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Förord

Vi vill börja med att tacka Stigges Reklam för ett villigt samarbete och engagemang. Er 
närvaro har motiverat oss till att göra ett bra jobb.

Vi vill även tacka de personer på reklambyråerna vi intervjuat. Per Willson på King, Johan 
Viberg på Fältman & Malmén och de som efterfrågat anonymitet. Utan er hade denna uppsats 
inte varit det den är.

Det har varit ett stort nöje att skriva denna uppsats och vi har fått en god inblick i 
reklambranschen som vi funnit vara intressant. Vi hoppas att ni läsare även får en god inblick 
och drar nytta och nöje från denna uppsats.

Gävle Maj 2007

Nelia Nuño Mikael Ohlsson
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Summary

This bachelor thesis examines the marketing of advertising agencies. We have, by a 
suggestion from the advertising agency Stigges Reklam, developed a problem which is to be 
examined in this study.

Stigges Reklam is a family owned company, which operates in Järvsö Hälsingland since 
1973. Their sphere of activities includes advertising and print and they offer the market a 
variation of advertising services/ - products.

Stigges Reklam wants to gain information for how to develop their marketing through this
cooperation with us.  They have also discovered the potential of the Internet as a marketing 
tool and want to make improvements to their homepage.

Our problem formulations, which have been developed together with Stigges Reklam, are as 
follows:

 How does advertising agencies market themselves?
 How can Stigges Reklam develop their marketing strategies with the help from our 

observations in the question above?
 In what way can Stigges Reklam improve their homepage in marketing purpose?

Our purpose is to gain understanding of what distinguishes the marketing of an advertising 
agency. We will do that by examining some established Swedish advertising agencies that
have a developed marketing strategy. 

We have used a qualitative research method in this study. Primary data has been collected 
through interviews with relevant people working at some of Sweden’s foremost advertising 
agencies, which are later on applied on by the theory we have studied.

The studied theory has been chosen by what we think is relevant for advertising, advertising 
agencies and the marketing of these as well as what we have heard during out interviews. 

Through our analysis of theory and collected data, we have concluded that the ads that 
advertising agencies have developed for their customers acts as advertising for themselves.
Clients with strong brands attract new customers to the advertising agency and that’s why 
relationship marketing is heavily used since the current customers are important.

We have, from what is said above, presented some propositions to Stigges Reklam with the 
intention of improving their marketing.

When examining different advertising agencies homepages we see that Stigges Reklams 
homepage has the potential for improvement since they show what an advertising agency’s 
homepage should include. The homepage can also be used as a marketing tool since the 
studied theory is applicable.



Sammanfattning

Denna C-uppsats undersöker reklambyråers marknadsföring. På förslag av reklambyrån 
Stigges Reklam har vi kommit fram till det problem vi ska undersöka i och med denna studie.

Stigges Reklam är ett familjeföretag som driver sin verksamhet i Järvsö Hälsingland sedan 
1973. Deras verksamhetsområde är reklam och tryck och erbjuder marknaden en variation av 
reklamprodukter/ -tjänster.

Utifrån detta samarbete vill Stigges Reklam kunna få information om hur de kan utveckla sin 
marknadsföring ytterligare. De har även upptäckt Internets potential som 
marknadsföringsverktyg och är intresserade av en förbättring av sin hemsida.

De problemformuleringar vi har kommit fram till tillsammans med Stigges Reklam är 
följande:

 Hur marknadsför sig reklambyråer?
 Hur kan Stigges Reklam utveckla sin marknadsföring med hjälp av våra iakttagelser i 

ovanstående fråga? 
 På vilket sätt kan Stigges Reklam AB förbättra sin hemsida i marknadsföringssyfte?

Syftet med denna C-uppsats är att få en förståelse för vad som kännetecknar en reklambyrås 
marknadsföring, detta genom en undersökning av etablerade svenska reklambyråer som bör 
besitta en utvecklad marknadsstrategi.

Vi har i denna studie använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod. Primärdata har 
samlats genom intervjuer med relevanta personer på flera av Sveriges främsta reklambyråer. 
Dessa data har sedan analyserats med den teori vi studerat.

Teorin vi har studerat har valts genom vad vi ansett vara relevant för reklam, reklambyråer 
och marknadsföring av dessa samt från vad vi hört under intervjuerna.

Genom vår analys av teori och insamlad data har vi kommit fram till att den reklam 
reklambyråer utvecklar åt sina kunder agerar som reklam åt dem själva. Kunder med starka 
varumärken lockar nya kunder till reklambyrån. Så eftersom befintliga kunderna är viktiga 
används mycket relationsmarknadsföring.

Utifrån ovanstående kan vi presentera förslag till Stigges Reklam om förbättringar av deras 
marknadsföring.

Stigges Reklams hemsida har en potential att förbättras då undersökta reklambyråers 
hemsidor visar tydliga drag för vad som bör inkluderas på en reklambyrås hemsida.
Hemsidan går även att användas som ett marknadsföringsverktyg då det går att tillämpa på
den teori vi studerat.
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1. Inledning

1.2 Problem

Stigges Reklam AB annonserade ett förslag till examensarbete på ”Exjobbspoolen”. De 
formulerade en frågeställning som löd: ”Hur marknadsför marknadsförare sig, finns det 
likheter eller skillnader i hur andra företag marknadsför sig, jämfört t.ex. med ett typiskt 
reklamföretag? Ställer marknaden högre krav på reklamföretagen på hur man profilerar sig, 
eller är bilden likartad oavsett bransch? Vad gör reklammakare, som andra inte gör? Vad är 
lika?”1 De föreslog även att vi själva kunde formulera egna problem/frågeställningar.

Under ett första möte med den ledande personalen på Stigges Reklam AB diskuterade vi med 
dem om vad de ville få ut av samarbetet. De ansåg att de fastnat i ett enformigt mönster och 
samma arbetssätt och på grund av detta utvecklat ett sorts tunnelseende. Därför anser de att 
hjälp från ett utomstående perspektiv kan hjälpa.

Stigges Reklam AB har nyligen börjat utnyttja Internet i syfte att nå ut till sina kunder och 
potentiella kunder. Det har blivit allmänt känt att om ett företaget inte finns på Internet så 
finns de inte.

Under den tid vi letat teori till detta arbete har vi upptäckt att det saknas djupgående teori om 
marknadsföringen av reklambyråer. Det finns en hel del teori om tjänstemarknadsföring men 
ingen är smal nog att begränsa sig till enskilda branscher. Den teori vi funnit varit mest 
tillämpningsbar är den om kunskapsföretag som: Arhnell och Nicous ”Kunskapsföretagets 
marknadsföring”2 och Mats Alvessons ”Kunskapsarbete och kunskapsföretag”3. Däremot 
behandlar denna teori endast kunskapsföretagets marknadsföring i allmänhet, just teori om 
reklambyråers marknadsföring saknas. Det finns teori om hur reklambyråer fungerar internt 
och hur reklam skapas men inget om den externa kommunikationen till kunder och potentiella 
kunder. Vi anser att vår uppsats fyller ett teoretiskt gap eftersom den inriktar sig på 
reklambyråers marknadsföring.

1.2.1 Problemformulering

Vår problemformulering kan sammanfattas i tre huvudfrågor:

 Hur marknadsför sig reklambyråer?
 Hur kan Stigges Reklam utveckla sin marknadsföring med hjälp av våra iakttagelser i 

ovanstående fråga? 
 På vilket sätt kan Stigges Reklam AB förbättra sin hemsida i marknadsföringssyfte?

                                                
1 http://exjobb.sunet.se/Asp/public/ASPVisaForslag.asp?ForslagID=21066 2007-01-26
2 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring”
3 Alvesson, M, 2004, “Kunskapsarbete och Kunskapsföretag”
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1.3 Syfte

Vårt syfte med denna studie är att genom en undersökning av reklambyråer få en förståelse 
för hur de går tillväga med sin egen marknadsföring riktad till marknaden av reklamköpare. 
Vi vill därmed se om tillgänglig teori kan tillämpas på en reklambyrås externa 
kommunikation. Det ingår även i vårt syfte att genom denna studie kunna förse Stigges 
Reklam med förslag till deras marknadsföring.

1.3.1 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa oss till, utöver Stigges Reklam, enbart ett fåtal reklambyråer som 
räknas till de allra främsta i Sverige, eftersom vi anser att dessa bör kunna ge ett bra svar på
hur reklambyråer i allmänhet sköter sin egen marknadsföring. Anledningen till att vi valt att 
intervjua reklambyråer som skiljer sig från Stigges Reklam på flera sätt, är för att Stigges 
Reklam är intresserade att utveckla och förändra sin marknadsföring till skillnad från att få en 
förståelse hur likartade reklambyråer fungerar.
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2. Metod

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga vid insamling av 
information och teori för denna studie. Vi kommer att beskriva de metoder och begrepp som 
har legat till grund för hur studierna har genomförts och varför dessa har valts. Dessa är val av 
kvalitativ eller kvantitativ metod, form av intervju och en förklaring av realabilitet och 
validitet. Vi kommer även att beskriva vårt tillvägagångssätt under hela denna studie.

2.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod

Man kan definiera kvalitativ metod som en metod där man tar fram mjuka data som enligt 
Merriam är ”detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och 
observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, 
åsikter och tankar...”.4 Detta skulle mer konkret kunna exemplifieras med Eriksson och 
Widersheim-Pauls ord ”arbetstrivsel eller god funktion”5. En kvalitativ metod går ut på att 
man som forskare försöker studera området på ett sådant sätt så att man får en djupare och 
mer fullständig uppfattning om forskningsområdet6. Ett exempel på en kvalitativ metod är 
intervjuer7.

Om man förenklat skulle definiera kvantitativ metod så är det enligt Merriam något som rör 
sig om information som presenteras i siffror8 och kan mer konkret exemplifieras med hjälp av 
Eriksson och Widerheim-Pauls som ”hård data som vinst i kronor, anal sålda enheter…” 9

Anledningen till varför kvantitativ metod används är för att det kan på ett tydligt sätt visa de 
samhälliga förhållandena10. Information som presenteras i siffror har det problemet att 
människor har allt för stor tilltro till denna. Kvantitativ information kan på så sätt missbrukas 
och feltolkas, men bara för att information presenteras i siffror gör den inte mer korrekt.11

Eftersom vi själva inte har mycket kunskap om reklambyråer och reklambranschen har vår 
studie varit explorativ. Explorativa studier har syftet att ge insikt och förståelse för ett 
problem12. Explorativa studier är kvalitativa och kan ta form i intervjuer med experter inom 
området som problemet håller till13. 

Vi anser att den kvalitativa metoden är mer passande för vår studie, eftersom den är mer 
djupgående och gör det enklare att få en uppfattning om forskningsområdet vi har valt.
Eftersom vi inte är ute efter statistisk och numerisk data utan detaljerade beskrivningar av 
situationen så såg vi denna metod som given vid val av forskningsmetod. 

                                                
4 Merriam, S-B, 1994, ”Fallstudien som forskningsmetod” sid. 83
5 Eriksson, L-T, Widersheim-Paul F, 1999 ”Att utreda forska och rapportera” sid. 63
6Holme, I-M, Krohn Solvang B, 1991, ”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder” sid. 100
7 Malhotra, N-K, 2007, ”Marketing Research- An applied Orientation” sid. 81
8 Merriam, S-B, 1994, ”Fallstudien som forskningsmetod” sid. 83
9 Eriksson, L-T, Widersheim-Paul F, 1999 ”Att utreda forska och rapportera” sid. 63
10 Holme, I-M, Krohn Solvang B, 1991, ”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder” sid. 161
11 Ibid. sid. 162
12 Malhotra, N-K, 2007, ”Maketing Reserch – An Appied Oreintation”  sid. 80
13 Ibid. sid. 81
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2.2 Intervjuer

Vi har till denna studie valt att använda oss av en kvalitativ metod vid vår 
informationsinsamling, då vi anser oss vilja ha en djupare förståelse för vårt 
forskningsområde. Därför har vi valt att intervjua några av Sveriges främsta reklambyråer 
eftersom vi tror att dessa är experter inom den branschen vi skall studera. De personer vi 
intervjuat har alla varit insatta i sin reklambyrås marknadsföring och haft relevant kunskap.

”Mer formellt menar vi med en intervju en situation där en person (intervjuaren) ställer 
frågor till en annan person (den intervjuade). Frågorna och sättet att fråga är mer eller 
mindre bestämda i förväg.”14 Holme och Solvang anser att frågorna inte skall vara allt för 
standardiserade, eftersom man på så sätt inte får för stor styrning från intervjuarens sida och 
då kan den intervjuade styra utvecklingen av intervjun, vilket leder till att man får den 
intervjuades synpunkter baserad på deras egna uppfattningar 15.

Vi började vår studie med att läsa relevant teori inom forskningsområdet och på sätt fått insikt 
om vad vi bör fråga om vid intervjuerna. Eftersom vårt problem är ”Hur marknadsför sig 
reklambyråer”, så har det lett till självklara frågor med syftet att kunna besvara våra 
funderingar. För att få mer information om Stigges Reklam gjorde vi ett besök där vi 
intervjuade Stig-Göran Larsson och Ulla Larsson. Vi ställde frågor om deras nuvarande 
situation (marknadsföring i nuläget och arbetssätt) och vad de ville få ut av samarbetet med 
oss. Utifrån vilket vi har formulerat problemet och fått insikt om företaget. 

För att få en uppfattning om vilka reklambyråer som bör sitta på mycket kunskap skickade vi 
e-post till internetsidan http://www.reklamfeber.se och frågade om namnen till några av 
Sveriges främsta reklambyråer. Vi tittade även på reklambranschtidningen Resumés topplista 
över Sveriges bästa reklambyråer. Sedan ringde vi upp ett urval och förklarade vad vår studie 
går ut på och frågade om de ville ställa upp på en intervju med oss. Efter bokningen av flera 
intervjuer utformade vi ett frågeformulär som användes vid intervjuerna. Men denna följdes 
inte slaviskt utan vi lämnade rum för anpassningar och eventuella följdfrågor. 

Det finns tre olika metoder man kan använda sig av vid insamling av information, 
besöksintervjuer, postintervjuer (e-post) och telefonintervjuer16. Vid insamling av information 
till denna studie har vi använt oss av både besöksintervjuer och e-postintervjuer. Största delen 
av data som vi har samlat in har uppkommit genom besöksintervjuerna men under 
skrivningsperioden av denna uppsats har fler funderingar dykt upp och dessa har ställts genom 
e-postintervjuer.

                                                
14 Eriksson, L-T, Widersheim-Paul F, 1999, ”Att utreda forska och rapportera” sid. 87
15 Holme, I-M, Krohn Solvang Bernt, 1991, ”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder” sid. 
111
16 Eriksson, L-T, Widersheim-Paul F, 1999, ”Att utreda forska och rapportera” sid. 86
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2.3 Validitet, Reliabilitet och Trovärdighet

”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget 
annat.”17 Det innebär att man har hållit sig inom ramarna för studiens syfte och kan tillämpa 
informationen man samlat. Vi anser att vår validitet är hög, eftersom vi har valt att undersöka 
reklambyråer, valt att intervjua människor som är väl insatta i sin byrås marknadsföring och 
det faktum att samtliga reklambyråer har givit liknande svar ger oss en verklig bild av hur 
marknadsföringen är på reklambyråer generellt sett.

”Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda.”18 Reliabilitet är 
alltså mätinstrumentet man valt ger en tillförlitligt och stabilt bild av det man undersökt. En 
underökning har hög reliabilitet om andra undersökare skulle genom samma 
undersökningsmetod och mätinstrument få fram samma resultat.19 Till denna uppsats har 
insamlingen av informationen skett genom djupintervjuer och valet av intervjuobjekt ger vår 
studie även reliabilitet. Om andra undersökare skulle imitera vår metod skulle de nog få fram 
samma resultat eftersom det är osannolikt att de personer vi intervjuat skulle svara annorlunda 
om inte situationen förändrats.

När det kommer till kvalitativ undersökning så är trovärdighet ett kriterium för hur bra den 
är.20 Trovärdighet kan delas upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, 
och konfirmerbarhet. Tillförlitlighet kan beskrivas som att man studerat en representativ del 
av studiens forskningsområde21, vilket vi använt oss av vid val av intervjuobjekt. Med 
överförbarhet menas att studiens resultat kan överföras till liknande studier.22 Våra resultat 
skulle kunna överföras till andra studier där reklambyråer ingår som forskningsobjekt.
Begreppet pålitlighet menar att man ska anta ett granskande synsätt när man utför en studie23, 
vilket vi tycker att vi har haft under våra intervjuer. Med konfirmerbarhet menas det att vid 
utförd studie så ska man vara objektiv och försöka få de personliga värderingarna att inte 
påverka slutsatserna av studien24. Eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet om ämnet vi 
forskat om, blir det svårt för oss att påverka slutsatserna med våra egna värderingar. För att 
öka trovärdigheten av en studie kan man referera till tidigare studier inom samma område. 
Även ett logiskt och systematiskt sammanhang av texten ökar trovärdigheten.25 I vårt fall har 
det inte funnits någon klar teori om hur reklambyråer marknadsför sig därför är det svårt att 
öka trovärdigheten i vår uppsats med hjälp av tidigare studier. Det som ökar trovärdigheten av 
vår studie är att all text hör samman och att den funna teorin går att tillämpa på den empiriska
delen.

                                                
17 Thurén, T, 1991, ”Vetenskapsteori för nybörjare” sid. 22
18 Ibid.
19 Eriksson, L-T, Widersheim-Paul F, 1999, ”Att utreda forska och rapportera” sid. 40
20 Bryman, A, 2002, “Samhällsvetenskapliga metoder” sid. 46
21 Ibid. sid. 258
22 Ibid. sid. 260
23 Ibid.
24 Ibid. sid. 261
25 Ibid. sid. 36



6

3. Teori

3.1 Reklambyrå

Vi kommer i denna del beskriva vad en reklambyrå är samt de typiska 
arbetsuppgifterna/rollerna som anställda på en reklambyrå har.

En reklambyrå är ett konsultföretag som utformar själva reklamen åt sin kunds räkning26.
På en reklambyrå arbetar man ofta i en projektgrupp bestående av en projektledare, en 
projektadministratör, en art director, en copywriter och en originalare. Dessa jobbar oftast 
tillsammans under alla uppdrag och kunden jobbar oftast tillsammans med en och samma 
projektgrupp för varje uppdrag.27

3.2 Arbetsuppgifter/Roller på en reklambyrå

3.2.1 Projektledare

Projektledaren i en projektgrupp är den som har kontakten med kunden och agerar som en 
mellanhand för kunden och kreatörerna i sin projektgrupp. Projektledaren är den som besitter 
kunskapen om vad kunden vill, deras produkt/tjänst, marknad och kunder. Projektledaren 
skall kunna ge kunden råd om vad som är bäst för dem, vilken typ av reklam, vilka 
mediekanaler skall användas osv.28 ”En bra projektledare förmår att tänka ”strategiskt” och 
snabbt sätta sig in i kundens situation, sägs det. Det är också projektledaren som bär 
ansvaret för projektet i sin helhet.”29

3.2.2 Art Director

Art directorn är den i projektgruppen som står för det visuella utformandet i reklamen. 
Skillnaden mellan en art director och en fritt skapande konstnär är kunskapen om reklam, 
kunskap om kunden, dess produkt/tjänst och branschen.30 En art director ska basera sin 
visuella idé från de direktiv kunden och projektledaren uttalat och därifrån skissa på förslag. 
Sedan presenteras denna idé och diskuteras.31

3.2.3 Copywriter

Copywritern skapar texten i en reklam, text som skall kommunicera vad reklamen vill säga till 
konsumenterna. Copywritern, som art directorn, jobbar i samarbete med projektledaren för att 
komma fram till vad som skall sägas i en reklam.32 Skillnaden är att copywritern oftast jobbar 
ensam och får sina idéer efter diskussionen med kunden men innan texten i reklamen kan 
slutföras måste den granskas av de övriga i projektgruppen samt kunden. Ibland har inte 

                                                
26 Franzén, P, 2002, ”Effektiv Reklam” sid. 38
27 Alvesson, M, Köping, A-S, 1993, “Med känslan som ledstjärna – En studie av reklamarbete och 
reklambyråer” sid. 75
28 Ibid.
29 Ibid. sid. 76
30 Ibid. sid. 77
31 Ibid. sid. 78
32 Ibid. sid. 79
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copywritern kunskap om ord och begrepp som är vanliga i kundens bransch därför samarbetar 
copywriter ofta med någon hos kunden.33

3.2.4 Projektadministratör

Projektadministratören står för det administrativa och praktiska arbetet runt omkring ett 
projekt så som budgetering, fakturering, gör kostnadsanalyser och informerar kunden om vad 
som händer internt på byrån. Budgeten diskuterar projektadministratören tillsammans med de 
andra i projekt gruppen för att ta fram en siffra för kunden att godkänna. Sedan är det 
projektadministratörens uppgift att se till att de övriga håller sig till budgeten.34

”Projektadministratören är spindeln i nätet. Hon har kontakter med alla parter i 
produktionen.”35

3.2.5 Originalare

Originalaren är den i projektgruppen som sammanställer det art directorn, copywritern och 
projektledaren tagit fram och skickar originalen av reklamen till tryck.
Ofta jobbar originalaren nära med art directorn för att dennes idé till verklighet.
”För originalarna handlar det om att göra annonserna lättlästa, tydliga och estetiska.”36

3.3 Reklambyråers utmaning

För att en reklambyrå ska lyckas sälja sitt erbjudande måste de kunna övertala kunderna att 
deras tjänst fungerar.37 Det är alltså deras uppgift att övertala kunden att reklam leder till ökad 
vinst och tillväxt, men förutom att en reklambyrå ska kunna vara kreativa och kunna ta fram 
bilder och text som förmedlar en känsla måste deras arbete ”baseras på habil kunskap eller 
effektiv teknologi och att klienternas pengar används på ett rationellt sätt.”38

Alvesson och Köping identifierar två sätt en reklambyrå kan övertyga kunderna att det är rätt
av dem att överlämna reklamskapandet åt reklambyrån. Genom att påpeka att de är experter 
på kommunikation och har vetenskaplig kunskap om reklampsykologi, kommunikationslära 
och/eller utvärderingsmetod som kan påverka folk.39 Det är här det teoretiska kunnandet 
befinner sig. Det andra tillvägagångssättet är att, som reklambyrå, kunna visa kunderna att 
man besitter en kreativ förmåga och kunskap om konsumenternas sätt att tänka, så att de kan 
tilltala dessa via sin kreativa förmåga.

I marknadsföringen av en reklambyrå måste både det teoretiska och kreativa kunnandet 
tydliggöras.  Deras kunskap skall framstå som bred och allt som har med reklam att göra ska 
reklambyrån kunna. ”En mängd faktorer – marknadskunnande, kommunikationskunnande, 
kreativ förmåga och hantverksskicklighet – ingår.”40

                                                
33 Alvesson, M, Köping, A-S, 1993, “Med känslan som ledstjärna – En studie av reklamarbete och 
reklambyråer” sid. 80
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid. sid. 81
37 Ibid. sid. 84
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid. sid. 85
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3.4 Marknadsföring av tjänster

Ordet tjänst har flera betydelser men här ser vi på en tjänst efter följande definition gjord 1990 
av Grönroos ”En tjänst är en process bestående av en serie av mer eller mindre opåtagliga 
aktiviteter som vanligtvis, men inte alltid, tar plats i interaktion mellan kunden och 
tjänsteföretagets anställda och/eller fysiska resurser eller produkter och/eller 
tjänsteföretagets system, som är lösningar till kundens problem.”41

Begreppet tjänst är svårt att definiera för sig självt men genom att jämföra en tjänst med ordet 
produkt blir det lättare. Däremot säger det oftast bara vad en tjänst inte är. En produkt är något 
som antar en fysisk form, på så sätt blir en tjänst något som inte antar en fysisk 
form.”Tjänsterna blir en slags restpost efter att varorna har definierats.” 42

Tjänster skiljer sig från produkter på flera sätt men det finns fyra utmärkande karaktärsdrag 
hos tjänster. Dessa är: Opåtaglighet, heterogenitet, samtidig produktion och konsumtion och 
förbrukbarhet43. Vi kommer att förklara närmare vad dessa betyder samt vad de innebär för 
marknadsföringen.

3.4.1 Opåtaglighet

Det viktigaste och mest kännetecknande karaktärsdraget hos en tjänst är dess opåtaglighet44. 
En tjänst kan inte visas före köp45, det går inte känna på den eller smaka46. Det är även svårt 
att se det direkta resultatet av tjänsten47. En reklambyrås kund kan ha svårt att se den direkta 
påverkan på försäljningen som reklamen haft.

Implikationer för marknadsföringen av tjänster: Eftersom det är svårt att lagra en tjänst 
påverkas tjänsteföretagen av efterfrågan48. Utan kunder står tjänsteföretagens lokaler, verktyg 
och dylikt oanvända. Tjänster är sällan unika, eftersom det är svårt att patentera en tjänst kan 
konkurrenter kopierad den. Andra svårigheter för marknadsföringen av en opåtaglig tjänst är 
att det är svårt att visa kunden vad det är de köper och vilket pris tjänsten ska ha, eftersom det 
är svårt att veta kostnaden utav den49.
Ofta utför en fysisk produkt en tjänst och en tjänst kan ta sin form i en fysisk produkt. 
Huruvida det ett företag säljer är mer utav en tjänst eller en produkt, avgörs av dess 
påtaglighet eftersom tjänster karakteriseras av att de är mindre påtagliga än produkter.
Som exempel kan vi ta en bil som är en fysisk produkt men samtidigt erbjuder en bil en tjänst, 
tjänsten av att kunna transportera förare och passagerare från punkt A till punkt B.

                                                
41 Grönroos, C, 2000 ”Services Management and Marketing: A customer relationship management process” sid. 
46
42 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992 ”Marknadsföring av tjänster”, sid. 32
43 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 22
44Grönroos, C, 2000”Services Management and Marketing: A customer realationsjhip management process”
sid. 48
45 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992 ”Marknadsföring av tjänster”, sid. 33
46 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm” sid. 22
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid. sid. 22-23
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Ett annat typiskt exempel är snabbmatsrestauranger som klassas som en tjänst men har även 
en del fysiskt påtagliga komponenter vid produktion och konsumtion, så som byggnaden, 
maten, stolar, bord och så vidare. 50

I figur 1 visar vi fler exempel av tjänster och produkter och hur pass påtagliga de är i 
förhållande till andra tjänster och produkter. Desto längre en produkt/tjänst hamnar till vänster 
desto större påtaglighet och desto längre till höger desto mindre påtaglighet.

3.4.2 Heterogenitet

Två tjänster kan aldrig vara den andra helt lik på grund av den mänskliga faktorn.51 De 
anställda individerna på ett tjänsteföretag skiljer sig från varandra och kunderna är alla olika. 
Därför kommer tjänsten att upplevas annorlunda av olika individer.

Implikationer för marknadsföringen av tjänster: En tjänsts heterogenitet innebär ett problem 
när det kommer till att behålla en jämn kvalitetsuppfattning hos kunderna.52 För att minimera 
den ojämna kvalitén som kan uppstå, kan tjänsteföretaget försöka upprätta en genomgående 
företagskultur som uppmanar hur de anställda skall försöka uppträda vid, och utföra tjänsten. 
Men tjänsteföretagets chef kan aldrig vara säker på att de anställda tar till sig 
företagskulturens uppmaningar.53

                                                
50 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”  sid. 6 
51 Ibid. sid. 23
52 Grönroos, C, 2000,”Services Management and Marketing: A customer relationship management process”
sid. 49
53 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm” sid. 23
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3.4.3 Samtidig produktion och konsumtion

Tjänster till skillnad från produkter är inte en sak och som tidigare förklarat, opåtagligt, utan 
mer av en aktivitet.54 De flesta tjänster säljs före dem blivit producerade och konsumerade 
eftersom de inte kan lagras. När det gäller vissa tjänster är kunden som konsumerar tjänsten 
närvarande55, som vid en hårklippning. ”Kunden finns med och är delaktig i 
produktionsprocessen. Kunden har idéer, förslag, känslor mm som gör att man måste 
förutsätta att beteendet varierar mellan kunder, men också att en och samma kund kan bete 
sig på olika sätt vid olika tillfällen. Kunden ser och upplever det som pågår under 
produktionsprocessen56.”

Arnerup och Edvardsson anser dock att effekten av en tjänst inte upphör direkt när de
konsumeras. De använder en hårklippning som exempel och förklarar att resultatet av
hårklippningen kan vara under en längre tid.57

Implikationer för marknadsföringen av tjänster: Det är svårt för ett tjänsteföretag att 
massproducera sitt erbjudande eftersom deras kapacitet är begränsad till att endast ett fåtal 
kunder samtidigt. 58 I vissa fall kan endast fokus ligga på en enda kund. Eftersom kunden 
konsumerar tjänsten samtidigt som den produceras är själva tjänsteögonblicket viktigt för hur 
kunden kommer att uppfatta tjänsteföretaget och dess erbjudande. Kunderna som betjänas 
samtidigt påverkar varandra och de enstaka kunderna påverkar sin egen tjänsteproduktion/-
konsumtion.59

3.4.4 Förbrukbarhet 

Här återkommer faktumet att tjänster inte kan lagras. De kan heller inte sparas till konsumtion 
vid annat tillfälle, återvändas eller säljas vidare.60 Detta betyder alltså när en och samma 
tjänst/tjänstetillfälle konsumerats har den förbrukats. Återigen ger Arnerup och Edvardsson en 
annan syn på tjänsters förbrukbarhet och dess förmåga att lagras. Om man ser på en inspelad 
konsert på CD skiva som en tjänst så går denna skiva att lagras.61 Implikationer för
marknadsföringen av tjänster: Att tjänsten förbrukas innebär att mycket av marknadsföringen 
för ett tjänsteföretags erbjudande sker i samband med kundens konsumtion. Är kunden inte 
nöjd kan han inte återlämna tjänsten.62

                                                
54 Grönroos, C, 2000,”Services Management and Marketing: A customer relationship management process” sid. 
48
55 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 23
56 Arnerup,B, Edvardsson,B, 1992 “Marknadsföring av tjänster" sid. 30
57 Ibid. sid. 33
58 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 23
59 Ibid. sid. 24
60 Ibid.
61 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992 ”Marknadsföring av tjänster”, sid. 33
62 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 24
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3.5 Marknadsföring av kunskap

Det finns tjänsteföretag vars tjänst tar form i en kunskap som företaget besitter. Typiskt för ett 
företag som erbjuder kunskap är att de är: icke standardiserade, kreativa, starkt 
individberoende och komplexa problemlösare.63 Alla dessa egenskaper målar upp en positiv 
bild av kunskapsföretaget, de får kunskapsföretaget att framstå som ”något storslaget, 
intelligent, ledande och positivt” vilket Alvesson ser som en naiv syn på kunskap och dess 
innebörd.64 Alvesson argumenterar på följande sätt ”Enligt min uppfattning bör kunskap 
uppfattas mer som en social process än som en funktionell resurs, mer som en social 
konstruktion än som ett objektivtfaktum som ersätter kapital och arbete som den viktigaste i 
ekonomin.”65

Kunskapsintensiva tjänster kan inte säljas som en produkt eller övriga tjänster genom att 
använda de traditionella marknadsföringsteorierna eller säljpersonal. Istället är det 
kunskapsföretagets egna specialister själva som måste demonstrera sin kompetens och skapa 
ett förtroende för sin förmåga. 66 Ahrnell och Nicou beskriver sju konkurrensmedel som ett 
kunskapsföretag bör använda sig av i sin marknadsföring. Dessa kallas för de sju K-na och är 
som följande:

 Kunskapsspridning
 Kontaktnät
 Kommunikation
 Konkretisering
 Kundval
 Kundkännedom
 Kompetenskultur 67

3.5.1 Kunskapsspridning

Ett företag, vars tjänst är baserad på den kunskapen inom verksamhetsområdet, har ett väldigt 
opåtagligt erbjudande till sina kunder. Eftersom tjänsten skapas efter det att kunden bestämt 
sig för att införskaffa sig den kommer han aldrig vara helt säker på vad det är han köpt eller 
vad det slutliga resultatet kommer att bli. 68

Det blir alltså företagets uppgift att ge kunden kunskap om verksamhetsområdet, företaget och 
dess medarbetare för att förstå: ”de möjligheter som bjuds honom på marknaden, välja en 
lämplig partner/leverantör, välja rätt erbjudande, samverka och bidra till att skapa ett värde
av tjänsten och tillgodogöra sig effekten av tjänsten.”69  
Genom att ge kunden denna kunskap kan han utifrån den uppfatta vilka behov han har och 
önska sig en lösning70.

                                                
63 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 9
64 Alvesson, M, 2004, “Kunskapsarbete och Kunskapsföretag” sid. 217
65 Ibid. sid. 218
66 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 11
67 Ibid. sid. 12
68 Ibid. sid. 18
69 Ibid.
70 Ibid. sid. 19
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Kunskapsföretaget är väldigt beroende av att bli igenkänt som företag. Det har inga konkreta 
produkter att visa upp i syfte att dra intresse till sig. Därför är det viktigt att ge omvärlden 
information om själva företaget istället för erbjudandet, genom den vägen kommer de positiva 
attityderna mot företaget. För kunskapsföretagets del bör detta bli en lätt uppgift eftersom det 
lever redan på att sälja kunskap och kan därför utan problem sprida kunskap om sig självt och 
om sitt verksamhetsområde.71 Men i ovanstående påstående generaliserar Ahrnell, och Nicou 
alla kunskapsföretag, vilket ger en felaktig bild då inte alla kunskapsföretags kunskap anses 
vara komplicerad nog. Ett exempel är reklambyråer som får ständigt övertala sina klienter att 
överlåta ”reklamarbetet” till dem, eftersom klienterna oftast inte har tilltro till deras 
förmåga.72

Det finns företag som väljer att ”hålla en låg profil” och lägger inte ned allt för mycket tid på 
marknadsföring. De berättar ingenting om företaget eller dess verksamhet. Dessa företag gör 
sig själva och omvärlden en otjänst. Även de företag som håller låg profil kommer att ha 
någon form av profil och image på marknaden. Om inte företaget självt berättar något finns 
det en risk att profilen kommer att grundas på vad andra säger om dem, vilket är svårt att 
kontrollera. Finns inga fakta, kommer antaganden att göras och rykten att spridas. Imagen av 
företag som väljer att vara tysta kommer att skapas av vad som sägs av andra.73

Kunskapsföretaget måste uppträda som expert på hela verksamhetsområdet, bjuda på kunskap 
och istället för att inta rollen som säljare, ta sig an en pedagogisk och lärande inställning.74

Alvesson antyder att kunskapsföretaget inte bara måste vara expert men också uppfattas som
expert. Så det gäller att vara marknadsförare för sig själv som anställd på ett 
kunskapsföretag75. Det finns flera sätt att sprida kunskap, några exempel är följande: skriva
debattartiklar, skriva böcker, skrifter annonser, broschyrer mm, delta i seminarier, konferenser 
hålla egna seminarier, evenemang, hålla korta föredrag och informera sina kontakter med 
möten, telefonsamtal, personliga brev eller nyhetsbrev.76

3.5.2 Kontaktnät

Ett företag som erbjuder marknaden sin kunskap har som sagt ett väldigt opåtagligt 
erbjudande. Och desto mindre påtaglig en tjänst eller ett erbjudande är desto mer tenderar vi 
att lita till personliga rekommendationer.77 ”Ett bra kontaktnät är därför nödvändigt och 
fyller en rad funktioner för kunskapsföretaget. Det bidrar till att dra in nya kunder, det lockar 
nya medarbetare och det ger värdefull information om omvärlden tillbaka.”78

Det är därför bra för ett företag att ha en överblick över sina kontakter så att de lättare kan 
utnyttjas på rätt sätt79. Ahrnell och Nicou föreslår en övning för varje kunskapsföretag som 
innebär att företaget går igenom sina senaste tio uppdrag. Hur kom de till företaget? Om de 
kom genom en kontakt, genom vem var det och vem inom företaget hade kontakten?80

                                                
71 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 21
72 Alvesson, M, 2004, “Kunskapsarbete och Kunskapsföretag” sid. 187
73 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 21
74 Ibid. sid. 24
75 Alvesson, M, 2004, “Kunskapsarbete och Kunskapsföretag” sid. 87
76 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 29
77 Ibid. sid. 32
78 Ibid. sid. 33
79 Ibid. sid. 42
80 Ibid. sid. 36
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3.5.3 Kommunikation

”Marknadskommunikation refererar till all sorts kommunikation mellan ett företag och 
köpare om vad de har att erbjuda.”81

Kommunikation är den viktigaste av de sju K-na eftersom det är svårt att använda de övriga 
konkurrensmedlen utan kommunikation.82 Ett kunskapsföretag har en intensiv och interaktiv 
relation till sina kunder därför är det viktigt med kommunikation. Ibland är kommunikation 
det enda kunden får från kunskapsföretaget eftersom tjänstens resultat kan visa sig långt efter 
leveransen.83 Kunden kan känna osäkerhet av att inte veta vad som händer med det han köpt 
därför måste kunskapsföretaget använda sig av kommunikation för att minska kundens 
osäkerhet.84 Kommunikation är viktigt för kunden att få från företaget för att deras 
förväntningar ska matcha företagets prestation85. I ett kunskapsföretag ska inte 
kommunikationen endast ske mellan den ansvarige för projektet och kunden, utan även de 
som gör det kreativa arbetet, eftersom tjänsten skräddarsys just av dessa personer86. 

3.5.4 Konkretisering

Ett kunskapsföretag måste via konkreta ting skapa en förståelse för och skapa ett extra värde 
till sitt abstrakta erbjudande. Genom konkretisering hjälper man potentiella kunder att skapa 
en uppfattning om företaget och vad de erbjuder för tjänster.87

Kunskapsföretaget har två områden som kan styra de konkreta elementen: 

 Det som syns – namn, logotyp, inredning, klädsel etc. Zeithaml, Binter och Gremler 
betecknar dessa som ”physical evidence” och även de anser att det är mycket viktigt 
för företag vars erbjudande är mindre påtagligt och svårt att utvärdera88.

 Erbjudandet – tjänsten.89

Det första en eventuell kund möts av är företagets namn, symboler och logotyp. Därför är det 
viktigt att dessa reflekterar vad företaget gör och står för.90 Detta gäller förstås för alla företag 
men är speciellt viktigt för kunskapsföretag eftersom det underlättar för kunden att förstå 
deras opåtagliga verksamhetsområde. Övriga ”physical evidence” som arbetsplats är en viktig 
faktor som kunden bedömer företaget efter. För kunskapsföretaget är arbetsplatsen viktig 
eftersom den kan få medarbetarna att trivas bättre och göra ett gott intryck på kunden, som 
bedömer företaget utifrån detta.91 Arbetsplatsen fungerar, för en tjänst, som en förpackning 
fungerar för en produkt, den ger en idé om vad som finns inuti och förmedlar en känsla.92

                                                
81 Ottosen, O, 2001, “Maketing Communication Management – A holistic approach for increasing profitability” 
sid. 17
82 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 50
83 Ibid. sid. 51
84 Ibid.
85 Fill, C, 2005, ”Marketing Communications- engagement, strategies and practice” sid. 847
86 Alvesson, M, 2004, ”Kunskapsarbete och kunskapsföretag” sid. 30
87 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 86
88 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 317
89 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 87
90 Ibid. sid. 90
91 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 95
92 Zeithaml, V, Bitner, M, Gremler, D, 2006 ”Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm”, sid. 324
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Kunskapsföretaget måste även konkretisera själva tjänsten, de måste visa upp vad de kan 
erbjuda. Detta är svårt för ett kunskapsföretag, eftersom att visa upp sin tjänst är motsägande 
till dess affärsidé. Kunskapsföretaget är en problemlösare vars lösningar måste anpassas till 
varje enskild kund. Att visa upp ett exempel av sina tjänster kan tolkas som en sorts 
standardisering.93

3.5.5 Kundval

Att välja rätt kund är viktigt för kunskapsföretaget eftersom det ofta blir förknippat med dess 
kunder. Kunder genererar inte enbart intäkter men påverkar även företagets image.94 Även 
Ahrnell och Nicou påstår att imageskapande kunder är viktiga eftersom de lockar fler kunder 
till företaget95. Imagekunder har funktionen att de höjer företagets förtroende. ”På ett tyst men 
effektivt sätt rekommenderar de företaget till andra.”96

Kunder bidrar även till kunskapsföretagets egen kompetensutveckling eftersom en kunds 
efterfråga kan tvinga kunskapsföretaget till att lära sig något nytt. Kunskapsföretaget kan 
därför, i syfte att utveckla sin kompetens, välja de kunder som bidrar till detta. Kundval fyller 
även funktionen att företaget kan få tillgång till ett givande kontaktnät. Vissa kunder har rika 
kontaktnät och att göra affärer med dessa kan ge goda effekter genom vidare 
rekommendationer inom nätet.97 Ytterligare en funktion som kunder och inte minst 
imagekunder uppfyller är att de drar till sig nya medarbetare vilket stärker företagets 
kompetens98.

Så vi ser att kundval är viktigt av flera skäl. Men hur ska man börja? Första steget är att 
segmentera marknaden sedan kan, ett företag vars image är beroende av vilka kunder de har, 
ställa sig dessa frågor:

Vad och var vill vi vara om fem år?
Vilka kunder stärker vår affärsidé?
Vilka kunder har en image som bidrar till vår image?
Vilka kunder eller uppdrag ökar vår kompetens?
Vilka kunder kan bäst tillgodogöra sig våra tjänster?
Vilka kunder ger oss vidare kontakter?
Vilka kunder vill vi inte ha?99

                                                
93 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 96-97
94 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992, “Marknadsföring av tjänster” sid. 46
95 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 103
96 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992, “Marknadsföring av tjänster” sid. 46
97 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 103
98 Arnerup, B, Edvardsson, B, 1992, “Marknadsföring av tjänster” sid. 46
99 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 104
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3.5.6 Kundkännedom

Att ha kundkännedom är viktigt för kunskapsföretaget eftersom deras tjänst ofta skräddarsys 
till den enskilde kunden och dennes behov. Därför måste kunskapsföretaget förstå sig på 
kunden så de kan skräddarsy själva marknadsföringen av dess tjänster till enskilda kunder så 
att kunden uppfattar dem som attraktiva. 100

Kundkännedom bör ske systematiskt och metodiskt precis som kontakt arbetet enligt Ahrnell
och Nicou. Till följd av detta menar dem att det bör finnas system och rutiner för hur 
information om branscher, företag och människor samlas, dokumenteras och lagras.101 IT är 
ett bra verktyg när det kommer till att samla information om kunder på ett enkelt och 
översiktligt sätt102, eftersom man med hjälp av den kan skräddarsy tjänsterna utifrån den 
informationen.

Kunskapsföretaget bör samla så mycket information om sina kunder de bara kan. Men vad för 
information? Information om kunders visioner, affärsidéer, mål, strategier och planer är 
grundläggande. Men man måste också ha kunskap om kundens bransch och vad för kunder de 
i sin tur har.103

3.5.7 Kompetenskultur

Kunskapsföretaget lever på den kunskap de besitter, därför är de beroende av medarbetare 
med de rätta kunskaperna. Men medarbetare kan vara flyktiga. Så det gäller att hela tiden fylla 
på med ny kunskap, i form av nya medarbetare men även kompetensutveckling av 
nuvarande.104 Kompetensen existerar hos företagets anställda inte hos själva företaget i sig, 
därför är det viktigt att ha i åtanke att erbjuda personalen möjlighet till utveckling av 
kompetensen105. Förr i tiden var det chefen som skulle lära sin personal, men nu är det mer så 
att chefen har som uppgift att se till att de lär sig på egen hand. Därför måste ledningen skapa 
förutsättningarna för sin personal att utvecklas.106Seminarier och annan form av 
kompetensutvecklande medel behöver inte alltid ha syftet att ge kunskapsföretagets anställda 
en chans att kompetensutvecklas, utan det visas även utåt att företaget satsar på att förnya och 
utveckla kunskapen. Det blir en mer ytlig effekt i syfte att gynna företagets image107.

3.6 Relationsmarknadsföring

Evert Gummesson definierar relationsmarknadsföring på följande sätt: 
”relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum.”108 En mer utförlig definition görs av Merlin Stone och Neil Woodcock som 
förklarar relationsmarknadsföring som användandet av en utbredd marknadsföring, 
försäljning, kommunikation och kundomsorgs tekniker och processer för att: 

                                                
100 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 110
101 Ibid.
102 Xu, M, Walton, J, “Gaining customer knowledge through analytical CRM” , Industrial Management & Data 
Systems,  sept 2005, vol 105, issue: 7, sid 957
103 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 111
104 Ibid. sid. 123-124
105 Lee C-C, Yang J, “Knowledge value chain” Journal of Management Development, nov 2000, vol 19, issue 9, 
sid 789
106 Ahrnell, B-M, Nicou, M, 1990, ”Kunskapsföretagets marknadsföring” sid. 126
107 Alvesson, M, 2004, ”Kunskapsarbete och kunskapsföretag” sid. 160
108 Gummesson, E, 2002, ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” sid. 16
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Figur 2 Lojalitetsstegen

1. Identifiera företagets individuella kunder.
2. Skapa en relation mellan företaget och dess kunder - en relation som sträcker sig 

utöver flera transaktioner.
3. Hantera relationen så den gagnar företaget och dess kunder.109

3.6.1 Relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring kan ses som motsatsen till transaktionsmarknadsföring som 
förklaras som engångsförsäljning. En transaktion mellan leverantör och kund betyder inte att 
fler transaktioner kommer att upprepas. Även om fler transaktioner mellan leverantör och 
samma kund görs, så behöver inte det betyda en lojal relation utan kunden kan helt enkelt 
välja samma leverantör pga. andra faktorer, som pris eller kostnad att byta leverantör.110

Relationsmarknadsföringen försöker skapa kundlojalitet.111 I figur 2 visar vi hur 
relationsmarknadsföringen vill att kunderna klättrar upp för ”lojalitetsstegen” från första 
kontakt till en stark affärsrelation. En part har i början ett behov som sedan upptäcks och då är 
denna part en misstänkt kund som skulle kunna dra nytta av företagets produkt eller tjänst. 
När den misstänkte kunden insett sitt behov och gått igenom de val han har, där ett av valen är 
företaget i fråga blir de en potentiell kund. Den potentiella kunden gör nu en utvärdering av de 
val han har och gör ett val och han blir inte en kund förens han köper utav företaget.112

Kunder som är lojala, gör upprepade köp, har en öppen dialog och bygger en relation med 
företaget kallas klienter. Nästa steg uppnår klienten när han ger företaget ett positivt ”word of 
mouth” till andra som bidrar till att företaget får fler kunder. Allra högst upp på stegen är 
kunder som agerar förespråkare genom att uppmana andra att göra affärer med företaget.113

                                                
109 Stone, M, Woodcock, N, 1995, ”Relationship Marketing”  sid. 11
110 Gummesson, E, 2002,”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” sid. 31
111 Ibid. sid. 32
112 Donaldson, B, O’Toole, T, 2002 ”Stratefigic Market Relationships” sid. 128
113 Ibid. sid. 130



17

Transaktionsmarknadsföringen har inga ambitioner att klättra upp för lojalitetsstegen. I vissa 
fall funkar denna marknadsföring, som till exempel när pris är den största faktorn för kunden 
eller vid köp av varor och tjänster som oftast bara sker en gång i livet som till exempel. köp 
av hus.114

3.6.2 Relationsmarknadsföring av tjänster

Tjänster anses relationsorienterade eftersom de utförs genom interaktion mellan kund och den 
som tillhandahåller tjänsten, därför är relationsmarknadsföring att föredra framför 
transaktionsmarknadsföring för tjänsteföretag.115 I traditionell marknadsföring är huvudsyftet 
att locka till sig nya kunder men i relationsmarknadsföring måste fokus läggas på de befintliga 
kunderna. Marknadsföringen i detta fall sker då i varje ögonblick som kunden och någon från 
tjänsteföretaget har kontakt.116 Det ögonblicket kommer att vara avgörande för huruvida 
relationen till kunden stärks eller försvagas. Detta innebär att ”Kundkontaktpersonen måste 
samtidigt agera marknadsförare för tjänsten han producerar.”117

3.7 Teoretisk referensram 

För att summera den teori vi funnit och studerat upprättar vi här en teoretisk referensram som 
tydliggör den teori som kommer användas vid analys av empirin.

Eftersom vår uppsats berör ämnet reklam och reklambyråer har vi försökt få en inblick i vad 
en reklambyrå är och gör. Meningen ”En reklambyrå är ett konsultföretag som utformar 
själva reklamen åt sin kunds räkning.” tydliggör på ett förenklat sätt vad en reklambyrå 
erbjuder. Det vi funnit ur teorin är på vilket sätt en reklambyrå jobbar, detta gör de genom 
projektgrupper som oftast består av samma personer som jobbar tillsammans under flera 
kunduppdrag. Dessa projektgrupper består av en projektledare, art director, copywriter, 
projektadministratör och originalare. För att övertyga kunder att överlåta reklamarbetet till 
dem måste en reklambyrå hävda två saker. 1. Att de har en kreativ förmåga som finns inom
något annat företag. 2. Att de har teoretisk kunskap om hur man kommunicerar till kundens 
kund så att det uppmärksammas.

Reklam är till större delen en tjänst därför har vi undersökt hur en tjänsts karaktärsdrag 
påverkar marknadsföringen. Fyra utmärkande karaktärsdag har identifierats: opåtaglighet, 
heterogenitet, samtidig produktion och konsumtion och förbrukbarhet.
Dessa karaktärsdrag har implikationer på marknadsföringen då opåtaglighet innebär att 
tjänsteföretaget måste konkretisera på andra sätt. Heterogenitet gör det svårt att hålla en jämn 
kvalitetsuppfattning. Samtidig produktion och konsumtion gör att marknadsföringen av 
tjänsteföretaget sker i tjänsteögonblicket och även förbrukbarhet innebär att marknadsföringen 
sker samtidigt då kunden konsumerar tjänsten.

Reklam skiljer sig från andra tjänster då den är kunskapsintensiv. Ahrnell och Nicou har i sin 
bok ”Kunskapsföretagets marknadsföring” utvecklat en modell som består av sju K som kan 
hjälpa ett kunskapsföretags marknadsföring, dessa är: kunskapsspridning, kontaktnät, 
kommunikation, konkretisering, kundval, kundkännedom och kompetenskultur. Vi kommer 

                                                
114 Gummesson, E, 2002, ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” sid. 32
115 Grönroos, C, 2000,”Services Management and Marketing: A customer relationship management process” 
sid. 376
116 Ibid. sid. 379
117 Ibid. sid. 380
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att använda det som står om dessa i vår analys men även den motsägande kritik Alvesson 
skriver om i sin bok ”Kunskapsarbete och Kunskapsföretag”.

Utifrån både teori och det vi hört på fältet är relationsmarknadsföring ett genomgående 
verktyg för tjänsteföretag. Relationsmarknadsföringen skiljer sig från 
transaktionsmarknadsföringen då den helt enkelt försöker upprätta en relation till kunden så 
det i sin tur leder till upprepade transaktioner. Just tjänster anser relationsorienterade i och 
med den interaktion som hålls mellan kund och den som tillhandahåller tjänsten, därför är 
relationsmarknadsföring att föredra framför transaktionsmarknadsföring.

I figur 3 visualiserar vi vår teoretiska referensram.

Figur 3. Teoretisk referensram

Reklambyrå
Projektledare, Art Director, 

Copywriter, Projektadministratör 
och Originalare

Marknadsförs som Kreativa 
och Teoretiskt kunniga Erbjudande

Kunskapsintensiv 
Tjänst

Marknadsförs med de sju K: na Relationsmarknadsföring

Källa: Egen bearbetning
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4. Empiri

4.1 Presentation av intervjuade reklambyråer

I denna del presenterar vi samtliga reklambyråer vi intervjuat under vår studie. Två av dessa 
har bett om att förbli anonyma i denna uppsats och vi har valt att använda påhittade 
företagsnamn för dessa. 

4.1.1 Stigges Reklam

Stigges Reklam är ett mindre reklamföretag som grundades av Stig Göran Larsson, 1973 i 
Järvsö som ligger i Hälsingland. Då för 32 år sedan så var det ett enmansföretag men 
sysselsätts numera av fyra personer och två samarbetspartners under ett tak. Sonen i familjen 
driver en filial i Stockholm.118

I huvudsak inriktar sig företaget på reklam av typen: skyltar, bildekorer, dekaler, med mera,
men Stigges Reklam tillgodoser också sina kunders önskemål och idéer även när det gäller 
broschyrer, reklamblad och annat. ”Ingenting är omöjlig, har vi inte kapacitet att tillverka det 
kunden vill ha så kan vi köpa in det från annat håll” och på så sätt se till att kunden slipper 
vända sig till olika företag utan kan göra allt under ett och samma tak. Majoriteten av Stigges 
Reklams kunder är i behov av skyltar och bildekorer.119

Under år 2006 och 2007 genomgår Stigges Reklam en förnyelse av sin image och profil. De
har designat en ny uppdaterad logotyp för företaget och är i processen av att renovera sina 
lokaler. Stigges Reklam har lagt ned mycket arbete på att renovera sin entré och göra en ateljé 
av den som är tänkt att fungera som en inspirationskälla för kunderna då den ska innehålla 
diverse böcker, exemplarskyltar och andra produkter. 

4.1.2 Aqua Ad 

Aqua Ad startades 1997 i Stockholm och är en del av ett internationellt nätverk som är 
representerat i flera länder över hela världen. Aqua Ad har konsumentreklam, 
samhällsinformation, integrerad marknadskommunikation och varumärkeskommunikation
som sin inriktning.

De har 18 kunder, både svenska och internationell, som statliga organisationer och privata 
konsument företag.

Aqua Ad har en långsiktig syn på kundrelationer och anser sig vara bra på kundkontakter och 
vill påstå att deras tjänst innebär garanterad tillväxt.120

4.1.3 ViewLounge

1993 startades ViewLounge med fokus på annan design än reklam men har med tiden
utvecklats till en kommunikationsbyrå. ViewLounge erbjuder kunden reklam i alla dessa
former och inriktar sig mycket på webb och events. 121

                                                
118 http://www.stiggesreklam.se/information.php?info_id=3 2007-05-26 kl.14:52
119 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
120 Intervju, Projektledare Aqua Ad onsdagen den 14 mars 2007
121 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
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ViewLounges kunder sträcker sig till allt från design inom mode och möbler till 
välgörenhetsorganisationer.

4.1.4 King

King startade sin verksamhet år 2000122 och har idag växt till ”Sveriges bästa byrå”123. Kings 
inriktning ligger på konsumentreklam, tjänstereklam, integrerad marknadskommunikation och 
varumärkeskommunikation. De har 29 fast anställda på byrån124, kontoret ligger i Stockholm, 
i en kontorsbyggnad där de hyr flera våningar, inte allt för långt ifrån Östermalmstorg och har 
en byråintäkt på 67 miljoner kronor125.

King har 19 klienter bestående av flera starka varumärken126 som de hjälpt stärka sin position 
ytterligare. De jobbar mycket med ompositionerings uppdrag och är väldigt TV-intensiva 
vilket gör att deras tjänst är väldigt publik127.

King arbetar på det sättet att de försöker bygga en förståelse innan de utformar reklamidén. 
Per Wilsson anser att ”Det är noggrant med relevans mot företagets affärsstrategi, man måste 
tänka på kundens kund.”128

4.1.5 Fältman & Malmén 

Fältman & Malmén grundades redan 1965 och erbjuder sina kunder en fullservicebyrå, vilket 
innebär att de gör allt från TV-reklam till annonser i tidningar.129 De nämner i Byråboken att 
de inriktar sig på konsumentreklam, business to business, design/grafisk formgivning, och
integrerad marknadskommunikation130.

Idag består Fältman & Malmén utav 33 medarbetare och har en byråintäkt på 35 miljoner 
kronor. Reklambyråns kontor är beläget högst upp i ett gammalt bostadsrätthus i centrala 
Stockholm men de samarbetar även i ett reklambyrånätverk över hela världen.131

Det som gör Fältman & Malmén unikt är att de har flera kunder sedan många år tillbaka. Ett 
företag har de kvar idag som var med från starten 1965.132

Idag har Fältman & Malmén 25 kunder133 i varierande branscher, allt från tobaksföretag till 
tjänsteföretag med business to business relation till sina kunder134.

                                                
122 http://byraboken.reklam.se/logic.lasso?detalj=1&skip=0&id=36619&-
session=BBWeb:53FF8B700c80719CA5jPPm1A3C47 2007-05-12  11:22
123 http://www.resume.se/nyheter/2007/03/08/king-ar-sveriges-basta-rek/ 2007-05-12 11:15
124 http://byraboken.reklam.se/logic.lasso?detalj=1&skip=0&id=36619&-
session=BBWeb:53FF8B700c80719CA5jPPm1A3C47 2007-05-12  11:22
125 Ibid.
126 http://www.byraboken.se/logic.lasso?detalj=1&skip=0&id=36619&-
session=BBWeb:53FF805E0cb8b1B5AFXhyx382872 2007-05-12 11:40
127 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
128 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
129 http://www.faltman-malmen.se/index.asp?page=byrafakta 2007-05-12  10: 54
130 http://byraboken.reklam.se/logic.lasso?-session=BBWeb:53FF8B700c80719CA5jPPm1A3C47 2007-05-12 
11:00
131 http://www.faltman-malmen.se/index.asp?page=byrafakta 2007-05-12  10: 54
132 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
133 http://byraboken.reklam.se/logic.lasso?-session=BBWeb:53FF8B700c80719CA5jPPm1A3C47 2007-05-12 
11:00
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4.2 Marknadsföring och val av media

4.2.1 Stigges Reklam

Stigges Reklams hemsida och annonser i tidningar är de två mediekanaler de nämner. Dessa 
två används för att kunden ska komma till dem men det är även så att Stigges Reklam tar 
kontakt med en tänkbar kund ifall de ser att denna har ett behov som Stigges Reklam kan 
tillfredställa.135

4.2.2 Aqua Ad

Aqua Ad använder hemsidan och branschtidningar som Dagens Media och Resumé som de 
största mediekanalerna i sin marknadsföring. Utöver det använder de direktmarknadsföring 
och utskick i DN. Aqua Ad försöker skapa ett positivt ”word of mouth” och vill ha ett 
cirkulerande snack om sig hos reklamköparna. Detta gör de först och främst genom att göra 
bra reklam för sina kunder men även andra PR aktiviteter som att ställa upp i tävlingar som 
Guldägget och pro-bonojobb åt välgörenhets organisationer.136

Aqua Ad anser att marknadsföringen av en reklambyrå går ut på att få kunden att komma till 
dig istället för att vara den part som tar första steget. Följande liknelse gjordes ”En 
reklambyrå som är ute efter en kund är som en kille som är ute efter en tjej, är han för 
påstridig blir han ointressant”. Ett bra sätt att locka till sig nya kunder är att vinna ett stort 
varumärke som kund. En reklambyrå kan uppfattas som desperat när den använder hård 
marknadsföring på prospects, man kan säga att mindre och mer dold marknadsföring fungerar
bättre. 137

4.2.3 ViewLounge

ViewLounge använder sig inte utav annonser i branschtidningar i sin marknadsföring därför 
att branschtidningar läses i alltför liten utsträckning av reklamköpare. Det är inte särskilt 
kostnadseffektivt. Annonserna är dyra och de når några få intressanta ur målgruppen. 
ViewLounge anser att det ger begränsad slagkraft samt att det är en smula negativt för 
trovärdigheten att behöva annonsera om sina tjänster.138

ViewLounges marknadsföring består av 3 större delar: 1. Ringer upp marknadschefen hos 
potentiella kunder och gör en presentation. 2. Ställer upp i tävlingar som Guldägget och 3. PR 
skapande. 

ViewLounges hemsida är även ett starkt marknadsföringsverktyg. ”Det första man gör om 
man blir nyfiken på ett företag är att gå in på deras hemsida, vår hemsida är dessutom mycket 
bra och redovisar oss och våra kunder etc. på ett mycket överskådligt sätt.”139

ViewLounge anser att marknadsföringen av en reklambyrå skiljer sig på det sätt att en 
reklambyrå erbjuder en tjänst som är mer abstrakt, man erbjuder mer en idé än en tjänst. Det 

                                                                                                                                                        
134 http://www.faltman-malmen.se/index.asp?page=kunder 2007-05-12 11:13 
135 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
136 Intervju, Projektledare Aqua Ad onsdagen den 14 mars 2007
137 Ibid.
138 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
139 Ibid.
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är sällan en reklambyrå använder sig av masskommunikation eftersom marknadsföringen 
riktar sig till ungefär 1500-2000 individer som utgör den målgrupp de valt.140

4.2.4 King

På reklambyrån King är den viktigaste marknadsföringen att se till att göra bra reklam för
kundens räkning. Bra jobb leder till fler jobb ”Intresset för bra reklam finns hos 
reklamköparna”. Genom de större kunder King har, får deras tjänst bra exponering och King
försöker göra bra reklam åt kunden på ett lokalt plan vilket kan leda till att det skrivs om i 
press.141

King ser även tävlingar som ett bra sätt att marknadsföra sig. De står med i ”Byråboken” 
vilket ger dem en chans att profilera sig men där sägs det inte allt för mycket. Hemsidan är ett 
bra marknadsföringsverktyg men den är inte särskilt informativ, King vill på det sättet skapa 
en sorts mystik kring sig, men hemsidan är för tillfället under konstruktion och kommer visa 
mer utav Kings tidigare uppdrag.142

4.2.5 Fältman & Malmén

På reklambyrån Fältman & Malmén marknadsför man sig genom sina tidigare uppdrag och 
prestationer. Man anser att ”Den reklam vi gör för kunden är samtidigt reklam för oss” och 
”Våra tidigare cases visar upp oss”.143

Hemsidan är Fältman & Malméns mest aktiva kanal, men det satsas inte mycket resurser på 
uppdatering då uppdragen sker löpande är det svårt att ta sig tid till detta.144

Tävlingar är något som Fältman och Malmén ställer upp i men ser det inte som ett sätt att 
synas, då man anser att det inte uppmärksammas mycket av reklamköpare, utan mer som ett 
betyg på de jobb man gjort.145

Dessutom anser Fältman & Malmén att marknadsföringen av en reklambyrå inte skiljer sig så 
mycket från övriga konsulter eftersom när man är upptagen med ett uppdrag finns lite tid åt 
den egna marknadsföringen.146

                                                
140 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
141 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
142 Ibid.
143 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
144 Ibid.
145 Ibid.
146 Ibid.
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4.3 Relationsmarknadsföring

4.3.1 Stigges Reklam

På frågan vilka kunder som är viktigast för Stigges Reklam, de befintliga eller nya, får vi 
svaret ”Båda är viktiga, men det behövs alltid nya.”147 Nya kunder behövs ständigt eftersom 
det kan dröja en tid mellan de befintliga kundernas reklamuppdrag, så de nya kunderna får 
fylla tomrummet148. 

För att behålla en god relation till de större befintliga kunderna ser Stigges Reklam till att vara 
flexibla och ställa upp på deras önskemål. Detta kan vara att jobba helger och kvällar om så 
behövs.149

Utöver de mediekanalerna Stigges Reklam använder sig av i sin marknadsföring för att locka 
till sig nya kunder, marknadsför de sig även genom de kunder de redan har. Flera kunder har 
tillkommit då en kund tipsat om dem och även ” Bekantas bekanta tipsar om oss.”150

4.3.2 Aqua Ad 

När det gäller de befintliga kunderna anser Aqua Ad att det är viktigt att jobba väl med dem. 
Även efter att ett reklamuppdrag är utfört är det viktigt med kundkontakt, därför håller Aqua 
Ad avstämningsmöten regelbundet med de befintliga kunderna.151

4.3.3 ViewLounge

Att jobba med reklam kan ses som väldigt projektbaserat men ViewLounge anser att man 
oftast har ett långsiktigt förhållande till kunden som reklambyrå. Man har en kund och inom 
ramen för avtalet levererar man marknadsföring. Projekt ska mer ses som ett sätt att avgränsa 
uppdraget, eller en administrativ grund. Tillfälliga projekt är inte ett ändamål i sig eftersom 
det kräver att man måste jobba med försäljning hela tiden vilket är tidskrävande.

I syfte att kunna ändra och lägga till något till ett tidigare projekt för en befintlig kund sparas 
all information konfidentiellt på en server. ”All information är givetvis konfidentiell och 
förbehållen våra kunders nytta.”152 Utifrån detta blir det lättare för ViewLounge att tillgodose 
just den enskilda kunden.

4.3.4 King

På King ligger fokus på de större befintliga kunderna och de försöker kontinuerligt komma 
med bra idéer. På King försöker de bygga på kundrelationer i andra lägen än när de är 
upptagna med ett uppdrag. Detta görs genom trendpresentationer, inspirerar kunden samt 
uppföljningsmöten. ”Vi ordnar inte fester med kunden, vi anser att det är bättre att ge tid åt 
annat än jobbrelaterade saker på fritiden.”153

                                                
147 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
148 Ibid.
149 Ibid.
150 Ibid.
151 Intervju, Projektledare Aqua Ad onsdagen den 14 mars 2007
152 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
153 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
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4.3.5 Fältman & Malmén

På Fältman & Malmén används mycket relationsmarknadsföring och man lägger stort fokus 
på de kunder man har. De har kunder än idag som har varit lojala till dem sedan starten 1965. 
Fältman & Malmén värnar mycket om sina kontakter och sitt kontaktnät. ”Det är viktigt att ha 
ständigt kontakt”, därför har Fältman & Malmén arbetsluncher, möten och en årlig julfest med 
sina kunder.154

4.4 Kundval

4.4.1 Stigges Reklam

Stigges Reklam har tackat nej till jobb som de ansett för orimliga och för dyra. De har även 
sagt nej till kunders önskemål då dessa varit på något sätt dåliga. ”man vill inte göra dålig 
reklam till sig själv om man måste göra dåliga jobb bara för att kunden anser att det är 
OK.”155

4.4.2 Aqua Ad 

För Aqua Ad är det viktigt att kunden passar dem. De tackar nej till, till exempel
tobaksföretag och är aldrig rädda för att prova nya idéer.156

4.4.3 ViewLounge

För ViewLounge är det viktigt med etik. De har tackat nej till tobaksföretag och har vissa krav 
på sina kunders miljöpolicy.157

4.4.4 King

Prestigekunder är viktigt för King att ha, för att dra till sig nya kunder. Även för King är det 
viktigt att kunden passar dem, de har till exempel tackat nej till IT-företag under den stora IT 
perioden som var i slutet av 90-talet. ”Det kom in IT-folk med en säck pengar och ville skapa 
ett varumärke snabbt för att sedan kunna sälja det. Det var inget vi ville.”
King tackar nej till tobaksföretag och alla företag utav ”våldsverkande sort”. 158

4.4.5 Fältman & Malmén

Till skillnad från de övriga reklambyråer vi intervjuat har Fältman & Malmén flera Tobak- & 
Alkoholföretag som kunder. ”Vissa byråer kanske har ett etiskt ställningstagande men så 
länge vi följer statens regler så ser vi inte det som ett problem för oss”. Det som är viktigt för 
Fältman & Malmén är att kunden är beredd att betala större summor då reklambyrån inte tar 
allt för små uppdrag. Däremot kan inte Fältman & Malmén ta emot konkurrenter till befintliga 
kunder ifall konkurrensavtal har undertecknats.159

                                                
154 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
155 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
156 Intervju, Projektledare Aqua Ad onsdagen den 14 mars 2007
157 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
158 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
159 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
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4.5 Reklambyråers hemsidor

I syfte att få förståelse för hur reklambyråers hemsidor ser ut kommer vi i denna del att göra 
en granskning av några av Sveriges främsta reklambyråers hemsidor. Vi ska försöka se 
likheter och skillnader och jämföra dessa med Stigges Reklams hemsida för att kunna finna 
något som de saknar eller kan göra annorlunda.

Vi har valt att observera de rubriker som finns på första sidan och vad för information som 
ligger där.

4.5.1 Stigges Reklam: http://www.stiggesreklam.se

Startsidan: På sidan ser man Stigges Reklams logga, en bild på en anställd i en Stigges 
Reklam tröja, deras slogan ”Flexibel i skyltbranschen sedan 1973”, information om deras nya 
ateljé och deras budbil som går mellan Järvsö och Stockholm, länk till nyhets arkiv och en 
webshop där kunder kan beställa några av de produkter Stigges Reklam säljer.
Om Stigges: Här finns information om när och var Stiggesreklam grundades och hur många 
som jobbar där samt en kort presentation om vad de kan erbjuda.
Produkter: Här dyker några utav de produkter som Stigges Reklam kan trycka reklam på 
samt information om dessa och tillhörande bilder.
Frakt/Betalning & Info: Under denna rubrik står följande: ” Frakt tillkomer på alla 
beställningar. Vi fraktar med det billigaste och mest passande sättet, beroende på 
paketets storlek och vikt. Företag och kända kunder faktureras vid leverans.”
Miljöprogram: Här kan man ladda ned Stigges Reklams miljöprogram i pdf- format. De 
länkar även till en sida för att kunna ladda ned ”Adobe Acrobat Reader” så filen kan öppnas.
Bilder: Denna länk öppnar ett nytt fönster där bilder på olika reklamtryck Stigges Reklam 
framtagit för deras kunders räkning.
Kontakta oss: Här finns kontaktinformation som adress, telefonnummer, hemsideadress och
e-post. En besökare av hemsidan har även möjligheten att skicka ett meddelande till Stigges 
reklam härifrån.

4.5.2 Futurniture: www.futurniture.se

Startsidan: Här hittar man aktuella nyheter och händelser, vilka nya kampanjer som har 
släppts eller tävlingar reklambyrån varit med i eller vunnit. 
Om futurniture: Den här menyn innehåller kort information om företagets historik, dess 
karaktärsdrag och vision och hur de skiljer sig från andra reklambyråer.
Kunder: I denna kategori har Futurniture valt att lägga ut exempel på kunder och de uppdrag 
som byrån har gjort åt dessa. 
Cases: Här listar Futurniture några projekt som byrån har engagerat sig i som till exempel 
utveckling av ett varumärke, och olika kampanjer.
Kontakt: Här hittar man adressen till Futurnitures kontor, och en lista över alla anställda och 
deras telefonnummer. 
In English: Trycker man på denna ändras alla menyer till engelska och all information på 
sidan är på engelska. 
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4.5.3 TBWA: www.tbwa.se

Startsidan: Man möts av en animering, med länkar vidare till andra sidor. 
TBWA: Här beskriver företaget sig själva, deras historik och vilka miljöåtgärder de har tagit
på sig. 
Nyheter: Under denna rubrik hittar man olika aktuella kampanjer eller åtgärder som TBWA 
involverat sig i. 
Så arbetar vi: Här beskriver TBWA sitt sätt att arbeta på och olika riklinjer man följer på 
företaget. 
Vi på TWBA: Här följer en lista på anställda på TWBA och deras telefonnummer. 
Våra kunder: Här listar företaget några av deras storkunder.
Case: Under denna kategori listar TBWA några projekt de har varit med och utformat och 
drivit framåt.
Jobb: Under denna rubrik följer några exempel på kampanjer som TBWA har skapat åt några 
av sina kunder.
Priser: Här följer en lista av olika tävlingar som TBWA har vunnit under åren.

4.5.4 Fältman & Malmén: http://www.faltman-malmen.se

Aktuellt: Är även första sidan som syns när man kommer in på hemsidan. Där får man se en 
lista över sådant som Fältman & Malmén sysselsätter sig med under aktuella månaden. Här 
presenterar man även en av företagets anställda.
Nyhetsarkiv: Här har Fältman & Malmén ett arkiv över alla ”månaders aktuella händelser”
som hänt tidigare och tagits upp under kategorin Aktuellt.
Kunder: Under denna kategori hittar man en lista på Fältman & Malméns kunder. 
Byråfakta: Beskrivning av Fältman & Malméns uppkomst, karaktär och tjänster som erbjuds 
på byrån. 
Lediga jobb: Under denna kategori hittar man lediga platser som Fältman & Malmén söker 
att fylla. 
Kontakt: Här hittar man en karta, adress, telefonnummer, e-mail adress med mera. 

4.5.5 Lowe Brindfors: http://www.lowebrindfors.se

Startsidan: Startsidan listar placering i olika tävlingar som Lowe Brindfors har medverkat i. 
Här möts man även av en animation med olika kampanjer och reklamfilmer m.m. som 
företaget har utvecklat.
Kampanjer: Under kategorin har företaget lagt upp några av sina arbeten som de har 
utvecklat för sina kunder. 
Kunder: Här får man se en lista över företagets kunder.
Medarbetare: Den här sidan listar alla medarbetare på Lowe Brindfors, genom att klicka på 
dessa kommer man till information som email adress och telefonnummer.
Utmärkelser: Denna kategori listar Lowe Brindfors olika utmärkelser som de har fått genom 
åren.
Kontakt: Under denna kategori ligger det information som adress, mail adress och 
telefonnummer till kontoret, vd:n och kreativ chefen.
In English: Genom att trycka på denna ändras språket på hemsidan. 
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4.5.6 Ogilvy: http://www.ogilvy.se

Startsidan: Här har Ogilvy lagt ut en animation med en samling av bilder från olika 
kampanjer som företaget har utformat åt sina kunder.
Om Ogilvy: Kategorin där företaget beskriver sig själv, historiken, nyheter och annat.
Våra discipliner: Här listar företaget riktlinjer som följs vid projekt m.m.
Portfolio: Denna kategori delas in i två underkategorier där Ogilvy har lagt upp exempel på 
arbeten som de har utfört åt sina kunder.
Lediga jobb: Här annonserar Ogilvy de lediga tjänster som finns på företaget och behöver 
fyllas. 
Kontakt: Under denna kategori följer en lista av adresser, mail adresser och telefonnummer 
till olika avdelningar på byrån.
Hem: Genom att trycka på den här länken kommer man tillbaka till första sidan. 

4.5.7 Hilanders: http://www.hilanders.se/

Startsidan: Man möts av en hälsning, en uppmaning, nyheter och exempel på aktuella 
uppdrag som byrån jobbar med.
Fakta: Under denna kategori får man se information kring byråns start, dess affärsidé och 
siffror som omsättning och byråintäkter. Man förklarar även vad byrån har för karaktärsdrag 
och visioner.
Producerat: Precis som namnet avslöjar listar Hilanders upp några av deras kunder och vilka 
jobb de producerade åt sina uppdragsgivare.
Nyheter: I denna kategori hittar man dem senaste nyheterna kring byrån, och dess 
verksamhet, och får se en överblick över nyheter som varit. 
Medarbetare: Här möts man av en lista med anställda på reklambyrån, och en kort 
bakgrundsinformation om varje anställd, samt ett fotografi, här hittar man även information 
som email adress och telefonnummer till dem anställda.
Kontakt: Här får man se kartor över var Hilanders kontro är belägen, telefonnummer, och 
besöksadress.
In English: Är en kategori som vid klickning ändrar hemsidans språk från svenska till 
engelska. 
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5. Analys

5.1 Reklambyråers marknadsföring

För att komma fram till hur reklambyråer bör marknadsföra sig måste vi först ta reda på vad 
det är de har att marknadsföra, vad det är de erbjuder marknaden. När vi tänker på vad just 
reklam är, blir första tanken att det är en tjänst, därför har vi fokuserat mycket på teori inom
marknadsföring av tjänster och vad en tjänsts karaktäristik innebär för marknadsföringen. Om 
vi ser på reklam som en tjänst innebär det att den är något opåtagligt men vi ser att en 
reklambyrå hamnar någonstans nära mitten av påtaglighetsspektrumet som visas i figur 1. 
Detta tror vi beror på att reklam kan vara påtaglig på det sättet att det går att se en reklam i 
form av en skylt, TV-sändning osv.

Utifrån våra intervjuer finns det några tydliga mönster hos reklambyråers marknadsföring. 
Först och främst gör de väldigt lite reklam för sig själva, förlitar sig mestadels på sina 
befintliga kunder och låter uppdragen utförda åt kunden agera som reklam för dem själva. 

Genom att fokusera på befintliga kunder och att vårda relationer skapar reklambyråerna flera 
transaktioner, i deras fall fler reklamuppdrag. Relationsmarknadsföring är dessutom mindre 
tidskrävande än marknadsföring i syfte att få nya kunder160. Vi ser då att i 
relationsmarknadsföringens fall så gäller det att ha rätt kunder, rätt på det sättet att de själva är 
ute efter en långsiktig relation till sin reklambyrå, villiga att utföra flera reklamkampanjer och 
ständigt bidrar till reklambyråns kompetensutveckling. I bästa fall skall en reklambyrås kund 
hamna högst uppe i lojalitetsstegen som visas i figur 2, där de enligt Donaldson och O’Toole 
agerar som förespråkare för företaget. En sådan kund bidrar till att nya kunder tillkommer 
reklambyrån genom den befintliga kundens kontaktnät. Detta diskuteras senare i analysen.

I Stigges Reklams fall, som har kunder med mindre reklamuppdrag som kanske begränsas till 
endast en transaktion, kan relationsmarknadsföring vara något att inte överväga allt för 
mycket. Samtidigt säger produktionsledaren på ViewLounge att enstaka transaktioner innebär 
att man hela tiden måste arbeta med försäljning vilket är kostsamt och tidskrävande.161 Man 
bör även ha i åtanke att antalet reklamköpare är begränsat, så någon form av 
relationsmarknadsföring är befogad.

5.2 Reklam för reklam

Som nämnt tidigare fungerar reklamen framtagen åt kunden som reklam för den egna 
reklambyrån och flera av de intervjuade reklambyråerna låter deras jobb tala för sig själva.
Reklambyråer har privilegiet att deras tjänst visas upp publikt. Bra reklam uppmärksammas, 
speciellt sådan som är annorlunda162. Det gäller då att få kunden att våga lita på reklambyrån 
och göra något annorlunda, vilket kan ses som ett dilemma då kunden måste komma i första 
hand, detta för att se till att kunden är nöjd och består lojal.

Detta är något Stigges Reklam kan ha i åtanke, att våga göra något annorlunda för att få press 
och skapa medvetande hos reklamköpare då det kan uppmärksammas snabbt i en liten stad 
som Järvsö. Detta är naturligtvis beroende av hur villig en kund är att, delvis betala för och
delvis efterfråga denna typ av exponering. 
                                                
160 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
161 Ibid.
162 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
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5.3 Kunskap till Salu

Under vårt arbete har vi insett att reklam är en kunskapsintensiv tjänst och att reklambyråer 
vilar på den kunskap de har om vad som betraktas som bra reklam. En reklambyrå passar in 
på det Ahrnell och Nicou påstår är typiskt för ett kunskapsföretag. Deras erbjudande är icke 
standardiserad, igen reklam är den andra lik. De är kreativa, reklam anses vara ett väldigt 
kreativt arbete. De är starkt individberoende, en reklam är en idé som inte vem som helst kan 
få. De är komplexa problemlösare, vore inte reklam ett komplext problem skulle alla företag 
sköta sin egen reklamverksamhet.

Vi använder Ahrell och Nicous ”De Sju K: na” – modell för att analysera hur reklambyråer i 
allmänhet och Stigges Reklam använder och kan använda sig av denna teori i sin 
marknadsföring.

5.3.1 Kunskapsspridning

Ett kunskapsföretag måste enligt Arhnell och Nicou sprida kunskap till kunderna så att dessa 
är medvetna om vad de kan erbjudas. Kunskapsföretaget ska inta en lärande roll och framstå 
som experter på sitt verksamhetsområde. Samtidigt påpekar Alvesson vikten av att även 
uppfattas som expert. Arhnell och Nicou påtsår att kunskapsspridning om företaget ser till att 
lite lämnas åt vad andra säger om företaget och på så sätt har företaget större kontroll över 
deras image.

De reklambyråer som vi har intervjuat har alla nämnt att deltagande i tävlingar är en del av 
deras marknadsföring. Detta ser vi som en form av kunskapsspridning. Intresserade 
reklamköpare är oftast medvetna om de större tävlingar, som ”Guldägget” och ”100 
Wattaren”. I och med byråernas deltagande i dessa tävlingar skapas en kännedom kring 
byråernas profil och deras verksamhetsområden.

Några byråer sprider kunskap om sig själva genom att skicka någon form av presentation 
och/eller kreativ idé när en ny marknadschef tillsätts hos en befintlig kund samt till tänkbara 
potentiella kunder. På så sätt lämnar de inte ett tomrum för hur de uppfattas utan visar direkt 
upp vilka de är och vad de kan göra.

King är en av de byråerna som väljer att sprida kunskap genom seminarier, både som värdar 
och gäster.163 Dessa seminarier ger kunderna en inblick i vad som händer hos reklambyrån 
och reklambranschen. På så sätt bildar de en uppfattning om hur verksamhetsområdet 
fungerar för tillfället. En kund som är insatt i vad som är aktuellt har lättare att komma fram 
till vad reklambyrån kan göra för dem i nuläget.

De flesta reklambyråer står med i Byråboken. Där har de möjlighet att profilera sig och ge 
potentiella kunder en uppfattning om dem själva. I Byråboken kan man hitta 
kontaktinformation, bakgrund, kundinformation, medarbetare, inriktning och ett kort 
självporträtt. Här ett ytterligare ett sätt för reklambyråer att synas. Genom att finnas på en 
sådan stor samling av företag i samma bransch får de åtminstone inte mindre exponering än 
konkurrenterna.

                                                
163 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
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5.3.2 Kontaktnät

Ett väl utvecklat kontaktnät är viktigt för ett företag med ett opåtagligt erbjudande eftersom 
Arhnell och Nicou påstår att människor tenderar att lita på personliga rekommendationer i 
detta fall. Kontaktnätet har alltså funktionen att det bidrar till att dra in nya kunder.

För samtliga intervjuade reklambyråer är kontaktnätet och relationerna en viktig del av 
marknadsföringen. Kontaktnätet bidrar till ”Word of Mouth” bland kunder och flera av en 
reklambyrås kunder kan ha tillkommit från detta.

Fältman & Malmén är en reklambyrå med ett extensivt nätverk, de samarbetar med 
bryrånätverket ”Foote Cone & Blending” som har partners över hela världen. De nämner att 
mycket av deras marknadsföring sker genom kontakter och kontaktnätet. 164

Den övning Ahrnell och Nicou föreslår i teoridelen som går på att ett kunskapsföretag går 
igenom sina senaste tio uppdrag och ställer sig frågorna: Hur kom de till företaget? Om de 
kom genom kontakt, genom vem var det och vem inom företaget hade kontakten?
Vi tror att genom att ställa sig dessa frågor och undersöka vilka svar man får, så kommer de 
mest givande kontakterna att identifieras.

Sigges Reklam har genom sitt kontaktnät erhållit nya kunder. De nämner att flera kunder 
tillkommer genom tips från befintliga kunder och bekanta.
Det vi då undrar är hur man får en befintlig kund att tipsa andra företag? Vi tror att 
marknadsföringen här sköter sig själv om man helt enkelt gör ett bra jobb. 

5.3.3 Kommunikation

Kommunikation som enligt Ahrnell och Nicou är det viktigaste av de sju K: na är viktigt för 
kunskapsföretagets kunder eftersom det de köper är svårt att se och uppleva innan det är 
färdigställt. Kunskapsföretaget måste behålla en interaktiv relation till kunden och enligt 
Alvesson ska just de personer som utför tjänsten åt kunden ingå i kommunikationen med 
kunden.

Som vi har lärt oss av våra fältstudier hos reklambyråerna så sker möten med kunden 
kontinuerligt under utvecklingsfasen av uppdraget. På så sätt skapar reklambyråerna och 
kunderna en kommunikation emellan sig, där idéer kan utbytas och reklamen anpassas. Vi 
anser att när det kommer till reklambyråer så köper inte kunden ”Grisen i säcken” helt och 
hållet. Eftersom reklambyrån genom mötena kan visa utvecklingsprocessen av den köpta 
tjänsten, bidrar det till att minska kundens osäkerhet. Reklambyrån kan till exempel visa 
skisserna som art directorn tagit fram för en annons. Vi har genom våra intervjuer fått reda på 
att det inte bara är projektledarna som är med under mötena med kunden utan även 
kreatörerna. På flera av de intervjuade reklambyråerna är det även så att art directorn och 
copywritern gör själva presentationen inför kunden. Vi ser det som självklart att kreatörerna 
är med på plats under presentationer eftersom vilka andra har mer kunskap om det som 
framtagits kreativt. På så sätt får kunden den tydligaste förklaringen av det han ser. En annan 
syn på saken är att bilder och text i reklam ska vara enkel att tolka och inte behöva förklaras. 
Då kan det vara bättre om de på reklambyrån med expertis inom kommunikation och 
vetenskaplig kunskap om reklampsykologi, kommunikationslära och/eller utvärderingsmetod 

                                                
164 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
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som kan påverka folk är närvarande och förklarar varför, det kreatörerna framtagit, kommer 
att gå hem hos klientens kunder.

5.3.4 Konkretisering och hemsidan som konkretiseringsverktyg

Eftersom ett kunskapsföretags erbjudande är opåtagligt måste de, via konkreta ting eller 
”physical evidence” som Zeithaml, Binter och Gremler kallar det, skapa en förståelse åt 
kunden. Ett exempel på ”physical evidence är kunskapsföretagets arbetsplats som agerar som 
en förpackning åt dess tjänst. Ahrnell och Nicou menar att även själva tjänsten måste 
konkretiseras men detta kan vara svårt för ett kunskapsföretag eftersom tjänsten anpassas åt 
varje enskild kund.

Reklam har den fördelen att den syns, den kan som vi nämnt kommuniceras visuellt innan den 
färdigställts hel och hållet. Men det är inte bara tjänsten som ger kunderna en indikation på 
vad reklambyrån erbjuder dem utan även det runtomkring. Lokalen som byrån jobbar på kan 
avslöja mycket om företaget och deras image. Under våra fältstudier har vi observerat 
reklambyråernas omgivning och vi har försökt utifrån det vi såg och upplevde få en 
uppfattning om reklambyrån. En av de intervjuade reklambyråerna hade en väldigt ljus och 
fräsch lokal med enkel och stilren inredning. Vi fick intrycket att det här är en ordningsam 
reklambyrå med god struktur. En annan reklambyrå uppfattade vi som mer avslappnad då 
klädseln på personalen var mer ledig. Lokalen hade flera konstnärliga installationer som pekar 
på att detta är ett kreativt och konstnärligt företag. 

På Stigges Reklam finns både likheter och skillnader, på den fysiska konkretiseringen, med de 
reklambyråer vi intervjuat. Den första skillnaden man ser är på byggnaderna då de flesta av de 
intervjuade reklambyråerna har sina lokaler i en kontorsbyggnad medans Stigges Reklam har 
sin i en villa. Vid entrén ser vi likheter med inredning och disposition av diverse möblemang. 
Av det vi kunde se så skiljer sig Stigges Reklam från de övriga är att de har sitt eget tryckeri i 
byggnaden. Detta tycker vi bidrar till konkretiseringen av tjänsten då kunden kan se med egna 
ögon hur framtagningen av det de köper går till.

De reklambyråer som intervjuats i denna studie har alla nämnt vikten av hemsidan som en del 
i sin marknadsföring. Johan Viberg på Fältman & Malmén anser till och med att hemsidan är 
deras mest aktiva kanal i deras marknadsföring165. Eftersom det en reklambyrå erbjuder är en 
tjänst och kunskap/idé så finns problemet med hur de bör konkretisera sitt erbjudande. Genom 
hemsidan kan reklambyråer presentera sina tidigare och befintliga projekt och kunder. På så 
sätt visar reklambyrån sina färdigheter och ger potentiella kunder en uppfattning om vad de är 
kapabla till. Hemsidan kan agera som medium för en reklambyrå att visa upp sina 
imagekunder. 

Stigges Reklam har för tillfället inte någon redovisning av vilka kunder de har på sin hemsida 
men det kan vara värt att tänka på att utforma någon sorts länk där samarbetet med några 
kunder med känd profil förklaras. Dessa kunder behöver inte nödvändigtvis vara kända på 
konsumentmarknaden. Det är nog viktigare att övriga företag i samma bransch, som denna 
kund, känner till dem och har ett positivt omdöme av dem.

                                                
165 Intervju, Johan Vidberg, Administrativ Chef Fältman & Malmén, torsdagen 12 april 2007
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5.3.5 Kundval

Kunskapsföretagets image påverkas av vilka kunder de har, därför anser Ahrnell och Nicou 
att kundvalet är viktigt. Arnerup och Edvardsson påstår att så kallade imagekunder har den 
funktionen att de rekommenderar företaget till andra kunder. Genom att försöka välja ut rätt 
kunder kan ett företag förhöja sin image positivt.

Vissa av reklambyråerna tar sig inte an vilka uppdrag som helst utan går efter en policy eller 
vad som de anser passar dem. King är ett exempel på en byrå som tar avstånd från till
exempel tobaksföretag men de har även tackat nej till företag med uppdrag som King inte 
känt sig passa dem166. Genom att ha kontroll över vilka kunder byrån har kan de styra över sin 
egen image. Har man imagekunder i sin portfolio kan detta bidra till attraktion av fler kunder. 
Detta har flera av dem intervjuade reklambyråer nämnt är viktigt vid sin marknadsföring. 
Frågan vi ställer oss då är om en viss reklambyrå har råd att tacka nej till en kund. Vissa 
byråer har privilegiet att kunna välja bort de kunder som inte passar dem eftersom de har en 
stark position på marknaden så intresset hos reklamköparna kommer mer eller mindre alltid 
att finnas. Men alla uppdrag väljs inte bort enbart på grund av kundens image utan kan också 
bero på uppdragets omfattning. På Fältman & Malmén tar de inte sig an allt för små uppdrag 
eftersom det tar tid från annat. 

När Stigges Reklam gör sitt kundval ligger inte mycket fokus på kundens image utan mer på 
vad kunden efterfrågar, allt för komplicerade och tidskrävande uppdrag väljs bort167. 
De kunder som Stigges Reklam har skiljer sig från de kunder som de intervjuade 
reklambyråerna har. De flesta av de kunderna är större internationella företag med ett starkt 
varumärke. Många av Stigges Reklams kunder agerar oftast på ett lokalt plan och har inte ett 
varumärke med stark närvaro på sin marknad.  Vi anser att Stigges Reklam inte är i position 
att välja bort vissa kunder, dels eftersom de måste få en intäkt och dels eftersom vi inte tror att 
dessa kunder kan på något sätt försämra Stigges Reklams image. Det är enligt vår mening 
Stigges Reklams uppgift och även affärsidé att dessa kunder utvecklar en image och ett 
starkare varumärke. Därför kan kundvalet ändå ske i form av att lägga mer energi på de 
kunder som har potentialen att utvecklas.

5.3.6 Kundkännedom

Eftersom kunskapsföretag ofta skräddarsyr sin tjänst till den enskilda kunden är det enligt 
Ahrnell och Nicou viktigt att de har en god kundkännedom. Så mycket information som 
möjligt bör sparas om kunden och IT har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för detta.

Per Wilson på King anser att det finns kunder som gett dem en insikt i deras bransch vilket är 
bra när de sedan har en kund i samma bransch.168 ViewLounge nämner något liknande då de 
genom regelbundna seminarier utvecklar sin kunskap om t.ex. mode, trender, miljö och annat 
som kan vara relevant till kundernas verksamhet169. Detta ser vi mer som branschkännedeom 
men vi tror att det likaså ger en förståelse för kunden och dennes kund. 

Kundkännedom innebär en mer fokuserad syn än bara kundens bransch. Eftersom tjänsten 
skräddarsys för den enskilde kunden måste reklambyråer samla information som uppnår detta 

                                                
166 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
167 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
168 Intervju, Per Willson, Senior Planner King, onsdagen den 11 april 2007
169 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
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syfte. Som nämnt i teoridelen av denna uppsats är IT ett bra verktyg för samlandet av 
information. ViewLounge som samlar alla tidigare jobb på en server så de snabbt kan komma 
åt denna information gör det lättare för dem att arbeta med kundens material, vilket vi anser i 
sin tur borde rent logiskt leda till nöjdare kunder.

Stigges Reklam använder sig av en IT-baserad databas för att spara information om dem
kunder de har och har haft sen tidigare. I denna databas noterar man vilka jobb som har utförts 
åt kunden, och diverse uppgifter om kunden vid samarbetet. Den här informationen kan 
användas när samma kund dyker upp vid ett annat tillfälle, då har Stigges Reklam kännedom 
om kunden och dess önskemål från tidigare uppdrag. Även här ser vi att detta bör leda till 
nöjdare kunder eftersom deras involvering minimeras och ger dem tid till annat. Samtidigt gör 
Stigges Reklam det lättare för sig själva och kan arbeta mer effektivt och produktivt.

5.3.7 Kompetenskultur

Ett kunskapsföretag vilar på den kunskap de besitter men som Lee och Yang uttrycker det så 
är det inte företaget som besitter kunskapen, utan de anställda. Att behålla befintlig kompetens 
är viktigt men även utveckla ny kompetens är något ett kunskapsföretag bör ha i åtanke. 
Avlesson påstår även att kompetensutveckling är viktigt men att det har en även en funktion 
att förhöja företagets image utåt då kompetensutvecklande åtgärder uppmärksammas av 
kunderna.

På ViewLounge kompetensutvecklas de anställda genom kortare utbildningar, kurser och 
seminarier, där de som nämnt tidigare, utvecklar sin kunskap om deras kunders 
verksamhetsområden. Produktionsledaren på ViewLounge nämner att detta kan leda till att 
någon på reklambyrån blir ansvarig för ett område eller i sin tur för vidare kunskapen till de 
övriga anställda170. Vi anser att denna typ av kompetensutveckling har som huvudsyfte att 
leda till att reklambyrån gör ett bättre jobb åt kunden eftersom den leder till en bättre 
förståelse för kundens verksamhetsområde.

På en av de intervjuade reklambyråerna skickade de en av assistenterna på utbildning i syfte 
att utvecklas till art director. Denna assistent hade kunskap inom grafisk design sedan tidigare 
men de ville styrka hans trovärdighet genom utbildningen. Här ser vi ett tecken på att det är 
viktigt att uppfattas som expert med de rätta kunskaperna. 

Stigges Reklam gör även sin del av kompetensutveckling men till största del handlar det om 
en teknisk kompetensutveckling. De deltar i kurser som till exempel lär ut solfilmsmontering 
och infoliering av bilar. Även mässor besöks då det är en bra källa till nyheter inom 
branschen. Allt detta bidrar till kompetensutvecklingen ”… men även bra att träffa liksinniga 
och få inspiration.”171 Den teknologiska kompetensutvecklingen tror vi inte visar sig förens 
jobbet är gjort och vi tror även att kunderna inte lägger märke till denna om inget med till 
exempel skylten är fel. Därför är det naturligtvis viktigt att utveckla en teknisk kompetens 
som inte bara lär en något nytt utan även minimerar risken att göra fel. 

                                                
170 Ibid.
171 Intervju Ulla Larsson och Stig-Göran Larsson Stigges Reklam, måndagen den 12 mars 2007
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5.4 Jämförelse av Reklambyråers hemsidor

I figur 4 visualiserar vi de rubriker diverse reklambyråer har på sin hemsida. Vi har namnget 
rubrikerna baserat på den information som finns under den för att göra det enklare att jämföra.

Det vi kan se är att de flesta reklambyråer har en företagsbeskrivning. Vi anser att 
reklambyråerna minimerar risken för antaganden genom att presentera denna information.

Att ha ett nyhetsarkiv på sin hemsida ser vi som ett bra medel för att sprida kunskap, både om 
vad som händer internt på företaget men även nyheter inom reklambranschen. Vi tror även att 
ett nyhetsarkiv som uppdateras kontinuerligt kommer att öka antal återbesök.

En kundportfolio på hemsidan är en utmärkt chans för en reklambyrå att dels konkretisera sin 
tjänst då den ger potentiella kunder en uppfattning om reklambyråns förmåga. Den andra 
fördelen med en kundportfolio på hemsidan är att potentiella kunder kan se vilka andra 
kunder reklambyrån har. Skulle någon eller flera av dessa vara så kallade imagekunder så vet 
vi, från våra studier till denna uppsats, att dessa kan locka till sig andra kunder.

Vi ser att Stigges Reklam inte har en kundportfolio på sin hemsida. Vi tror att det skulle 
hjälpa om de utformade en kort beskrivning om några reklamuppdrag de haft över åren, gärna 
från imagekunder, i syfte att dra till sig andra kunder.

Kontaktinformation är den information som alla de observerade hemsidor har. Om denna inte 
fanns ser vi det svårt för kunder att inleda en första kommunikation med reklambyrån. 
Givetvis kan kontaktinformation hittas på andra sätt än hemsidan men som nämnt tidigare är 
”Det första man gör om man blir nyfiken på ett företag är att gå in på deras hemsida…”172

                                                
172 Intervju, Produktionsledare ViewLounge torsdagen den 15 mars 2007
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6. Slutsatser

6.1 Hur marknadsför sig reklambyråer?

Utifrån våra intervjuer med några av Sveriges främsta reklambyråer har vi funnit att de 
reklamuppdrag de utför åt sina kunder samtidigt agerar som reklam åt dem själva. Det är ett 
väldigt konkret sätt att visa reklambyråns förmåga och vad de erbjuder. När ett företag står 
inför ett val av reklambyrå har de chansen att se den reklam reklambyråer framtagit och på så 
sätt kunna finna den byrå de anser passa dem bäst.

En närliggande form av marknadsföring är de befintliga kundernas förmåga att locka till sig
nya kunder. Imagekunder som de kallas i teorin, nämner flera av de intervjuade 
reklambyråerna är viktiga i syfte att locka till sig nya kunder eftersom dessa vill befinna sig
på samma reklambyrå som starka varumärken.  

En reklambyrå fokuserar mycket på de befintliga kunder de har, alltså en form av 
relationsmarknadsföring. Till skillnad från transaktionsmarknadsföring är 
relationsmarknadsföring mindre kostsam och leder till upprepade reklamuppdrag. 
Relationsmarknadsföring innebär att tillfredställa de befintliga kunderna och utifrån våra 
studier har vi funnit att det bästa sättet att göra detta på är genom att helt enkelt göra bra 
reklam åt kunden.

Ett av det mest använda mediet i reklambyråers marknadsföring har visat sig vara hemsidan.
Men hjälp av denna kan reklambyråerna konkretisera sitt erbjudande, redovisa de kunder de 
har/haft vilket kan locka andra företag, ständigt uppdatera kunder om vad som händer på 
reklambyrån och i reklambranschen och göra information om sig själva lättillgänglig. 

Utifrån den teori vi funnit och studerat har vi upptäckt att den går att tillämpas på den empiri 
vi framtagit. Vi har i modellen med de sju K: na märkt att alla dessa används mer eller mindre 
på de intervjuade reklambyråerna och vi har inte upptäckt något motsägande.
Övrig teori om reklambyråer och deras marknadsföring påpekar att två viktiga sätt att 
uppfattas är viktiga, det teoretiska kunnandet och en kreativ förmåga. Faktorer som 
marknadskunnande, kommunikationskunnande, kreativ förmåga och hantverkarskicklighet 
ska ingå.

6.2 Hur kan Stigges Reklam utveckla sin marknadsföring med hjälp av våra 
iakttagelser i ovanstående fråga? 

Då reklam gör reklam för sig själv kan man tro att marknadsföringen sköter sig automatiskt,
men reklamen måste samtidigt uppmärksammas. Stigges Reklam måste våga göra något 
annorlunda och försöka ta sig an reklamuppdrag som de vanligtvis inte har gjort förut, detta
leder till att de bryter ett enformigt mönster och kan utvecklas. Samtidigt som Stigges Reklam 
bör våga göra något annorlunda måste de, i syfte att vårda relationen till de befintliga 
kunderna, göra reklam som tillfredställer deras behov.

Stigges Reklam kan i syfte att locka till sig nya kunder använda sig av de eventuella 
imagekunder de har och/eller haft. Dessa fungerar som en form av rekommendation till andra 
företag. Hur dessa imagekunder kan visas upp diskuterar vi i en senare del av slutsatserna.
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Vi anser att det är Stigges Reklams uppgift att utvärdera företaget för att se om de besitter de 
faktorer vi nämnt tidigare som är marknadskunnande, kommunikationskunnande, kreativ 
förmåga och hantverkarskicklighet, för att sedan kunna, ifall någon/några saknas, utveckla 
dessa och även kunna förmedla detta till kunderna.

6.3 På vilket sätt kan Stigges Reklam AB förbättra sin hemsida i 
marknadsföringssyfte?

Hemsidan är ett utmärkt medium för Stigges Reklam att visa upp de eventuella 
imagekunderna. Genom att lägga upp en länk som leder till en sida där imagekundernas 
reklam visualiseras kan det leda till att fler företag vinner förtroende för Stigges Reklams
förmåga. Även en text som förklarar samarbetet från idé till slutlig produkt med 
imagekunderna kan vara användbart för att ytterligare konkretisera.

Eftersom Stigges Reklam söker nya annorlunda kunder kan det vara bra för dem att breda ut 
sin tjänst-/produktinformation på hemsidan. På så sätt får potentiella kunder en uppfattning 
om vad Stigges Reklam kan erbjuda dem och även upptäcka ett behov.

Under länken ”Om Stigges” ges en kort presentation om företaget och deras erbjudande. Här 
finns även en bild som visar vad som verkar vara Hälsinglands natur. Vårt förslag är att denna 
bild ändras till en bild som konkretiserar själva reklambyrån. Detta skulle kunna vara en bild 
på själva entrén där Stigge och Ulla är med. Även fler konkretiserande bilder skulle kunna 
läggas in på denna sida så länge det inte försämrar sidans överskådlighet. 

Under länken ”Kontakta oss” anser vi att den mest nödvändiga informationen finns men den 
skulle även kunna inkludera en bild på en karta som visar vad Stigges Reklam ligger. 

6.4 Självkritik

Vi tror att vår studie kan vara begränsad då vi endast intervjuat fyra reklambyråer utöver 
Stigges Reklam. Vi tror att det kan vara för få för att dra en generell slutsats om hur 
reklambyråer marknadsför sig. Utöver det skulle en tydligare slutsats kunnat tas ifall vi valt 
att inte enbart intervjua de främsta av Sveriges reklambyråer, utan även inkluderat 
reklambyråer av mindre sort och annorlunda inriktning.

Vi inser att vår analys av och slutsatser om reklambyråers hemsidor inte är baserade på någon 
teori. Detta beror till största delen på att det inte finns någon teori om reklambyråers hemsidor 
därför anser vi att en studie utav faktiska reklambyråers hemsidor är mer passande. 
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