer inte arbetar fullt så strategiskt 

som de själva vill påstå, vilket kan härledas till Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) 

resonemang om att identifiera gap mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet. Vår 

studie visar även på att reklambyråerna själva är medvetna om att de strategiska inslagen 

i tjänsteerbjudandet kommer bli allt viktigare, och därmed visar empirin att de aktivt 

arbetar med att utveckla tjänsteerbjudandet efter kundens förväntningar.  

 

I studien har det framkommit att ett tjänsteerbjudandes framgång till stor del kan härledas 

till tjänsteföretagets interna kompetens. Studien visar vidare att det är viktigt att attrahera 

de bästa medarbetarna inom sin specifika bransch för att bygga en slagkraftig 

organisation. Heskett et al. (1994) belyser att investeringar i humankapital ger positiva 

utfall på den levererade tjänsten. Av det empiriska materialet exemplifieras hur 

reklambyråer, genom noggranna rekryteringsprocesser, söker individer som har ett 

genuint intresse för branschen och som därför tar eget ansvar för sin egen 

kompetensutveckling. I enlighet med resonemanget som Heskett et al. (1994) för generar 

nöjda, engagerade och motiverade anställda en hög kvalitetsgrad ut mot kunden vilket 

även kan kopplas till tjänsteföretagets monetära vinster.  

5.3 Affärsutveckling  

Jaworski, Kohli och Sahay (2000) samt Oakland och Tanner (2007) förklarar att det finns 

en svårighet för organisationer att parallellt följa med i omvärldens förändring och 

samtidigt arbeta med att internt implementera förändring. Price och Chahal (2006) följer 

samma resonemang och menar att det krävs en väl utarbetad intern strategi för att kunna 

förändra organisationen. Det här resonemanget framkommer även i vår empiri, där snabb 

förändring för med sig att interna arbetsprocesser riskerar att åsidosättas, då fokus istället 

riktas mot tjänsteföretagets kunder. Precis som Normann (2001) visar vår empiriska 

studie att det finns en stor risk i att inte utvecklas, då man lätt fastnar i gamla strukturer. 

Proaktivitet ses därför som en överlevnadsfaktor av respondenterna i studien. Normann 

och Ramirez (1994) menar att affärsutveckling kan ses ur tre perspektiv: 

kunderbjudandet, organisatorisk förändring samt branschens egen föreställning om sin 

egen verksamhet. Det här kan tydligt härledas till respondenternas svar gällande 

reklambyråns tjänsteerbjudande. Angående kunderbjudandet ser respondenterna i studien 

att reklambyråernas erbjudanden tenderar att skifta mot mer strategiska tjänster. Internt 

ser reklambyråerna en tjänsteutveckling mot mer digital kompetens på byrån som en 

effekt av omvärldens tekniska utveckling. Branschen ser på sin egen verksamhet som att 

det finns ett behov av en högre grad av mätbarhet och tydligare bevis för sina strategier. 

Det framkommer vidare i empirin att det ökade kravet på mätbarhet är en konsekvens av 

att dagens marknadschefer har hårdare tryck på sig uppifrån att kunna motivera inköpta 
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reklamtjänster i kombination med att en allt större del av reklamproduktionen tenderar att 

skötas internt. De tre perspektiven som Normann och Ramirez (1994) tar upp har genom 

den empiriska studiens bekräftats som viktiga för tjänsteföretag att ta i beaktande när de 

utvecklar sina verksamheter. Affärsutvecklingen i hänsyn till omvärldens förändring är 

enligt respondenterna i studien vitalt för förbli ett framgångsrikt företag inom en 

tjänstebransch. Normanns (2001) teori kring vakuumprincipen ser vi spår av i empirin. 

Branscher präglas som tidigare nämnt av omvärldsfaktorer som driver på utvecklingen, 

och som därför skapar nya möjligheter för dess aktörer. Precis som Normann (2001) 

belyser respondenterna i studien att sådana möjligheter alltid kommer att utnyttjas, och 

att det bara är en fråga om vilken aktör som gör det bäst.  

 

Jaworski, Kohli och Sahay (2000) tar upp att proaktivitet inom tjänstebranscher kan vara 

en möjlighet för företag att nå nya marknadsmöjligheter. I empirin ser vi tydligt att 

proaktiviteten är grundläggande för den studerade branschen då respondenterna från 

reklambyråerna belyser att proaktiviteten är nyckeln till framtida framgång. Beverland, 

Farrelly och Woodhatch (2007) för ett resonemang som pekar på att proaktiviteten är 

grundläggande för reklambranschens förmåga att knyta långsiktiga relationer med sina 

kunder och stå sig starka i konkurrensen. Precis som Geho och Dangelo (2012) beskriver 

samtliga respondenter att det inte finns några självklara svar på hur branschen och 

marknadsföringen kommer att förändras över tid, och att det därför är vitalt att följa med i 

utvecklingen på ett proaktivt sätt. Reklambyråerna belyser att den största drivkraften för 

att vara proaktiv är att kritiskt granska sina egna processer, och ständigt ha en strävan 

efter att bli bättre vilket tydligt kan kopplas till Normann och Ramirez (1994) 

resonemang kring affärsutveckling.  

  



- 49 - 

 

6 Studiens slutsatser 
 

 

I nedanstående kapitel följer våra slutsatser utifrån vald forskningsfråga och studiens 

syfte att söka förståelse över hur omvärldsfaktorer påverkar och förändrar ett 

tjänsteerbjudande.  

 

 

Studiens slutsatser presenteras som ett svar på den valda forskningsfrågan som 

introducerades under avsnitt 1.4: 

 

Hur förändrar omvärldsfaktorer ett tjänsterbjudande – fallet reklambyråbranschen?  

 

Vi kan tydligt slå fast att tjänsteerbjudanden i hög grad påverkas av omvärldsfaktorer. 

Teknisk och digital innovation förändrar hela affärslandskapet som både köpare, säljare 

och konsumenter vistas på. Det framkommer i studien att teknisk utveckling som 

omvärldsfaktor är fundamental för hur tjänstebranscher utvecklats, samt hur de i 

framtiden kommer att utvecklas då det ständigt öppnar upp nya marknadsmöjligheter. 

Studiens resultat visar att ett proaktivt förhållningssätt till ny teknik är grundläggande för 

att utveckla tjänsteerbjudanden och därigenom nå de nya marknadsmöjligheterna. En 

viktig slutsats är dock att proaktiviteten inte alltid måste spegla erbjudandet fullt ut. Det 

gäller därför för tjänsteföretag att förstå när kunderna är redo att ta till sig ny teknik. I 

fallet reklambyråbranschen är proaktivitet inom tjänsteutveckling en hygienfaktor för 

överlevnad, då marknadskommunikation är beroende av vilka tekniska verktyg som finns 

för att utforma och föra ut ett budskap. Slutsatsen är alltså att hitta en balansgång mellan 

proaktiviteten och kundens efterfråga. Risken finns annars att någon konkurrerande aktör 

hittar balansen vid rätt tidpunkt och därmed tar marknadsandelar.  

 

Ny teknik som omvärldsfaktor bidrar till även en allt ökande konkurrens inom 

tjänstesektorn, då ny teknisk innovation skapar nya möjligheter, nya marknader och 

således även nya aktörer. Det får en naturlig följd att tjänsteerbjudanden tvingas till 

utveckling och förändring för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, vilket är en slutsats vi 

kan dra av studien. I fallet reklambyråbranschen möjliggör teknisk utveckling att 

reklamköpande företag lättare kan producera reklam internt, det vill säga tjänster som 

tidigare köpts av reklambyråer. Det faktumet leder till att reklambyråbranschens 

tjänsteerbjudande ständigt måste utvecklas och förändras för att fortsatt attrahera 

reklamköpare.  

 

Genom den utveckling som tekniken för med sig underlättas en tät relation mellan köpare 

och säljare vilket förändrar affärsrelationer och på vilket sätt tjänsteerbjudanden utformas 

därefter. Den digitala utvecklingen har varit en starkt bidragande orsak till tätare 

affärsrelationer då det via digitala medier skapas en dialog snarare än en monolog. En 

slutsats av studien är att ett tjänsteerbjudande, som ett resultat av omvärldens förändring, 

går mot ett tydligare inslag av samproduktion där parterna blir mer involverade i 

varandras interna verksamheter och arbetsprocesser. I ett allt hårdare konkurrensklimat 

kommer den personliga relationen inom tjänstesektorn att spela en allt större roll, både 
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gällande val av samarbetspartner och i den etablerade relationen. Den personliga faktorn i 

ett tjänsteerbjudande blir också allt viktigare som en konsekvens av förändrade 

konsumentbeteenden. Det bottnar i att kunders val av tjänsteleverantör görs på mer 

emotionella grunder när utbuden blir större och mer homogena. Kunden väljer således i 

större utsträckning det som ‖känns bäst‖ och tar därför inte enbart hänsyn till attributer 

som pris och kvalitet.  

 

Utvecklingen av ny teknik och digitala plattformar har även påverkat och förändrat 

konsumenters beteenden och vardag. Konsumenter befinner sig idag i en allt mer 

digitaliserad värld där sociala medier är centralt, vilket tvingar företag att anpassa och 

omforma sina strategier därefter. Digital utveckling måste därför enligt studien bli en 

naturlig del i tjänsteerbjudandet. Via teknisk och digital innovation, där konsumenten 

befinner sig i ett multikanalsamhälle, har de en allt större möjlighet att ständigt ta till sig 

information. Det leder till en mer påläst och kräsen konsument som ställer allt högre krav 

på företag och dess erbjudanden. Att konsumenten får ökad makt över marknaden bidrar 

till en större insyn i företags verksamheter där ett ökat krav på transparens är oundvikligt. 

Det ökade kravet på transparens påverkar med tydlighet företags verksamhetsstrategier 

och i synnerhet utformningen av tjänsteerbjudandet. 

 

Dagens täta informationssamhälle, där konsumenten dagligen utsätts för en stor mängd 

reklambudskap, har enligt studien medfört en generell trötthet på reklam. Konsumenten 

är idag selektiv i sitt informationsintag och blir därför svårare för företag att nå. I 

reklambyråbranschens fall blir det därför allt viktigare att lyckas leverera erbjudanden 

och budskap på ett sätt som är intressant och relevant ur ett konsumentperspektiv, för att 

lyckas nå igenom det ökade bruset. Konsumentinsikter kommer vara en viktig framtida 

faktor för reklambyråbranschen vid utformandet av tjänsteerbjudandet, för att spegla 

verkligheten. Av det kan slutsatsen dras att förändrade konsumentbeteenden som 

omvärldsfaktor spelar stor roll i utformandet av ett tjänsteerbjudande.  

 

Tjänsteerbjudandet förändras även av att köparen ställer nya krav som kan bero på 

förändringar i dess interna organisation. Det är således en omvärldsfaktor som påverkar 

hur ett tjänsteerbjudande ska utformas. I fallet reklambyråbranschen har det visat sig att 

reklambyråns kunder, i allt större utsträckning, kommer att kräva bevis för och mätbara 

effekter av valda strategier och reklaminvesteringar. De ökade kraven kan enligt studien 

härledas exempelvis till att marknadschefer får större krav på sig uppifrån i 

organisationen att motivera reklaminvesteringar. Reklambyråbranschen är enligt studiens 

resultat i behov av att konkretisera sitt tjänsteerbjudande och tydligare ta rollen som en 

affärsstrategisk konsult snarare än enbart en producent av kreativa idéer och reklam.  

 

Ett tjänsteföretags kärntjänst är starkt beroende av olika kompletterande tjänster i det 

samlade erbjudandet. Vi kan dra slutsatsen att samspelet mellan huvudtjänst och de 

kompletterande tjänsterna är vitalt för att öka konkurrenskraften och attraktiviteten i 

tjänsteerbjudandet. Oavsett hur samspelet ser ut mellan erbjudandets kärn- och 

kompletterande tjänster, är omvärldsfaktorer en starkt bidragande orsak till dess 

förändring och utveckling. En tydlig sådan förändring är att tjänsteerbjudandet 

kännetecknas av en allt tätare och mer personlig relation mellan köpare och säljare där 
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aktörerna blir mer involverade i varandras verksamheter och når en samproduktion. Det 

är av stor vikt för tjänsteföretaget att vara väl insatt i sin kunds dagliga verksamhet för att 

vara attraktiv som samarbetspartner ur ett kundperspektiv, och för att förbli 

konkurrenskraftiga på allt hårdare marknader. Tjänsteerbjudandet bör således anpassas 

efter kundens specifika efterfråga och emotionella värden, i kombination med att ligga i 

fas med den tekniska utvecklingen. Slutligen kan vi genom studien dra den samlade 

slutsatsen att omvärldsfaktorer, i synnerhet teknisk innovation och förändrade 

konsumentbeteenden, ständigt bidrar till ett tjänsteerbjudandes förändring. Det är alltså i 

allra högsta grad vitalt för tjänsteföretag att utvecklas och förändras för att förbli 

konkurrenskraftiga på den marknad där de är verksamma.   
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7 Reflektioner 
 

 

I nedanstående och avslutande avsnitt följer en allmän diskussion där vi reflekterar över 

studiens arbetsprocess. Vi beskriver även vad vi anser oss ha bidragit med genom 

studien. Vi kommer även att försöka ge förslag till framtida forskning inom ämnet. 

 

 

Den valda branschen som studiens empiri hämtats från anser vi har varit en lämplig 

bransch för att studera hur ett tjänsteerbjudande påverkas av omvärldsfaktorer. Det tror vi 

beror på att branschen, i jämförelse med flertalet andra tjänstebranscher, i hög grad och i 

hög hastighet påverkas av teknisk innovation och förändrade konsumentbeteenden. Det 

har bidragit till att vi har kunnat se tydliga mönster och därigenom dra för studien 

relevanta slutsatser. Studien har, utöver att ge oss insikter och kunskap över hur 

omvärldsfaktorer förändrar tjänsteerbjudanden, även gett oss en ökad förståelse för den 

svenska kommunikationsbranschen i sin helhet vilket vi kommer ta med oss efter 

avslutade studier. Det har varit intressant för oss att under processen studera 

tjänsteerbjudandet ur både köparens och säljarens synvinkel, samt att få en inblick i hur 

nationellt kända företag arbetar med marknadsföring i realiteten. Det har genom studien 

även varit givande för oss att träffa människor med mångårig branscherfarenhet och 

expertis inom ämnet marknadsföring.  

 

Vi upptäckte under den empiriska fältstudien att intervjufrågorna i flera fall upplevdes 

som stora och komplexa av respondenterna. Även om respondenterna påpekade att 

frågorna var intressanta tror vi att intervjuerna hade tjänat på att respondenterna på 

förhand hade fått se frågeformuläret. Respondenterna hade då kunnat få tid till att på 

förhand reflektera och tänka över sina svar, vilket eventuellt hade kunnat ge studiens 

empiri ett ytterligare djup.  

 

En ytterligare reflektion är att vi genom processen aktivt har jobbat med att konsekvent 

försöka se reklambyråbranschen i ett större perspektiv. I och med att studien gett oss 

ökad förståelse och insikt i den specifika branschen har det varit en utmaning för oss att 

kontinuerligt hålla studien fokuserad på det generella tjänsteerbjudandet. Vi har aktivt 

arbetat med vår objektivitet för att inte låta uppsatsen bli en ren branschanalys, utan 

istället försökt se reklambyråbranschen som ett effektivt verktyg för att analysera 

tjänsteerbjudanden i stort.  

7.1 Förslag till framtida forskning  

En studie likt den vi gjort hoppas vi ska kunna bidra till intressanta diskussioner och 

framtida forskning inom ämnet tjänsteutveckling. Vi tror att en liknande studie skulle 

kunna fördjupas och göras i en större omfattning i framtiden. Ett större geografiskt 

perspektiv, både nationellt men även internationellt, hade varit intressant i syfte att 

utveckla de slutsatser vi har dragit. Då hade tjänsteerbjudandet kunnat analyseras utifrån 

en större marknad än den smalare geografiska marknaden vi studerat. Vi tror även att det 

hade varit intressant att i framtida forskning genomgöra en komparativ studie. En studie 
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där reklambyråbranschens tjänsteerbjudande jämförs med ett tjänsteerbjudande från en 

närliggande konsultbransch hade kunnat ge ett bredare perspektiv och värdefulla insikter. 

En komparativ studie hade kunnat belysa intressanta skillnader och likheter mellan olika 

branschers tjänsteerbjudanden. En jämförelse mellan branscher tror vi skulle kunna gagna 

den gemensamma forskningen kring utveckling av tjänsteerbjudanden i förhållande till 

omvärlden.  

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning kan vara att tydligare fokusera på 

omvärldsfaktorerna som påverkar branscher. Det skulle vara intressant att i framtida 

studier likt vår även involvera exempelvis trendanalytiker och experter inom digitala 

medier eller konsumentbeteende för att få nya perspektiv på hur tjänstemarknader kan 

utvecklas i framtiden.    
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Bilaga 1: Frågeformulär – reklambyråer 

 

1. Hur har ert sätt att utforma marknadsföring förändrats under den senaste 5-

årsperioden? 

- Hur har omvärldsfaktorer bidragit till den förändringen? 

- Vilka fördelar/nackdelar har utvecklingen fört med sig?  

- På vilket sätt tror du att omvärldsfaktorer kommer att förändra även framtida 

marknadsföring? Åt vilket håll går utvecklingen tror DU? 

2. Hur har branschen förändrats i förhållandet mellan traditionell marknadsföring 

och digital marknadsföring?  

- Hur är er syn på den digitala kommunikationen? Fördelar/nackdelar? Risker? ) 

3. Hur har ert tjänsteerbjudande utvecklats i förhållande till sociala medier?  

- Vilka tjänster kommer kunder efterfråga i framtiden?  

- Vilka möjligheter och hot finns med sociala medier för branschen?  

4. Hur har den tekniska/digitala utvecklingen förändrat konsumentbeteenden? Hur 

har det påverkat branschen? Hur arbetar ni specifikt efter det? 

5. Hur har samhällstrender (ej teknik!) påverkat branschen och er verksamhet?  

6. Har kunders mål med marknadsföringen (sälj vs. image) förändrats genom åren? 

Hur?  Vad beror det på?  

7. Vilka krav tror ni är de viktigaste för reklamköpare vid val av byrå?  

- Upplever ni att kraven har förändrats genom åren? Vad beror det på tror du?  

- Hur tror du att kraven kommer de förändras i framtiden?  

8.  Upplever ni att kunder vill ha en strategisk partner, eller en producent av reklam? 

Åt vilket håll går utvecklingen? 

9. - Är nischade byråer ett hot mot er verksamhet?  

- Hur arbetar ni för att stå er starka på en hårt konkurrensutsatt marknad?  

- Hur arbetar ni för att få nya kunder? Hur marknadsför sig någon som arbetar 

med marknadsföring?  

- Hur övertygar ni era kunder med ‖bevis‖?   

- Befintliga kunder: Hur jobbar ni för att bygga lojalitet? 

-  Vilka faktorer är viktiga i relationen med kunden?  

10. Hur viktigt är det för branschen att vara proaktiva gällande ny teknik, uppdaterade 

på samhällstrender etc? (konkurrens, bransch i snabb förändring?) 
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- Hur arbetar ni med att vara proaktiva?  

- Vad finns det för risker med att inte se proaktivt på verksamheten? 

11. Vilka möjligheter och hot står branschen inför i framtiden?  

12. Vad är framtiden för reklambyråbranschen tror du?  

- Tjänsterbjudandet: Ny tjänst att erbjuda ut mot kund?  

- Intern kompetens: Ny tjänst? 

- Samhällstrender: Något som kommer revolutionera sättet att marknadsföra sig 

på i framtiden? 
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Bilaga 2: Frågeformulär – företag  

1. Hur viktigt är det för er att synas i marknadsföringssammanhang?  

- Varför är det viktigt?  

 

2. Hur har ert sätt att marknadsföra er förändrats under den senaste 5-årsperioden? 

- Vad tror du den förändringen beror på? 

- Hur tror du att omvärldsfaktorer kommer att förändra sättet att bedriva 

marknadsföring för er i framtiden? 

 

3. Hur har förändringen varit för er i förhållandet mellan traditionell marknadsföring 

och digital marknadsföring?  

 

4. Hur är er syn på den digitala kommunikationen? Fördelar/nackdelar? 

 

5. Hur är er syn på, och vilken policy har ni, kring sociala medier?  

 

6. Hur har den tekniska/digitala utvecklingen förändrat konsumentbeteenden? Hur 

har det påverkat er verksamhet? 

7. Hur har samhällstrender (ej teknik!) påverkat branschen och er verksamhet?  

8. Vilka fördelar finns för er med att anlita en reklambyrå?  

 

9. Hur väljer ni (har ni valt/kommer att välja) reklambyråpartner 

- Vad är (var/kommer att vara) viktigt vid ert val? 

- Vilka faktorer är viktiga i en relation med en reklambyrå?  

 

10. Vad är era viktigaste krav på er reklambyråpartner? 

- Har era krav på era samarbetspartners inom marknadsföring förändrats under de 

senaste åren? I så fall på vilket sätt?   

- Kommer era krav att förändras framåt? I så fall hur? 

 

11. Föredrar ni att samarbeta med en reklambyrå eller fler samtidigt? Motivera svaret 

- Hur ofta byter ni reklambyrå och vilka incitament finns för att byta byrå? 

 

12. Ser ni er byråpartner som en strategisk rådgivare eller en producent av reklam? 

 

13. Föredrar ni att arbeta tillsammans med en fullservicebyrå, eller väljer ni hellre 

specialister inom olika områden? Motivera svaret. 

- Tror ni att det kommer att förändras i framtiden? 

 

14. Finns det någon tjänst som reklambyråer inte erbjuder idag, som ni tror skulle 

kunna underlätta för er verksamhet?  
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15. Är det någon tjänst som ni idag köper in från reklambyråer som ni ser att ni i 

framtiden kommer att kunna producera inhouse? Motivera!  

 

16. Påverkar konjunktursvängningar er marknadsföringsbudget? 

  



- 63 - 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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