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Sammanfattning 
 
På bara några år har svensk reklam gått från nionde plats till tjugotredje plats bland världens 
mest prisbelönade länder. Uttalanden i media om en försämrad traditionell svensk reklam 
påstås bero på ett flertal faktorer, den hårda konkurrensen om svensk talang inom reklam är 
en. Den digitala framgången visar å andra sidan en ny sida av svensk reklam; fyra av 
världens tio mest framgångsrika byråer inom digital kommunikation är svenska. Såväl yttre 
som inre mer branschspecifika krafter påverkar den svenska reklambranschen.  
 
Av uttalanden i media är det tydligt att förändringar ses på olika sätt. Det torde i sin tur ha 
en inverkan på hur en aktör med ledande befattning sedan förhåller sig till dessa i den egna 
verksamheten. Syftet med denna studie är att utifrån kognitiv organisationsteori och teori 
kring strategiskt förhållningssätt förstå strategiskt tankesätt i reklambranschen. I enlighet 
med detta syfte studeras föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar, för att 
finna mönster både på individ- och branschnivå. Vi studerar även de uttryck 
föreställningarna får i strategiskt förhållningssätt.  
 
Denna studie är av kvalitativ karaktär där intervjuer har gjorts med både reklambyråledare 
och andra aktörer inom reklambranschen. Genom en empirisk analys på både individ- och 
branschnivå, samt en teoretisk analys har vi kunnat besvara vårt syfte. 
 
Studien visar att det, utifrån en samlad bild av rådande föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar, är möjligt att förstå det strategiska tankesättet i en bransch.  
Vi har därigenom funnit gemensamma mönster i strategiskt tankesätt inom reklambranschen 
på både bransch- och individnivå. 
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Ordlista  
 
100-wattaren = svensk reklamtävling som belönar effektivitet i reklam 
 

AD = Art Director, svarar tillsammans med en copywriter på reklambyrån för den 
idémässiga utformningen av en reklamkampanj eller en enstaka reklamenhet som till 
exempel en affisch eller en broschyr. 
 

Brief = Skriftligt eller muntligt underlag från reklamköpare till reklambyrå. Briefen berör 
produkt, marknad och köpare. 
 

Cannes Lions = Internationell reklamtävling  
 

Inhouse-byrå = Annonsören gör reklamen internt i företag istället 
 

Interaktiv kommunikation = kommunikation där även kund är delaktig  
 

Guldägget = Svensk reklamtävling som belönar kreativitet 
 

Gunn Report = En årlig rapport som visar de hundra mest belönade reklamerna och 
kampanjerna i världen.  Den kombinerar vinnarlistor från de största reklamtävlingarna i 
värden. 
 

Mediebyrå = Ett konsultföretag som gör medierekommendationer för reklam och köper 
reklamplats i media för ett annat företags räkning. 
 

Planner = Plannern ansvarar för reklamstrategi, medieval, undersökningar och 
kampanjplanering.  
 

Projektledare = Projektledaren ansvarar för tidsplan, budget och de flesta av kontakterna 
med kunder och leverantörer. 
 

PR-byrå = En pr-byrå erbjuder en mängd olika verktyg, beroende på kundens behov. Några 
exempel är medierelationer, internkommunikation, textproduktion, 
marknadskommunikation, krishantering, medieanalys, produktplacering och lobbying 
 

Reklambyrå = Ett företag som lever på att producera reklam. Tidigare placerade 
reklambyråerna också reklamen i olika media. I Sverige sköts den delen numera normalt av 
mediebyråer. 
 

Webbyrå = En typ av reklambyrå som är specialiserad på digitala kanaler och då speciellt på 
Internet. De hjälper alltså företag med sin närvaro på nätet. Ett fåtal större traditionella 
reklambyråer har också dessa tjänster i sitt utbud.   
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1 Inledning 
 

 
I detta kapital ges en bakgrund till det problem som vi har undersökt. Bakgrunden mynnar ut i en 
problemdiskussion för att därefter specificeras till det syfte och den problemformulering som har drivit 
denna undersökning framåt. Studiens bidrag kommer därefter att diskuteras, följt av en beskrivning 
av den målgrupp uppsatsen riktar sig mot. 
 

1.1 Förändringar i reklambranschen 

“Swedish advertising is no longer very good. Has anyone noticed?” (Resumé 12 april) Med 
denna rubrik startar Shaun Russell, VD för reklambyrån DDB Stockholm, ett brev rörande 
hans oro för svensk reklam och dess utveckling. Svenska reklambyråer har idag, från att 
tidigare ha varit bland världens bästa och vunnit prestigefyllda priser i internationella 
tävlingar, kommit att bli betydligt mer osynliga i dessa sammanhang.  
 
The Gunn Report, en internationell rapport över världens mest kreativa byråer, bekräftar den 
svenska reklamens minskade omnämnande internationellt; på bara några år har Sverige gått 
från nionde till tjugotredje plats bland världens mest prisbelönade länder. Pia Grahn Brikell 
(SvD 15 april 2007), VD för Sveriges Reklamförbund, instämmer och menar att svensk 
reklam inte längre är lika internationellt attraktiv. Å andra sidan visar samma rapport att 
fyra av världens tio mest framgångsrika byråer inom digital kommunikation är svenska 
byråer, varav två är reklambyråer. Shaun Russell ser ett hot i uppkomsten av webbyråer och 
dess internationella popularitet. Han menar att de lockar till sig kompetens, både i form av 
nya samt erfarna talanger, vilket gör det svårt att få in toppnivån in i reklambyrån. 
 
Det som precis har tagits upp gäller framförallt viktiga händelser i det internationella 
erkännandet av svensk reklam. Vi menar att detta kan vara ett av flera tecken på 
förändringar inom reklambranschen.  
 
När Pia Grahn Brikell (SvD 15 april 2007) talar om den svenska reklambranschen menar hon 
bland annat att Sverige får allt färre internationella uppdrag. Samtidigt påpekar hon att unga 
svenska kreatörer ofta får tilltalande erbjudanden från utländska byråer. Svensk kreativitet 
är eftertraktad i utlandet. Shaun Russel (intervju 1 november, 2007) menar att framgångsrika 
svenskar inom reklambranschen ser större möjlighet till framgång på den internationella 
marknaden.  
 
Hanna Duner och Martin Jonsson (SvD den 15 april 2007) hävdar att nya krav kommer att 
ställas på reklambyråer i framtiden. Detta grundar sig i att reklam har blivit alltmer 
användarvänligt och att det finns fler fall där företag har valt att börja göra reklamen själva 
istället, Länsförsäkringar och JC är två exempel. Reklambyråernas värde menar Hanna 
Duner och Martin Jonsson (SvD den 15 april 2007) nu istället ligger i att ge de bästa råden till 
sina klienter, och att agera både som kreatörer och strateger som innehar affärsförståelse och 
kommunikationskunnande. Det ställs därmed krav på bredare kompetens hos en 
reklambyrå. (SvD den 15 april 2007) 
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Av dessa uttalanden att döma påverkar såväl yttre krafter som inre mer branschspecifika 
krafter den svenska reklambranschen. Med tanke på att de dessutom uttalas av aktörer som i 
hög grad är aktiva inom reklambranschen, skapar en ytterligare anledning till att ta dessa 
uttalanden på allvar. Samtidigt är det tydligt att olika aktörer ser på förändringar i branschen 
på olika sätt. Vad som ovan sagts beror således på varje individs sätt att uppfatta händelser i 
sin bransch. För en byråledare har dennes sätt att uppfatta förändringar inverkan på det 
strategiska beslutsfattande. Organisationens hierarkiska uppbyggnad avgör bland annat den 
möjlighet till beslutsfattande som ledare i organisationen har. Vad denne eller dessa utgår 
ifrån vid beslutsfattande, hur de förhåller sig till förändringar påverkar hur och vilka 
strategiska beslut som fattas.  
 

1.2 Aktörers förhållningssätt  

För att kunna redogöra för en individs förhållningssätt krävs en närmare inblick i dennes 
föreställningar kring förändringar. Enligt Hellgren och Löwstedt (1997) kan kognitiv 
organisationsteori tillämpas för att beskriva människors föreställningar och tankemönster 
samt deras analys av en situation eller ett skeende. Det är således intressant att studera 
individers olika sätt att tolka sin verklighet och därefter agerar. I denna tolkning torde 
tidpunkten för när företagsledare ser förändringen och väljer att ta ställning till denna 
variera. Själva tolkningen och ställningstagandet skulle i sin tur kunna vara av både reaktiv 
och proaktiv karaktär. En proaktiv ledare förhåller sig till förändringar innan de sker medan 
en reaktiv ledare förhåller sig till dem när de redan har inträffat (Huber och Glick, 1993). Hur 
tankeprocesser än ser ut kanske ändå vissa likheter eller mönster går att finna. Denna 
variation eller icke-variation är således intressant att studera, samt dess eventuella betydelse 
för strategiskt beslutsfattande och handlingar. Kognitiv organisationsteori menar Hellgren 
och Löwstedt (1997) även går att använda för att beskriva dennes handlingar.  
 
Kognitiva strukturer går även att tillämpa på branschnivå. (Hellgren och Löwstedt, 1997) 
Detta då samtligas föreställningar om och strategiska beslut kring förändringar påverkar 
dynamiken i branschen. Branschens samlade syn på förändringar är således av intresse för 
branschens utveckling. Hellgren och Löwstedt (1997) bekräftar att tankestrukturer och 
tankeprocesser även går att tillämpa på branschnivå. Kanske går det att finna mönster i hur 
aktörerna tänker kring förändringar även där.  
 
På en organisatorisk nivå ses förändring som ett sätt att organisera och bedriva en 
verksamhet till ett annat. (Löwstedt, 1995) Det är intressant att fråga sig om och i så fall även 
hur den strategiska förändringsprocessen påverkas av det förhållningssätt beslutsfattare har 
till förändring.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån kognitiv organisationsteori och teorier kring 
strategiskt förhållningssätt förstå strategiskt tankesätt i reklambranschen. I enlighet med 
detta syfte studeras föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar inom 
reklambranschen, för att finna mönster både på individ- och branschnivå. Vi studerar även 
de uttryck föreställningarna får i strategiskt förhållningssätt.  
 
Syftet leder oss till två huvudfrågor som driver denna uppsats: 
 
1. Vilka föreställningar kring förändringar finns i reklambranschen? 
2. Hur yttrar sig strategiskt förhållningssätt givet dessa föreställningar? 
 

1.4 Centrala begrepp 

Med föreställningar kring förändringar menar vi vad en individ ser för förändringar. 
Begreppet redogör vi för ytterligare i den teoretiska referensramen. Med strategiskt 
förhållningssätt menar vi hur en individ förhåller sig till de förändringar som nämns i den egna 
verksamheten. 
 
Det är genom att tolka föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar vi försöker 
förstå det strategiska tankesättet i reklambranschen. Vi har således ett eget valt 
tillvägagångssätt för att förstå det strategiska tankesättet i reklambranschen. Detta beskriver 
fortsättningsvis även vårt förhållningssätt till begreppet. Ingen annan definition råder 
således även om begreppet används av andra författare i den teoretiska referensramen. 
 

1.5 Studiens bidrag  

Vi tror att aktörerna i reklambranschen, precis som aktörer i andra branscher, finner det 
svårt att veta hur man ska tänka kring och förhålla sig till förändringar. Med denna uppsats 
vill vi försöka förstå detta och de konsekvenser det skulle kunna få för en bransch i 
utveckling. Uppsatsen ger därmed andra personer med ledningsbefattning en möjlighet att 
reflektera över sitt sätt att se på och förhålla sig till förändringar. Den ger även en förståelse 
för hur deras strategiska tankesätt kan påverka en bransch i stort.  
 
För att med en god och trovärdig grund kunna redogöra för våra slutsatser tillämpar vi 
kognitiv organisationsteori samt teorier kring strategiskt förhållningssätt. Med hjälp av 
kognitiv organisationsteori försöker vi förstå föreställningar kring förändringar hos ledare i 
reklambranschen, medan teorier kring strategiskt förhållningssätt kan skapa en förståelse för 
hur det yttrar sig i strategiskt förhållningssätt.  
 
Genom att redogöra för individers föreställningar kring samt förhållningssätt till 
förändringar vill vi se hur vi kan förstå strategiskt tankesätt i en bransch. Genom att jämföra 
insamlad empiri med kognitiv organisationsteori samt teorier kring strategiskt 
förhållningssätt vill vi se om det finns områden där teorin inte täcker alla delar som det 
empiriska resultatet visar. Vi finner det även tillämpbart på andra branscher. 
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1.6 Målgrupp 

I föregående avsnitt introducerades ett empiriskt och teoretiskt intresse som skapade 
relevans för ett flertal aktörer. Wiedersheim-Paul (2006) menar att kunskap bör vara relevant, 
det vill säga viktig och intressant för någon människa eller grupp människor. Genom att 
definiera denna undersöknings målgrupper vill vi tydliggöra detta. Vi har definierat tre 
målgrupper som vi tror och vill att denna uppsats ska vara intressant för. Den första och 
kanske främsta målgruppen är reklambyråer som vill få ett empiriskt och teoretiskt 
perspektiv på sina föreställningar kring förändringar, och hur de kan förbättra sitt 
förhållningssätt till dessa i framtiden. Men vi tror även att andra aktörer i reklambranschen 
som på något sätt berörs av förändringar och övriga aktörers förhållningssätt kan ha nytta av 
uppsatsen. 
 
Den andra målgruppen sträcker sig utanför branschen och är företagsledare i alla branscher 
som möter förändringar i sin omgivning. Vi tror att de kan se och lära ifrån 
reklambranschens sätt att hantera förändringar i sin bransch. Om inte så ges ett perspektiv 
på deras egna föreställningar. Vår tredje målgrupp består av studenter som vill läsa 
uppsatsen på grund av intresse för det teoretiska ämnet, för reklambranschen och/eller för 
att forska vidare inom området. 
  

1.7 Studiens disposition 
 

 

Kap 2 Teoretisk referensram 
 

Kap 3 Metod 
 

Kap 4 Empiri 
 

Kap 7 Slutsats 

Kap 5 Empirisk analys 
 

Kap 6 Teoretisk analys 

Kap 1 Inledning 
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2 Teoretisk referensram 
 
 
För att förstå den vetenskapliga metod vi sedan presenterar ges först en introduktion till vad 

som innefattar människors föreställningar och strategiskt förhållningssätt. I detta avsnitt 

presenteras därför kognitiv organisationsteori samt teori kring strategiskt förhållningssätt. 

 

2.1 Kognitiv organisationsteori 

Enligt Hellgren och Löwstedt (1997) syftar kognitiv organisationsteori till att beskriva, förstå 
och även kunna förklara skillnader och likheter i kognitiva strukturer och processer mellan 
exempelvis individer, grupper, företag och branscher. Vidare syftar den även till att beskriva 
och förklara kognitionens effekter på företaget. Författarna förklarar skillnaden mellan 
kognitiva strukturer och processer och menar att kognitiva strukturer avser erhållen 
kunskap, exempelvis erfarenhetsbaserad, medan kognitiva processer avser det faktiska 
förvärvandet av kunskap och vidare hur den kommer till användning i företaget (Hellgren 
och Löwstedt, 1997).  
  
För att kunna analysera organisationer skiljer Löwstedt (1989) mellan kognition, det formella 
och det reella i en organisation.  
 

1. Den formella nivån – det normativa som uttrycks i organisationen är av intresse, 
exempelvis formella regler, planer och ledningens försök att styra beteende och 
tänkande åt önskad riktning. Denna nivå står för hur det bör vara i organisationen. 
Arbetsfördelning, samordning och enheters funktioner ska uttalas.  

2. Den reella nivån – presenterar människors verkliga handlingar. Det gäller inte alla 
typer av handlingar utan snarare de som är strukturerade utifrån lokala 
förutsättningar och begränsningar såsom handlings- och tankestrukturer. Denna nivå 
kan överensstämma olika mycket med den formella organisationen.  

3. Kognition – människors uppfattningar om organisationens uppbyggnad och hur den 
fungerar. Även deras värderingar på vad som är positivt respektive negativt med 
detta ingår. Denna nivå sammanfattar deras förståelse av och kunskaper om både 
den reella och den formella nivån (Löwstedt, 1989). 

 
Kognitiv organisationsteori är inte enbart tillämpbar på individnivå utan kan även användas 
för att beskriva tankemönster och tankeprocesser på grupp-, organisations- och branschnivå. 
Med kartläggning av kognitiva strukturer avser man komma åt implicita antaganden eller 
tankefigurer som påverkar såväl människans handlingar som hennes sätt att resonera. I ett 
kognitivt perspektiv är såväl individuella som gemensamma tankestrukturer centrala för 
förståelse av vad som sker i organisationen. Genom att båda dessa spelar en central roll 
utvecklas förståelsen eller tolkningen av ett företag. Detta får en inverkan på såväl företagets 
strategiska överväganden, ekonomiska prioriteringar, produktionstekniska lösningar som 
användningen av företagsekonomiska modeller i företaget (Hellgren och Löwstedt, 1997).  
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2.1.1 Kognitiva kartor 
Enligt Hellgren och Löwstedt (1997) handlar den kognitiva organisationsteorin om 
människors föreställningar om organisatoriska fenomen, där kognitiva kartor är ett sätt att 
beskriva dessa på. Det är en benämning för hur människors erfarenheter samlas, lagras och 
vägleder henne i såväl det dagliga livet som organisationer och företag. Begreppet nämns 
ofta i diskussioner om hur företag och organisationer fungerar, detta för att människor då 
använder dessa kartor. Dessa används för att personen ska kunna orientera sig i all den 
information och sinnesintryck som hon eller han möter och tolkar. Den visar således 
organisationsmedlemmars bild av organisationen (Hellgren och Löwstedt, 1997).  
 
Kognitiva strukturer kan avläsas genom ett flertal metoder, bland annat genom tolkning av 
intervjuer. Kognitiva strukturer utvecklas och blir mer differentierade allteftersom nya 
erfarenheter erhålls inom olika områden. Erfarenhet menar vissa förvärvas i interaktion med 
andra människor och att kognitiva strukturen därmed formas i en social process (Löwstedt, 
1989). Dock är det viktigt att påpeka att psykologisk forskning som gjorts inom området 
förändring visar att människor har en tendens att överskatta den egna betydelsen vid 
framgångsrika förändringar och på samma sätt överdriva omgivningens betydelse vid 
negativa förändringar (Löwstedt, 1995). 
 
Bernstein et al. (2003) beskriver den kognitiva kartan som en tankens cirkel, innehållandes fem 
kärnfunktioner: beskriva, elaborera, besluta, planera och agera. Då denna aktivitet är konstant 
aktiv, är snabb och svår att observera direkt, är den därmed svår att vetenskapligt studera. 
Ett sätt som går att genomföra detta på är genom att angripa mentala processer som en typ 
av informationsbehandlingssystem. Enligt detta system definieras tänkande som 
manipulationen av mentala föreställningar. Välutvecklade tankestrukturer är mer abstrakta, 
mer komplexa, mer organiserade, mer nyanserade och även mer konservativa och 
svårföränderliga. (Bernstein et al, 2003) 
 
Det finns enligt Hellgren och Löwstedt (1997) argument på individ-, grupp- och 
organisationsnivå för att tankestrukturer är stabila. På individnivå sägs detta bland annat 
bero på kognitiva begränsningar och skevheter. De kognitiva strukturerna stabiliseras på 
gruppnivå på grund av de bindningar som uppkommer i interaktionen människor emellan. 
På den organisatoriska nivån är den kognitiva strukturen stabil av flertalet anledningar. Det 
kan bland annat bero på svårigheter att uppnå organisatoriskt lärande. (Hellgren och 
Löwstedt, 1997) Detta presenteras närmare längre fram i uppsatsen.  
 
Huruvida kognitiva strukturer är stabila eller inte leder oss till en paradox, då lärande 
förutsätter att en person tar till sig nya intryck och erfarenheter vilket innebär utvidgning 
eller förändring av scheman. Denna paradox måste kunna hanteras i ledning av en 
organisation i förändring (Hellgren och Löwstedt, 1997).  
 
Lord och Foti (1986) menar att mycket information är ständigt tillgänglig för 
organisationsmedlemmarna, ofta komplexa system med mycket information som 
medlemmar måste ta ställning till. Detta sker genom att de tar ställning till information 
genom att integrera den med deras egna tankar, känslor och arbetsvanor. För att kunna 
hantera dessa processer, sker det hos människor många kognitiva aktiviteter utan någon 
medvetenhet om dem och eller förberedelser. Författaren menar att människor förlitar sig till 
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hög grad på strukturerad, redan existerande kunskapssystem för att tolka den 
organisatoriska värld i vilken de verkar. De menar vidare att scheman utvecklas med 
erfarenheter och de blir mer abstrakta, mer komplexa och mer organiserade med 
erfarenheter. Detta sker då människor generaliserar scheman med erfarenheter inom ungefär 
samma område. Vidare menar författarna att scheman förändras i takt med nya erfarenheter. 
De exemplifierar med att experter oftast har bredare scheman med mycket information.  
 

2.1.2 Lärande i organisationer 
Hellgren och Löwstedt (1997) talar om lärande organisationer som organisationer som 
anpassar människan till sitt arbete när det krävs, till exempel när marknaden förändras. Den 
förväntar sig även att individen tar initiativ, förändrar eller förbättrar den löpande 
verksamheten. En lärande organisation ser inte någon motsättning mellan lönsamhetskrav 
och dess roll som aktiv, ansvarstagande samhällsaktör. Därav ställs krav på att inte enbart 
anpassa sig efter förändringar utan även att aktivt delta i förändringar för att förbättra sig 
själv, det lokala samhället det verkar i och nationen i stort. (Hellgren och Löwstedt, 1997) 
 
I boken Tankens företag refererar Hellgren och Löwstedt (1997) till Hedberg som menar att 
snabba förändringar i en organisation eller en bransch minskar förutsättningarna för lärande 
i organisationen. Detta då organisationsmedlemmarna inte har samma möjlighet, som man i 
en stabil bransch kan ha, att utvärdera effekter av nya handlingsstrategier. Hellgren och 
Löwstedt (1997) menar att detta försvårar företags situation då snabbare förändringar skapar 
ett större behov av lärande. Den tekniska utvecklingen avseende produkter, processer och 
organisationer är ett exempel på en förändring som ökar företags osäkerhet. Denna typ av 
förändring leder, enligt författarna, till att företags behov att lära sig på ett ofta radikal sätt 
ökar.  
 
Lärande innebär att den kognitiva bilden ändras. Men det är viktigt att lärande sker på både 
individnivå och organisatorisk nivå. På individnivå brukar de psykologiska tolkningarna 
delas in i två teorier: konnektionistiska och kognitiva. Enligt den förstnämnda teorin är 
inlärning samma sak som förändrat beteende. Enligt den andra teorin innebär inlärning att 
tankestrukturerna förändras av erfarenhet. På organisatorisk nivå sker lärande i olika 
sammanhang och på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån formella utbildningar till 
satsningar på det dagliga lärandet i företaget eller organisationen (Hellgren och Löwstedt, 
1997). Lärandeprocessen i organisationer kan grovt delas in i tre olika delar: 
 
 
 
 
 
 
 
Det första steget, skanning, gäller granskning av omgivningen och insamling av information 
som sedan ges till ledare på högre nivå. Detta kan ske både formellt och informellt.  
På den andra nivån, tolkning, ges informationen en mening. Här delas tolkningen och 
kognitiva kartor skapas. En tolkning uppstår då ny information kommer in i organisationens 
kollektiva kognitiva karta. En organisations tolkning definieras oftast som processen att 

Skanning –  
Insamling av 
data 

Tolkning – 
information ges en 
innerbörd 

Lärande – handling 
baserad på tolkning 
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utveckla en gemensam förståelse och scheman bland samtliga ledare på högre nivå. 
Tolkningen ger en mening till insamlad data men den förekommer före organisatoriskt 
lärande och handlingstagande. I det tredje steget, lärande, skapas handlingar utifrån de 
tolkningar som råder. Organisatoriskt lärande definieras som processen där kunskap om 
relationen mellan organisationen och omgivningen utvecklas. Lärande är där kognitiva 
teorier omvandlas till handlingar. Författarna menar att denna modell förenklar en process 
som egentligen är betydligt mer komplex. Övertygelser, politik, mål och perception är alla 
faktorer som kan försvåra det organisatoriska lärandet. De menar istället att denna modell 
används för att visa på relationen variablerna emellan (Daft och Weick, 1984).   
 

2.1.3 Människor och förändringar 
Kotter (1998) anser att människor som varit med om större organisationsförändringar som 
inte har varit lyckade, ofta har en negativ inställning till förändringar. Han har även utifrån 
sina erfarenheter sett att företag hanterar förändringar på ett felaktigt sätt vilket till stor del 
beror på att våra erfarenheter inte har förberett oss på de utmaningar som förändringar 
ställer oss inför. Även Lippitt (1982) nämner det faktum att det existerar en bristande 
förmåga att klara av förändringsprocesser som äger rum i dagens ständigt förändrade 
efterfrågan. För att kunna göra detta menar han att det krävs rätt förståelse och användning 
av de humana resurserna i organisationen.  
 

De Wit och Meyer (2005) menar att människor har en automatisk negativ attityd till 
förändring. Stabilitet och säkerhet värderas högt. Ju tydligare mönster och rutiner, desto 
större önskan att bibehålla dessa. Även framgång bidrar till att det befintliga systemet 
föredras. 
 

2.1.4 Ledarens roll  
Stubbart (1989) tar upp vikten av att känna till vilken typ av tänkare högt uppsatta 
beslutsfattare är. Han menar att deras tänkande sällan nämns när man talar om strategisk 
styrning, detta trots det faktum att dessa personer fattar de flesta besluten. Han menar att det 
är en nödvändig koppling som måste göras då beslutsfattares tankesätt kan komma att 
påverka strategins utfall på flertalet sätt. (Stubbart, 1989) 
 
Stubbart (1989) presenterar Schendel och Hofer, som utifrån sina modeller, beskriver 
tankeaktiviteter som kräver kognitiva komponenter. De tar upp sex komplexa 
ansvarsområden som chefer har: målformulering, analys av omgivningen, formulering av strategi, 
utvärdering av strategi, implementering av strategi och strategisk kontroll. De menar att dessa sex 
områden kräver att chefer bland annat prioriterar, använder kunskap, gör logiska 
antaganden och gör medvetna omdömen. Till och med i implementeringsfasen menar de att 
detta gäller.  
 

Hellgren och Löwstedt (1997) presenterar en undersökning genomförd av Hellgren och 
Melin (1993) där de presenterade att det för företagets strategiska agerande finns tre nivåer 
som utgör den kognitiva sfären; strategiska tankesätt på individnivån, företagskultur på 
organisationsnivån samt industriell visdom på branschnivån. Även en slutsats drogs om att 
ledares tankesätt är stabila över tiden, samt att deras sätt att tänka och agera är starkt präglat 
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av deras egen historia och personlighet. De menar att en enskild högt uppsatt ledare tolkar 
omvärldssituation och dess hot och möjligheter i linje med sitt eget strategiska tankesätt och 
förhållande till den dominerande branschvisdomen. Trots en stabil kognitiv struktur kan 
radikala strategiska förändringar ske när de tillåts verka i ny situation, ett nytt företag eller 
bransch. På samma sätt kan en ledare i ett framgångsrikt företag och i en bransch ha svårt att 
se behovet av anpassning på grund av hans etablerade och strategiska tankesätt (Hellgren 
och Löwstedt, 1997).  
 
Hellgren och Löwstedt (1997) presenterar även Mitsoff och Masons slutsats om att olika 
personer betraktar samma problem på olika sätt, och att skilda uppfattningar om vad som är 
viktigt kan leda till olika handlingsvägar. 
 
Existerande antaganden om tolkning i organisationer 

I artikeln ”Toward a model of organizations as interpretation systems” talar Daft och Weick (1984) 
om flertalet antaganden som klargör och är en logisk grund på vilken tolkningssystemet är 
uppbyggt. Ett antagande är att ledare på strategisk nivå formulerar organisationens 
tolkningar. När man pratar om organisationers tolkning talar man således egentligen om en 
liten grupp med människor på toppen av hierarkin. Högt uppsatta ledare tolkar 
informationen för hela organisationen. Ett annat antagande handlar om att organisationer är 
olika systematiskt, på sättet de bearbetar och tolkar omgivningen. Organisationer anses 
utveckla specifika sätt att skapa en kännedom om omgivningen. Den tolkningsprocess som 
organisationen använder sig av påverkar i sin tur strategi, struktur och även beslutsfattandet. 
(Daft och Weick, 1984) 
 
Krav på framtida ledaren 

Lippitt beskriver hur viktigt det är med en ledare som har en större förståelse för 
organisationssystemens dynamik. Lippitt et al. (1985) presenterar ett flertal faktorer som han 
menar är viktiga för ledningen. För det första betonar han att det inte finns svar på varje 
situation, varvid chefen måste examinera varje specifik situation och personer i den för att 
vidta rätt handling. Vidare ställs större krav på anpassbara organisatoriska systemen för att 
den framtida organisationen ska överleva i dagens föränderliga omgivning. Den måste 
kunna fortsätta klara av ständigt förändrade kunder, tjänster, produktionstekniker, tekniska 
förmågor, förändrade marknadsförhållanden, sociala behov, ekonomiska krafter, och alla 
andra mängder av krafter som påverkar organisationen. Det är viktigt att dessa förändringar 
uppmärksammas av ledningen som tar de strategiska besluten för att kunna möta de 
multipla krav som ställs av omgivningen. Större fokus bör även läggas på relationers kvalitet 
snarare än kvantitet. Vidare framhäver Lippitt (1985) behovet av att integrera styrning och 
beteendevetenskap då forskning har visat att separation av produktiva arbetskrav, finans 
och humana relationer resulterar i ineffektivitet. En chef måste istället se vikten av alla 
relevanta faktorer. Slutligen behöver chefen vara den som diagnostiserar orsaker och 
planerar inför dem, det vill säga är proaktiv, istället för den som enbart reagerar och 
behandlar de symptom som uppkommer, såsom omsättning och oengagerad personal.  
 
Auktoritet och ledarskap 

Även hierarkin i organisationen påverkar chefens möjlighet att fatta beslut och agera på 
önskat sätt. En organisations hierarki av auktoriteter speglar hur den organisatoriska 
auktoriteten är fördelad och placerad. Ledarskap refererar till sättet organisationschefer och 
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föreståndare använder sin makt och auktoritet. Hierarkin beskriver vad och när auktoriteten 
gäller, medan ledarskap beskriver vem och när (Ford et al, 1988).  
 

2.1.5 Kritik mot kognitiv organisationsteori 
Det finns även kritik och ifrågasättande inom det kognitiva området. Löwstedt (1995) menar 
att människor och strukturer i företag är de vanligaste variablerna som människor ser när 
det gäller en lyckad organisationsförändring. Går det däremot mindre bra är det strukturella 
förhållanden i organisationen, branschen eller samhällsekonomin som är orsaken till det 
negativa resultatet. Det är alltför ofta oklart vad man talar om då det gäller 
organisationsförändring. Detta beror bland annat på en otydlighet om det är den formella 
organisationen eller människors beteende som beskrivs. Det tas alltför ofta förgivet att 
människors faktiska handlingar kan beskrivas med ett organisationsschema, trots det faktum 
att sambanden dessa emellan inte är helt oproblematiska. Även osäkerhet om huruvida 
förändringar skett inom den formella organisationen eller människors sätt att arbeta är ett 
skäl som Löwstedt (1995) menar skapar ovisshet i beskrivningar av 
organisationsförändringar. Detta är ett subjektivt ämne som kan misstolkas av inblandade. 
Även tankestrukturer kan vara svårt att analysera då de ger en bild av individualism men 
lika gärna kan vara kollektiva och kulturellt betingade (Löwstedt, 1995).  
 

2.2 Branschvisdom 

Hellgren och Löwstedt (1997) presenterar kognitionsteori även i ett bredare och mer 
samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta möjliggör enligt dem en diskussion kring den 
sammansatta synen på enskilda aktörers tankar. Varje företag kan ses som en 
organisationsprocess där den handlande aktörens föreställningar och intentioner möter 
omgivningens strukturerande begränsningar och förändrande krafter. Man kan med andra 
ord säga att som en följd av tillvarons komplexitet och mångtydighet blir vår tillvaro aldrig 
en stabil och passiv reproduktion av rådande strukturer. Bara det faktum att tiden går, gör 
att många materiella förutsättningar förändras. Som nämndes tidigare menar Hellgren och 
Löwstedt (1997) att organisationsteori även är tillämpbart och kan användas för att beskriva 
tankemönster och tankeprocesser på branschnivå.  
 
Hellgren et al (i Melander 1997) menar att branschvisdom är baserat på en kognitiv syn på 
verkligheten, som beskriver kollektiva värderingar, trosuppfattningar och normer gällande 
spelets regler och möjliga strategiska handlingar på branschnivå. De menar således att 
branschvisdom uppnås genom institutionella trosuppfattningar och även uppfattningar som 
är mer framtidsorienterade gällande en specifik situation, möjligen strategiska handlingar.  
 
Melander (1997) presenterar Gordon (1985, 1991) som anser att förändringar på 
organisatorisk nivå är begränsade av branschvisdomen, exempelvis trosuppfattning på 
branschnivå. Dock menar han vidare att organisatorisk trosuppfattning är kopplade till, och 
beroende av branschens allmänna trosuppfattning. Följande citat presenteras som en 
karaktärisering av branschvisdom:  
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”Industry-driven assumptions are stable shared by management and labor alike, and productive 
because they insulate a company from taking inappropriate actions as a reaction to short term crisis 
situation.” 
 
Melander (1997) anser att det finns för lite forskning inom interaktionen mellan 
trosuppfattningar på branschnivå och de utformningsprocesser som äger rum i enskilda 
företag.  
 
När ett företag grundas med ett specifikt syfte och ett konkret mål, menar Spender (1989) att 
människan sätts in i en roll där vissa företeelser anses vara självklara. Dock är människan 
som sätts in i denna situation ofta inte medveten om rådande utvecklings- eller modifierande 
processer som pågår runtomkring, utan ser sitt ställningstagande som sunt förnuft. I dessa 
sammanhang talar författaren om rådande ”recipes”; recept i en bransch (Spender, 1989). 
Han talar om att det råder en kretsform mellan vår existerande betydelse av en bransch och 
en grupp av företag som anammar ett givet ”recept”.  
 
Definitionen av branschmedlemskap är svår att fastställa menar han, då de som jobbar i en 
bransch definierar den på ett helt annat sätt än de som observerar branschen utifrån. Då 
fokus ligger på skapande av strategi, måste man definiera branschmedlemskapet i termer av 
existerande grupper av konkurrenter, relationer till kunder och leverantörer. Det är även 
viktigt att finna alternativa sätt att titta på dessa. Det är möjligt att se kopplingar mellan 
bland annat marknader, material och teknologier, men det är nödvändigt att först 
fastställa ”recepten” och se hur dessa definierar branschmedlemskapet. 
 

2.3 Strategiskt förhållningssätt till förändringar  
Denna del består av teorier kring strategiskt förhållningssätt. Teorierna har delats in i tre 
delar; strategisk förändring, strategiskt tankesätt, förändringsperspektivet i utveckling samt 
svårigheter med förändring. 

2.3.1 Strategisk förändring 
Enligt De Wit och Meyer (2005) innefattar strategisk förändring allt från omorganiseringar 
till tekniska förändringar i en organisation. Både små förändringar som går i bana med 
marknadens efterfrågan och förändringar av större och mer omfattande karaktär är 
strategiska förändringar (De Wit och Meyer, 2005).  
 
Förändring i en organisation ses som en övergång från ett sätt till ett annat gällande 
organisering och bedrivande av en verksamhet. Mänskliga resurser, företagets formella 
organisation och teknologi, och företagets förhållande till omvärlden är exempel på det 
förändringen kan avse. Man menar att förändringsprocessen består av tre olika faser; 
diagnos, lösningsförslag och implementeringsfas. Dessa pågår ofta parallellt och på olika 
nivåer. (Löwstedt, 1995) Löwstedt (1995) betonar bland annat organisationens omgivning 
och dess relation till omgivningen som viktiga aspekter vid förändring av strukturer. 
 
Vidare talar Lippitt (1982) även om förändringsstyrning som fokuserar på att identifiera de 
unika elementen av en situation och att utveckla nya ansatser i enlighet med dessa. 
Benchmarking används för att identifiera behovet av förändring. Vanor, attityder, och 
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trosvärden hos individer som ett resultat av intensiva kulturella förhållanden är effektiva 
barriärer vid implementering av förändringsstyrning (Lippitt, 1982). 

2.3.2 Strategiskt tankesätt 
Strategin delas ofta in i två delar; ett analytiskt paradigm där strategiformuleringen ses som en 
medveten och rationell process och ett processparadigm, där strategiformuleringen som 
ständigt pågående och till viss del irrationell. Det analytiska paradigmet fokuserar på 
organisationens strategiska position. Utifrån en analys identifieras de faktorer som enligt 
ledningen är viktiga och deras inverkan på strategin. Vidare ska företagsledningen med 
denna information finna den bästa positionen för företaget. Detta synsätt påminner om 
Porters Five Forces (1991) där han själv har pekat ut fem faktorer; kunder, konkurrenter, 
leverantörer, substitut samt inträdande konkurrenter, som påverkar ett företags 
konkurrenskraft och därmed även dess strategiska tänk. Löwstedt (1995) betonar framförallt 
leverantörer, kunder, konkurrenter och andra omvärldsfaktorer som viktiga för att finna en 
konkurrenskraftig position.  
 
Processparadigmet å andra sidan fokuserar på processerna i företaget istället för utanför 
företaget. Löwstedt (1995) presenterar i ”Människan och strukturerna” (1995) Mintzbergs 
teori som utgår från processparadigmet. Han anser att strategi är både planerat och även ett 
resultat av anställdas dagliga arbete. Det faktum att strategin anses växa fram bidrar till att 
strategiformuleringsprocessen inte kan kontrolleras fullständigt. Det räcker inte enbart med 
en utformad avancerad strategisk plan utan även individernas handlingar måste styras med 
hjälp av insatser från företagsledningen (Löwstedt, 1995).  
 

Lippitt (1982) menar att individer, grupper och organisationer måste reagera, anpassa sig och 
effektivt svara på krafterna i makroomgivningen. Därför krävs det att på ett holistiskt sätt 
titta på mikro och makro nivå för att förstå dessas påverkan på effektiviteten i en 
organisation. 
 

Produktens livscykel 

Det är viktigt att känna till när ett företag behöver förändras. Förändringar i trender i 
samhället skapar ett behov av förändring. Det som skapar behovet av förändring i företaget 
kommer ofta från företagets omgivning. Ytterligare en extern faktor som påverkar företagets 
behov av att förändra verksamheten är fackföreningar och anställda. Flertalet författare 
påpekar att behovet av förändring i ett företag påverkas av var någonstans i livscykeln 
organisationen befinner sig. Detta då varje fas som en organisation går igenom innebär olika 
betydelser och konsekvenser. De faktorer som påverkar ett företag och dess behov av 
förändring är många, varierar, är dynamiska och komplexa. Det är den största utmaning som 
ledningen står inför (Lippitt et al. 1985). 
 
Den välkända produktens livscykel används för att förutsäga tänkbar branschutveckling. 
Oenighet råder dock i huruvida denna kan tillämpas på en bransch men i Porters (1991) 
mening kan den det vilket även kommer att sammanfattas här. Pearson (1990) menar att 
denna teori är tillämpbar både på produkt- och branschnivå. I denna genomgår branschen 
ett antal stadier – introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång. Tillväxt inträffar när många 
köpare strömmar till marknaden och köper produkten. När denna tillströmning minskar och 
når sitt slut avtar den snabba utvecklingen och jämnas ut till en nivå som den aktuella 
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köpargruppen bestämmer. När sedan nya substitut dyker upp avtar tillväxten ännu mer. I 
takt med att branschen genomgår de olika stadierna skiftar även konkurrensens karaktär. 
(Porter 1991) 
 
Porter (1991) redogör för den kritik som har getts till modellen. För det första varierar 
stadiernas längd från bransch till bransch, det är därmed ofta svårt att fastställa exakt vart en 
bransch befinner sig. Även konkurrensen, som hör ihop med respektive stadium i livscykeln 
skiljer sig från bransch till bransch. Den kan till exempel vara koncentrerad under hela 
livscykeln eller starkt fragmenterad, vilket får en betydelse för de strategiska slutsatser som 
hänförs livscykeln. Dock behöver en bransch inte alls följa produktlivscykeln. Porter (1991) 
presenterar även Levitt (1965) som menar att produktionsinnovation och ompositionering 
även kan påverka formen på tillväxtkurvan vilket kan ge den en mängd varierande 
utseenden. 

2.3.3 Förändringsperspektivet i utveckling 
På den nya marknaden bör företag anpassa sin verksamhet till den teknologiska 
utvecklingen, där snabbhet och flexibilitet är nödvändigt. Vidare är kunden alltmer delaktig 
i värdeskapande där olika funktioner samverkar interaktivt i ett lärande system. (Jedbratt 
och Lindgren, 1999) 
 
Lippitt (1982) anser att ledningens roll är av stor vikt. Då behovet av utveckling av 
anpassbara organisatoriska system ökat måste framtidens organisation förbli anpassbar om 
den ska fortsätta vara duglig. Den måste kunna hantera ständigt förändrade kunder, tjänster, 
produktionstekniker, tekniska förmågor, förändrade marknadsförhållanden, social 
efterfrågan, ekonomiska krafter, och alla andra mängder av krafter som påverkar 
organisationen. Det är ledningen som måste erkänna att dess organisation måste möta de 
multipla krav som dess flertal sociala system relaterar till. Även större fokus bör läggas på 
drivande egenskaper inom styrning. (Lippitt, 1982) 
 
För att kunna möta de förändringar som sker i omvärlden krävs effektiv respons från 
ledning på både den interna och externa organisationsmiljön. Man bör därför titta på 
individuell, grupp, och organisationsutveckling/humana systemförnyelser. Vidare ställs 
större krav på anpassbara organisatoriska system för att den framtida organisationen ska 
överleva i dagens föränderliga omgivning. Det är viktigt att dessa förändringar 
uppmärksammas av ledningen som tar de strategiska besluten för att kunna möta de 
multipla krav som ställs av omgivningen. Större fokus bör även läggas på relationers kvalitet 
snarare än kvantitet. (Lippitt, 1982) Den största utmaningen för chefer är enligt De Wit och 
Meyer (2005) att i god tid implementera strategiska förändringar för att på så sätt hantera 
konkurrensen. Den strategiska förnyelsen innebär ständiga anpassningar till externa faktorer 
av vikt. 
 
Jedbratt och Lindgren (1999) talar om reklambranschen och menar att outsourcing är en 
ökande trend. För att minimera kostnader samtidigt som servicenivån hålls på en hög nivå, 
är det ett fördelaktigt alternativ med outsourcing. Dock krävs hög grad av tillit till 
samarbetsföretaget. Det är även en ökande trend med insourcing, som är motsatsen till 
outsourcing. Det innebär att företag väljer att ta över sådana tjänster eller produkter som 
kunder eller underleverantörer tidigare har haft ansvar för. Den vanligaste anledningen till 
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detta är ofta av strategisk karaktär där målet är att komma kunden närmare. Det kan även 
bero på att företag vill komma åt en aktivitet från en underleverantör som anses vara 
strategisk, detta för att få kontroll över denna. Outsourcing anses vidare komma att förändra 
förutsättningarna för traditionella organisationsprinciper inom medievärlden. Det är 
vanligast i t.ex. interaktiva medier. För reklamen innebär denna utveckling att vikten av 
interkommunikation ökar för att kunna hålla ihop mer lösa nätverk (Jedbratt och Lindgren, 
1999). 

2.3.4 Svårigheter med förändring 
Dock finns det de som anser att det inte är så pass enkelt att anamma förändringar utan 
problem. Kotter (1998) menar att det är svårt att genomföra förändringar av mer omfattande 
karaktär. Trots det faktum att företag tydligt kan se problemen som existerar inom 
organisationen (pga. kostnader, kunders krav tillgodoses inte, låg produktkvalitet mm) kan 
det fortfarande vara svårt att implementera förändring i en verksamhet med bland annat en 
inåtvänd företagskultur, trångsynt företagspolitik och rädsla inför det okända. Därför 
behövs det, för att vara effektiv, en metod för att förändra strategier och processer eller höja 
kvaliteten (Kotter, 1998). 
 
De Wit och Meyer (2005) menar att det ofta antas att organisationer successivt och enkelt 
skiftar från en position till en annan, med lite motstånd. Dock menar de att så inte är fallet. 
Strategisk förändring möts ofta av starkt motstånd. Förändringens rörelse sker inte konstant 
utan snarare abrupt och dramatiskt. Ju större förändring desto mer intensiv blir reaktionen.  
En organisations utvecklingsprocess är orienterad kring frågor och fokuserar på existerande 
och även förutsedda organisationsproblem. I de flesta fall identifieras och beskrivs de 
observerade problemen. De krafter som påverkar och skapar problem för organisationen 
neutraliseras och alternativa tillvägagångssätt utvecklas och implementeras. De mål som 
företag sätter upp visar åt vilken riktning företaget ska gå. Problem som uppstår på vägen är 
viktiga att identifiera och hantera vare sig de är genererade internt eller externt. 
Organisationsutveckling är normativ då den förändras i en önskad riktning. (De Wit och 
Meyer, 2005) 
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3 Att undersöka strategiskt tankesätt 
 

 
Att granska individers föreställningar är en komplex uppgift. I detta kapitel kommer därför en 
noggrann beskrivning att ges av de vetenskapliga arbetsmetoder som tillämpats i denna studie. Detta 
innefattar hur vi som forskare förhållit oss till vetenskapen, vår ansats i undersökningen samt vårt 
tillvägagångssätt för att samla in och analysera data. Avslutningsvis beskriver och motiverar vi de 
kriterier som en undersökning av denna karaktär bör uppfyllas och uppfyller.  
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att förhålla sig rätt till kunskap är det viktigt att definiera vad vetenskap är. Vi använder 
Erikssons och Wiedersheim-Pauls (2006) definition: 
 

”Vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att kreativt och kritiskt 
ompröva nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder för att testa kunskapens 
gränser och därmed utveckla ny kunskap” 

 
Vi har förhållit oss till vetenskapen genom vår ambition att utveckla ny kunskap inom 
kognitiv organisationsteori. Vi vill framförallt se hur det, genom att studera individers 
föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar, går att förstå strategiskt tankesätt i 
en bransch. Denna kunskap vill vi ska kunna tillämpas inom andra områden och branscher. 
Med denna ambition utgår vi ifrån den hermeneutiska skolan, på vilket sätt kommer i detta 
avsnitt att förklaras ytterligare. Förhållningssättet har sedan en tydlig koppling till den 
vetenskapliga arbetsmetod som använts i denna studie. En sammanfattning av denna 
återfinns i figur 3.1. Vårt sätt att finna stöd i vetenskapliga arbetsmetoder karaktäriserar 
enligt Lundahl och Skärvad (2005) en vetenskaplig undersökning. 
 
Figur 3.1 Vetenskaplig arbetsmetod (Källa: Egen) 
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3.1.1 Hermeneutik 
För att kunna studera individers strategiska tankesätt måste vi komma åt deras sätt att tänka 
kring förändringar i sin omgivning. Tankesätt är vidare unika för varje individ. Vi utgår 
därför från företagsledares sätt att tolka och se förändringar, vilket i sig är ett sätt att förhålla 
sig till verkligheten. Med utgångspunkt i människors uppfattningar om världen är studien 
hermeneutisk till sin karaktär, vilket också styrks av Lundahl och Skärvad (2005).  
 
Den hermeneutiska inriktning synliggörs enligt Lundahl och Skärvad (2005) även i vårt sätt, 
som forskare, att försöka skapa en förståelse för de föreställningar vi ser hos de individer vi 
undersöker. Genom att både analysera innehåll och struktur i individers föreställningar har 
vi även uppnått en förståelse för dess innebörd för individens strategiska förhållningssätt till 
förändringar. Eftersom personligheten ligger till grund för alla tolkningar (Anderson 1979), 
får vårt sätt att tolka och söka förståelse stor betydelse i denna studies resultat. 
Forskningsprocessen blir således partisk i denna mening.  
 
För att förstå och tolka individers föreställningar på ett riktigt sätt har all insamlad data 
tolkats i sin kontext. I denna tolkning är medvetenhet om kontextens påverkan särskilt viktig 
för att på ett tillförlitligt sätt kunna finna mönster i individers föreställningar. Anderson 
(1979) betonar kontextens vikt för att uppnå förståelse för sociala fenomen i sin helhet.   
 

3.2 Angreppssätt 

Formuleringen av de initiala undersökningsfrågorna avgör hur dessa sedan angrips och hur 
svar söks på dessa. Vi ställde oss både frågan om vilka föreställningar som finns kring 
förändringar i reklambranschen och om hur strategiskt förhållningssätt ser ut givet dessa 
föreställningar. Problemen är därmed snarare formulerade för att finna empiriska svar än 
teoretiska, även om det första inte utesluter det andra. Genom att låta dessa styra 
insamlingen av relevant teori tar denna studie en så kallad induktiv ansats (Bryman 2007). 
 

3.3 Forskningsstrategi 

Det finns en tydlig relation mellan teori och forskning, synen på kunskap och på 
verkligheten. Vi har tidigare redogjort för den hermeneutiska och induktiva ansatsen, vilket 
bland annat har motiverats med att vi i denna uppsats velat se hur individer tolkar och 
uppfattar förändringar i sin omgivning. Av samma anledning har en kvalitativ 
forskningsstrategi tillämpats vid insamling av data. Vi menar att det krävs närhet för att 
kunna förstå individens tankesätt och förhållningssätt till förändringar. Hur denne uttrycker 
handlingar, händelser, normer och värden utifrån sitt perspektiv innebär enligt Bryman 
(1998) en kvalitativ ansats. Att titta på detta utifrån någon annans ögon menar han dock inte 
är helt oproblematiskt eftersom det både är svårt att göra en riktig beskrivning av 
intervjupersonernas perspektiv och visa att tolkningen är riktig.  
 
I en kvalitativ forskningsstrategi kan insamling bland annat ske genom observationer, 
kvalitativa intervjuer och insamling av texter och dokument (Bryman 2007). I denna 
undersökning har majoriteten samlats in genom kvalitativa intervjuer av ett flertal aktörer 
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inom reklambranschen. Intervjuer framkom i kapitel två som ett sätt att avläsa individers 
kognitiva struktur.  
 

3.4 Urval 

Urvalet i denna studie har varit ändamålsorienterat, det vill säga studiens syfte har styrt vilken 
typ av information som eftersträvats. Detta stöder också Jacobsen (2002). Eftersom studiens 
syfte är att undersöka strategiskt tankesätt i reklambranschen föll det sig naturligt att 
individer med ledande befattning i denna skulle utgöra studiens urval. Personen ska med 
andra ord sitta i ett företags ledningsgrupp och inneha ansvar för eller påverkan på 
strategiskt beslutsfattande i verksamheten. Vi tror även att personer med sådan befattning 
har relativt stor erfarenhet och kunskap om förändringar i branschen. I ledningsgruppen 
försökte vi i första hand få tala med VD, då denna torde vara den främsta att fatta strategiska 
beslut.  
 
Reklambranschen är en fragmenterad bransch med en mängd olika byråer. För att bättre 
förstå vårt urval vill vi tydliggöra vilka byråer den består av. I Clas Collins (2007) definition 
av den svenska reklambranschen inkluderas byråer som tror ha sin huvudaktivitet inom 
annonsering, utomhusreklam, övrig tryckt reklam, DR, radioreklam, TV-reklam och 
reklamfilm, Internetbaserad reklam, grafisk design och förpackningar, event marketing, sales 
promotion/action marketing, kundtidningar, medieförmedling/-rådgivning, mässor, PR, 
varumärkesplattformar och övrig marknadskommunikation. För denna studie vill vi även 
inkludera andra intressenter såsom branschorganisationer, branschanalytiker och 
reklamskolor som kan ge en samlad bild av branschen.  
 
Två grupper har utgjort vårt urval; personer med ledande befattning på reklambyråer och 
andra aktörer med ledande befattning i branschen.  
 

3.4.1 Reklambyråer 
Den första gruppen består av personer med ledningsbefattning på reklambyråer. 
Motiveringen av denna grupp går ända tillbaka till undersökningsfasen till det som kom att 
utgöra denna uppsats problemformulering. Under denna fas träffade vi VD för reklambyrån 
DDB Stockholm men gjorde även en omfattande undersökning om vad som uttalats i media 
för att få en så bred bakgrund som möjligt. Förutom de förändringar VD:n talade om så fann 
vi aktuella artiklar som handlade just om förändringar och osäkerhet kring reklambyråns 
framtida roll. 
 
Vi fann det intressant att undersöka hur reklambyråer som agerar på en större marknad och 
som är framgångsrika inom den svenska reklambranschen, förhåller sig till förändringar. 
Därför valde vi att utgå från de tio mest framgångsrika reklambyråerna i branschen enligt 
Indikat Reklam1 när vi valde ut vårt urval. I tabell 3.2 presenteras de reklambyråer som kom 
att kontaktas. För ett bredare urval ville vi även ha en byrå som är större på en lokal marknad. 
Vi valde Markus Reklambyrå eftersom vi har befunnit oss i Linköping under uppsatsens 

                                                
1 I Byråtoppen 2007 rankar Indikat Reklam reklambyråer genom en sammanvägning av byråers kundkapital och deras kreativitet 
(www.indikat.se/reklam). 
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gång. Byrån är en större lokal byrå med kunder i hela Fjärde Storstadsregionen, är 
prisbelönad precis som de andra. 
 
Tabell 3.1 Urval av reklambyråer 

      

 
 

1. Lowe Brindfors 
2. Storåkers 
3. Great Works    
4. DDB Stockholm 
5. Forsman & Bodenfors 
6. Markus Reklambyrå 
  

3.4.2 Andra aktörer i reklambranschen 

Den andra gruppen består av aktörer med ledningsbefatting och skilda roller inom 
reklambranschen. Tillsammans med personer med ledande befattning på reklambyråer kan 
dessa personers föreställningar bidra till en bild av strategiskt tankesätt i reklambranschen.   
 
Vi rekommenderades av VD för DDB Stockholm att kontakta Pia Grahn Brikell, VD för 
Sveriges Reklamförbund. Hon medverkar frekvent i media under tiden denna uppsats skrivs. 
Clas Collin som årligen gör branschens byråanalys har vi, förutom sett i media, blivit 
rekommenderade att kontakta av två av våra intervjupersoner. Både två är, av Lundahls och 
Skärvads (2005) definition, att kalla experter. 
 
VD för två mediebyråer inom Omicom Media Group (OMG) och VD för Sveriges främsta 
reklamskola, Berghs School of Communication, rekommenderades båda av VD för DDB 
Stockholm med syfte att förmedla värdefull information kring dagens förändringar. Med 
ansedd god kunskap om branschen valdes dessa personer därför ut till vårt urval. I tabell 3.3 
ges en sammanställning av dessa aktörer. 
  
Tabell 3.2 Urval av övriga aktörer i reklambranschen      

   

  

   
1. Sveriges Reklamförbund  Pia Grahn Brikell   
2. OMG    Daniel Eriksson   
3. Berghs School of Communication  William Easton 
4. Svensk Reklamutveckling  Clas Collin   
 

3.5 Intervjuer 

Nästan all insamlad data kommer ifrån intervjuer med aktörer i reklambranschen. Eftersom 
vi själva har samlat in denna information för första gången utgör de enligt Jacobsen (2002) 
uppsatsens primärdata. Men vi har även använt oss av en rapport vars innehåll är insamlad 
av någon annan för ett annat ändamål. Rapporten utgör således vår sekundärdata (Jacobsen 
2002). I denna del presenteras och motiveras i detalj vår kontakt med urvalet, våra 

Företag                      Namn 

Reklambyråer
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förberedelser inför intervjuerna, genomförandet av dem och slutligen hur de sedan har 
analyserats och tolkats. 

3.5.1 Kontakt med urval 
VD för DDB Stockholm förberedde för vårt kontakttagande till dem som han förmedlat. Den 
första kontakten vi tog var via mail. Med de som sedan tackat ja till en intervju bestämdes 
tidpunkt och plats omgående. Vilka dessa var presenteras i tabell 3.3. Intervjuerna tillät vi 
äga rum på respektive intervjupersons kontor för att inte besvära intervjupersonen och för 
största bekvämlighet för denne. Undantaget var de telefonintervjuer som genomfördes.  
 
 
Tabell 3.3: Intervjuer med reklambyråledare och andra aktörer inom reklambranschen 

      

 
 
1. Markus Reklambyrå  VD 60 min 
2. Lowe Brindfors  VD 50 min 
3. Storåkers   Byråchef 50 min 
4. Great Works  CMO 40 min 
 

 

 
 

1. Reklamförbundet, Pia Grahn Brikell VD 50 min 
2. OMG, Daniel Eriksson  VD 45 min 
3. Berghs School of Communication,  VD 40 min 
    William Easton 
4. Svensk Reklamutveckling, Clas Collin VD 90 min 

 
Ett par dagar innan respektive intervju skickades ett intervjuunderlag ut till 
intervjupersonen för att ge denne möjlighet att förbereda sig. Vårt främsta motiv var att öka 
informationsutgivningen väl under intervjun. 
 

3.5.2 Förberedelser 
Våra förberedelser inför intervjuerna bestod av att välja en intervjuform samt att utforma ett 
antal frågeformulär. Vi beskriver och motiverar här detta val närmare samt de olika 
intervjunderlag som kommit att användas. 
 
Val av intervjustruktur 
En forskningsintervju kan utformas på ett flertal olika sätt, den kan vara strukturerad, 
ostrukturerad eller semistrukturerad. (Bryman 2007) Den sistnämna är en mellanform av den 
strukturerade och ostrukturerade intervjun och beskriver den form som tillämpats i denna 
undersökning. På så sätt kunde vi i förtid välja ut en uppsättning frågor av relativt allmän 
karaktär. Under själva intervjuns gång kunde ordningsföljden på dessa frågor variera, och 
utrymme ges till att ställa uppföljningsfrågor (Bryman 2007).  
 

Företag                      Position        Intervjuns längd 

Företag, namn                     Position        Intervjuns längd 
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Den semistrukturerade intervjuformen var framförallt lämplig för vår frågeställning 
eftersom vi på ett kontrollerat sätt ville kunna se intervjupersonens tankemönster och 
föreställningar kring förändringar. Med en strukturerad intervjuform hade vi varit tvungna 
att strikt hålla oss till ett förutbestämt intervjuschema med mer specifika frågor under 
intervjuerna (Bryman 2007), vilket vi tror hade kunnat hindra oss från att se detta tankesätt. 
Vi ville även kunna styra genererade svar i högre grad än i den som den ostrukturerade 
innebär. I denna har intervjuaren enbart en lista med teman och några allmänna 
frågeställningar (Bryman 2007).  
 
Ett undantag till intervjuerna ovan var vårt första möte med VD för DDB Stockholm. Den 
var av explorativ karaktär eftersom den syftade till att ge en bakgrund till det problem vi i 
problemformuleringen sedan skulle avgränsa. Vi var vid denna tidpunkt fortfarande i 
undersökningsfasen och ville erhålla en så bred och ofärgad bakgrund som möjligt.  
 
Utformande av frågeformulär 

När intervjuerna hade planerats in utformades tre olika frågeformulär, beroende på 
intervjupersonens roll i reklambranschen (se bilaga). En till reklambyråledare och två till den 
del av urvalet som bestod av andra aktörer inom branschen. Genom att anpassa 
frågeformulären efter aktörens roll i reklambranschen ställdes alla frågor med hänsyn tagen 
till dennes kontext, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten av insamlad data. Alla frågor, 
oberoende av formulär, speglade även det som vi i uppsatsen syftar till att svara på. 
 
De första frågorna har berört företaget och intervjupersonens roll med syfte att göra 
intervjupersonen bekväm i situationen. Att inleda med komplexa och invecklade frågor 
menar Jacobsen (2002) skulle kunna leda till att intervjupersonen låser sig under resten av 
intervjun. I intervjuunderlaget har sedan allmänna frågor varvats med mer precisa frågor om 
hur intervjupersonen själv gör gällande den allmänna frågan. Jacobsen (2002) menar att 
allmänna frågor leder till en mindre styrd intervju och i sin tur större informationsutgivning 
av intervjuobjektet. Av samma anledning exemplifierade vi i intervjuunderlaget inte vår 
fråga kring vad denne såg som förändringar i reklambranschen. Detta var framförallt viktigt 
eftersom vi ville komma åt deras föreställningar kring förändringar. Förändringarna som i 
slutet togs upp var lika för alla intervjupersoner och var några av de vi inledningsvis 
beskrivit i denna uppsats. Genom att utforma frågeformulären enligt de metodmässiga 
regler som finns menar vi att insamlad data från intervjuerna har gett denna studie en bra 
grund.  
 

3.5.3 Genomförandet 
Vi valde att genomföra intervjuer direkt (ansikte mot ansikte) och per telefon. Vid inbokning 
av intervjuer erbjöds intervjupersonerna ett antal datum under en viss tidsperiod. De 
personer som inte kunde ställa upp på en intervju under dessa dagar blev istället intervjuade 
per telefon.  
 
Det finns en rad fördelar och nackdelar med båda intervjuformerna. En av fördelarna med 
direkta intervjuer är att det är lättare att skapa en förtrolig stämning, som i sin tur gör det 
lättare för intervjupersonen att tala kring ämnen som kan vara känsliga (Jacobsen 2002). Den 
direkta intervjuformen blir således lämpligare ju mer ostrukturerad intervjun är. Fördelarna 
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med telefonintervjuer är att de är billigare, de tar mindre tid och är lättare att hantera än 
personliga intervjuer. Respondentens svar påverkas heller inte av intervjuarnas fysiska 
närvaro, vilket kallas för intervjuareffekten (Jacobsen 2002). Detta blir således till nackdel för 
direkta intervjuer. En svaghet med telefonintervjuer är att intervjuarna inte kan se 
intervjupersonerna vilket leder till att denne inte har möjlighet att läsa ansiktsuttryck om 
osäkerhet gällande en fråga (Bryman 2007). Metoderna menar Jacobsen (2002) helt klart 
påverkar undersökningens tillförlitlighet. Väl medvetna om dess fördelar och nackdelar 
menar vi skapar en högre tillförlitlighet i denna uppsats. 
 
Miljöns påverkan 

Eftersom forskning har visat att miljön där intervjun sker påverkar innehållet (Jacobsen 2002) 
ser vi det viktigt att även beskriva vart intervjupersonerna i denna undersökning har blivit 
intervjuade. Alla intervjuer har ägt rum på respektive intervjupersons arbetsplats, i 
konferensrum eller annat rum där vi har kunnat tala ostört. Miljö där intervjuerna ägt rum 
menar vi både har gett oss mer information och kanske till och med en mer trovärdig sådan. 
 
Varje intervju har inletts med en kort presentation av oss och syftet med denna studie. 
Utrymme gavs även för andra frågor intervjupersonen kunde tänkas ha bland annat kring 
oss, ämnet och intervjun. Detta menar Jacobsen (2002) är bra för att värma upp båda parterna 
innan själva intervjun börjar. I slutet på varje intervju har alla intervjupersoner blivit 
tillfrågade om det är något de vill tillägga. Detta för att ge dem en möjlighet att täppa igen 
luckor eller något som de av någon annan anledning enbart ville förmedla. Detta har i sin tur 
lett till en mer komplett och mer tillförlitlig sammanställning och analys av data.  

3.5.4 Tolkning och analys av datainsamling 
Med all empirisk information i hand var nästa steg att bearbeta den noggrant. Vi har följt 
Jacobsens (2002) råd i detta tillvägagångssätt gällande beskrivning, systematisering och 
kombination.  
 

Beskrivning 

I enlighet med Jacobsen (2002) har vi varit strävat efter noggrannhet i bearbetningen av data 
genom att göra den så rik som möjligt på detaljer, analysering och variationer. Det första 
steget i bearbetningen var att transkribera alla intervjuer, det vill säga att ord för ord skriva 
ned den inspelade intervjun. Genom den noggranna dokumenteringen av data har risken för 
feltolkningar vid analys av intervjumaterialet minimerats. 
 
Systematisering 

Vi valde att följa företagsledarens logik i varje intervju vid presentation av empirisk data för 
att inte ta uttalanden ur sitt sammanhang. Därefter sattes rubriker som motsvarade 
företagsledarens huvudsakliga ståndpunkt i en viss fråga. Korta beskrivningar av kärnan i 
intervjupersonens resonemang har skrivits i våra ord medan citat har använts så mycket som 
möjligt för att säkerhetsställa en riktigare analys av individens föreställningar. Vi lät vidare 
personerna på reklambyråerna vara anonyma i den empiriska presentationen för att undvika 
att de jämför sig sinsemellan och risken för att de känner sig utpekade. Det har ej heller varit 
relevant att nämna personerna utan snarare redogöra för vad som sagts och det resonemang 
som förts.   
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Kombination 

Det tredje och sista steget innebär en närmare tolkning av data för att finna mönster och 
försöka generalisera viss information. I detta steg menar Jacobsen (2002) att man får de mer 
dolda och mest intressanta förhållandena. För att få fram respektive individs strategiska 
tankesätt har vi gjort en sammanställning av respektive individs föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar. Dessa har presenterats som individens kognitiva karta. Vi 
har därefter gjort en tolkning av varje individs föreställningar och förhållningssätt till 
förändringar. Den kognitiva kartan visar således vad tolkningen baserats på. Därefter har det 
gemensamma i varje individs föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar 
tolkats och analyserats för att utgöra den samlade branschvisdomen.  
 

3.6 Källkritik 

I denna del ställer vi oss kritiska till den data som samlats in via intervjuer. Vi vill genom att 
uppvisa ett kritiskt förhållningssätt visa tillförlitlighet i det material som samlats in. 
 
Alla har inte haft en VD-roll vilket innebär att det kan vara så att de inte har haft lika 
förutsättningar när det gäller att uttala sig om frågor kring förändringar och strategiska 
beslut i företaget.  
 
De frågor som har ställts kring förändringar har genererat svar av subjektiv art. Något som 
likaså varit önskat då vi i denna uppsats har undersökt individers föreställningar. Detta gör 
att man som läsare till viss grad bör ställa sig kritisk till vad intervjupersonerna har sagt. 
Syftet i denna uppsats har dock inte varit att finna en sanning kring faktiska förändringar i 
reklambranschen, utan att förstå strategiska tankesätt. Med en samling av vad flera personer 
tycker kan läsaren istället skapa sin egen uppfattning om förändringar i reklambranschen. 
 
Vi tror även att intervjupersonerna velat visa en så positiv bild som möjligt av sig själva och 
den egna verksamheten. Vi har dock märkt att samtliga intervjupersoner har varit kritiska 
till sig själva och/eller till sin byrås agerande och nämnt både positiva och negativa 
förändringar. De skulle också ha kunnat uttala sig om att de har förhållit sig till en 
förändring fast de inte har gjort det. Vi har dock sett till att vara frågvisa och tagit reda på 
mer specifik information om hur det gjorts.  
 
Det faktum att personliga frågor har varvats med frågor kring verksamheten, för vilken 
intervjupersonen har ett stort ansvar, kan ha gjort att intervjupersonen inte fullt ut vågat 
öppna sig och obehindrat tala om exakt vad denne tycker och tänker. Vi har dock varit 
noggranna med att redogöra för intervjupersonen att denne får godkänna materialet innan 
det används i uppsatsen.  
 
Att veta om det är personens helt egna tankar eller är samlade tankar som uppstått genom 
tidigare diskussion i byrån (ett ”vi-tänk”) är omöjligt att veta. Det är dock viktigt att påpeka 
att även om tanken kanske inte var helt ”egen” från början så utgör den trots allt dennes 
föreställningar. 
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Vidare tar Bryman (2007) upp svårigheten med att undersöka utifrån någon annans ögon, 
eftersom det både är svårt att göra en riktig beskrivning av intervjupersonernas perspektiv 
och visa att tolkningen är riktig. För att minimera dessa problem har vi valt att låta 
intervjupersonen godkänna sin del av intervjumaterialet som använts i uppsatsen, så kallad 
respondentvalidering. Detta rekommenderas likaså av Bryman (2007) för att som forskare 
kunna försäkra sig om en riktig uppfattning av deras verklighet. 
 
Sammanfattningsvis har medvetenhet om dessa brister funnits med även i tolkning och 
analys av data. Därigenom har bristernas påverkan på det slutliga resultatet minimerats 
vilket i sin tur ökar tillförlitligheten i tillvägagångssättet i uppsatsen.  
 

3.7 Metodkritik 

I denna del motiverar vi för trovärdighet och äkthet i denna studie. Bryman (2007) hänvisar 
till Lincoln & Cuba (1985) som säger att dessa två grundkriterier bör finnas med i en 
kvalitativ undersökning. Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 
 

3.7.1 Tillförlitlighet 
Om det finns flera beskrivningar av en och samma verklighet menar Bryman (2007) att det är 
kritiskt att undersökningen är trovärdig i läsarens ögon. I denna uppsats har vi 
säkerhetsställt detta genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet i detta metodkapitel, i 
enlighet med de metodmässiga regler som finns. Genom att noggrant ha granskat ett flertal 
metodböcker, både av bredare och djupare karaktär, har det som varit mest relevant för 
denna undersökning kunnat väljas ut för att på ett tillförlitligt sätt beskriva våra val och vår 
inriktning. För att öka tillförlitligheten i denna uppsats har vi, som även nämnts tidigare, valt 
att låta intervjupersonerna godkänna den data som skulle komma att användas i uppsatsen. 
Respektive intervjuperson har även fått en möjlighet att korrigera eller tillägga nödvändig 
information.   
 

3.7.2 Överförbarhet 
Överförbarhet är till för att säkerhetsställa att läsaren med egen förmåga kan bedöma hur 
pass överförbara resultaten är i en annan miljö (Bryman 2007). För att göra detta möjligt har 
vi försökt göra så fylliga beskrivningar som möjligt. Med samma ändamål har även det 
empiriska kapitlets första del avsett att ge läsaren en mer saklig bild av hur reklambranschen 
ser ut.  
 

3.7.3 Pålitlighet 
I detta metodkapitel har vi detaljerat redogjort för alla steg i forskningsprocessen, såväl vad 
det gäller urvalet av intervjuer som insamlandet av data. En noggrann redogörelse menar 
Bryman (2007) skapar pålitlighet i en uppsats. Samtidigt har personerna i vår 
seminariegrupp samt handledare kritiskt granskat uppsatsen under undersökningens gång, 
och en sista gång när uppsatsen varit klar. Även detta ökar pålitligheten. Transkriberingar 
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som gjorts av intervjuer möjliggör även att denna information kan delges. På så sätt tillåts 
undersökningen kontrolleras av andra som önskar försäkra sig om denna uppsats pålitlighet. 
  

3.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
För att uppfylla detta kriterium menar Bryman (2007) att forskaren bör säkerhetsställa att 
denne är i god tro. Detta kan ske genom att visa att inte forskaren medvetet låtit personliga 
värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet av undersökningen samt de 
slutsatser som har dragits. 
 
Genom att tidigare inte ha undersökt detta ämne, varken teoretiskt eller empiriskt, existerar 
heller inte en eventuellt påverkande teoretisk inriktning. Detta minimerar i sin tur risken för 
att detta skulle ske i denna undersökning. Av samma anledning har även ett kritiskt 
förhållningssätt tillämpats till de teorier som granskats.  
 

3.7.5 Äkthet 
I denna uppsats har vi låtit intervjuns logik styra presentationen av intervjuerna. Därmed 
har inga åsikter tagits ur sitt sammanhang. Vi valde även att minimera egna tolkningar av 
vad som sagts och att istället citera för att tydliggöra intervjupersonens sätt att uttrycka sig. 
Detta visar enligt Bryman (2007) på äkthet eller autencitet i en undersökning på så sätt att en 
mer rättvis bild ges av de åsikter och uppfattningar som de studerade personerna visar. 
 
Genom den undersökning som gjorts har vi uppnått en förståelse för hur ledare inom 
reklambranschen tänker kring förändringar. En bättre förståelse om den sociala verkligheten 
som studerats styrker enligt Bryman (2007) äkthet, så kallad ontologisk autencitet. Förutom 
denna förståelse har även förståelse skapats för hur andra i reklambranschen upplever 
förändringar och reklambyråers förhållningssätt i branschen (i miljön upplever saker och 
ting), vilket Bryman (2007)  kallar pedagogisk autencitet.  
 
Genom att skapa medvetenhet bland aktörer om deras sätt att tänka i förhållande till andra 
ger denna studie aktörer i reklambranschen en möjlighet att förändra sin situation. Därmed 
har det som Bryman (2007) kallar katalytisk autencitet, uppfyllts. Med den medvetenhet som 
förmedlas kan deltagarna även vidta åtgärder i den egna verksamheten. Det sista delkriteriet, 
taktisk autencitet, har därmed uppfyllts (Bryman 2007). 
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4 Empiri 
 

 
I denna del presenteras den data som samlats in genom intervjuer med aktörer inom reklambranschen. 
Först ges en introduktion till reklambranschen av en mer saklig karaktär för att ge en större förståelse 
för data som sedan presenteras från intervjuer med reklambyråledare och andra aktörer i 
reklambranschen.  
 

4.1 En introduktion till dagens reklambransch 

 
Branschdefinition 

Olika institutioner och branschexperter definierar reklambranschen på olika sätt. 
Branschanalytikern Clas Collin (2007) konstaterar att gränserna är väldigt luddiga. Vi har 
valt att använda oss av Collins (2007) definition. Han avgränsar reklambranschen till svenska 
byråer som tror ha sin huvudaktivitet inom annonsering, utomhusreklam, övrig tryckt 
reklam, DR, radioreklam, TV-reklam och reklamfilm, Internetbaserad reklam, grafisk design 
och förpackningar, event marketing, sales promotion/action marketing, kundtidningar, 
medieförmedling/-rådgivning, mässor, PR, varumärkesplattformar och övrig 
marknadskommunikation. Med en ”byrå” menar vi hädanefter alla typer av byråer som 
finns i reklambranschen, av dessa är ”reklambyrån” en typ av alla.  
 

Tillväxt i reklambranschen 2006  

Reklambranschen växte år 2006 med 9,8 procent i byråintäkt och 8,9 procent i omsättning, 
enligt Reklamutvecklings branschanalys för 2006 (Collin 2007). De tidigare närmast 
märkbara konjunktursvängningarna i branschen var uppgången i slutet på 1990-talet, 
nedgången 2001-2002 och därefter uppgången 2003-2004. Framtidsmässigt hoppas Collin 
(2007) på högre tillväxt i intäktstal i slutet på konjunkturnedgången och en lugn nedgång.  
 
Reklambyråkategorin kom enbart på nionde plats på förändring i byråintäkt (7 procent), i 
topp låg DM byråer och Webbyråer som växte med hela 42 procent respektive 34 procent. 
Detta är dock inte en dålig siffra enligt Collin (2007) i jämförelse med tidigare år. I 
reklambyråtopplistan för år 2006 efter intäkt är sex byråer koncernägda och fyra fristående. 
Reklammarkanden är extra fragmenterad med stora skillnader när det gäller framgångar och 
klass. 
 

4.2 Reklambyråers föreställningar kring förändringar 

De olika reklambyråerna har tilldelats ett namn utefter ett typiskt karaktärsdrag vi funnit i 
intervjuns innehåll. Data från dem presenteras i följande ordning; den relationsbyggande 
reklambyrån, reklambyrån med kundfokus, den miljömedvetna reklambyrån samt den 
interaktiva reklambyrån.   
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4.2.1 Den relationsbyggande reklambyrån 
En fullservicebyrå 

Denna reklambyrå vänder sig till alla branscher och kan erbjuda allt som har med 
marknadskommunikation att göra. Hon berättar också att det inte alltid är de som gör det 
praktiska jobbet utan att de ibland tar hjälp av partners. Vidare har reklambyrån tre 
kärnvärden; hjärta, nytta och idékraft. När det handlar om att hålla kunden lojal lyfter hon 
särskilt fram kundvård.  

 

Det handlar om alltifrån att vi levererar det som kunden vill ha och helst mer. Det 
innebär att när kunden kommer hit så ska de alltid känna sig varmt välkomna. Vi ordna 
fika, bjuder dem på lunch och har kundevents. Kunder är också människor som behöver 
bli ompysslade ibland. Det är jätteviktigt. 

 

Hon lyfter även fram den kunskap som kunden besitter som väldigt viktig för dem. 
 

Vi brukar säga till kunderna att det är tillsammans vi blir experter. Vi kan inte 
åstadkomma något utan att veta vad kunden behöver och vill ha. Det är kunden som 
känner sin verksamhet bäst.  

 
Strategiskt beslutsfattande 

Strategiska beslut fattas på tre nivåer; på ägarnivå, styrelsenivå och ledningsnivå. På 
ägarnivån styr ägardirektiv som utformas inför den årliga bolagsstämman. Dessa menar hon 
dock är ganska generella. Hon själv sitter på styrelsenivå och har även ett ledningsråd runt 
sig.  
 

På styrelsenivå tas egentligen alla strategiska beslut formellt. Det kan vara exempelvis 
investeringar eller större personalrekryteringar. Om jag har mer operativa frågor med lite 
av strategisk karaktär då har jag ledningsrådet också som jag kan diskutera med mer.  

  

Marknaden, konkurrenterna och konjunkturen 

Hon menar att det är tre faktorer de tar hänsyn till vid strategiska beslut. 
 

Marknaden förstås. Vi måste vi hålla koll på att vi har kunder och hur det kommer se ut. 
Konkurrenterna, vart de befinner sig någonstans; vad har de för omsättning och hur rör 
de sig personalmässigt? Konjunkturen, vi är oerhört konjunkturkänsliga. Vid 
lågkonjunktur är det ofta marknadsföring man drar in på, i alla fall i den privata sektorn.  

 

Ekonomin i samhället i stort påverkar 

Vid frågan om förändringar som påverkar reklambranschen ser hon konjunkturen som en 
självklar faktor, men även ekonomin i samhället i stort. 
 

Men vi är en solid byrå. Vi klarar därför år som är sämre. Det är också en strategi för oss 
att vi vill gärna har långa relationer med våra kunder som gynnar oss i sämre tider.  

 

Hon nämner även uppkomsten av nya mediekanaler. För henne är det viktigt att hänga med 
i den tekniska utvecklingen men att samtidigt fortsätta erbjuda traditionell media.  

 

Det gäller för oss att inte stagnera även om vi vet det någonstans finns ett väldigt 
traditionellt sätt att kommunicera på. Vissa saker ska alltid finnas. Men sen vill vi vara 
med och erbjuda annorlunda lösningar. 
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Strategisk rådgivning är allt viktigare 

Hon berättar att en undersökning de nyligen gjort visat att deras reklamköpare ville ha mer 
strategisk rådgivning från sin reklambyrå. 
 

Man vill ha hjälp med kommunikationsstrategierna, då man inte hinner eller kanske kan 
själva. Och det är precis så vi vill jobba – från idé till den färdiga kampanjen.  

 

Hon berättar också att de flesta vill ha ett mer långsiktigt samarbete med sin reklambyrå. 
 
Den tekniska utvecklingen  

Den snabba tekniska utvecklingen ser hon inte som ett hot, utan snarare som ett komplement 
det för dem gäller att integrera i sitt erbjudande.  
 

Vad som händer inom webbtekniken och användargränssnitten klarar inte vi, vi kan inte 
ha den kompetensen som ligger i fronten hela tiden. Därför jobbar vi hellre med partners 
som håller sig a jour med utvecklingen. Det är också en trend vi ser.  

 

Själva tillämpar de Internet alltmer i sitt erbjudande till kunden. Dock menar hon att det 
finns så mycket att göra inom digital reklam.  
 

Vi har valt att inte ha avancerad teknisk kompetens inom företaget. Men vi har anställt 
människor som förstår vikten av att hänga med i webbutvecklingen.  

 
Det gäller att inte vända kappan efter vinden 

Hon tycker det är jätteviktigt att hänga med i vad som händer och menar att de vill vara bra 
på det. Frågan om hur mycket man ska anpassa sig efter förändringar är svår, men hon 
menar att det bör ske med måtta, långsiktighet och tydlighet i vad företaget står för. 
 

Det gäller att inte vända kappan efter vinden för mycket. Vi försöker vara tydliga i vår 
profil och de kärnvärden vi jobbar med och är förknippade med. 

 

Men för henne beror det också på vilka förändringar det handlar om, och hon betonar vikten 
att försöka förutse långkonjunkturer och bygga ekonomi och kompetens innan de inträffar. 
 
Det har inte skett så mycket stora förändringar 

Reklambranschen tycker hon inte har förändrats särskilt mycket när det kommer till 
kommunikation och kundens behov.  
 

Det är ändå ganska konservativt. Det är mer skillnader i uttryck i text och form men 
medierna består. Du lägger till nya media men du tar inte bort något egentligen.  

 

Hon tydliggör detta genom att hävda att det aldrig har tryckts så mycket som nu. 
 

Man talar om det ”papperslösa samhället”, men det existerar inte. Tänk vad ni får i 
brevlådan, det är så mycket direktreklam vi får.  

 

Branschen tycker hon är trögt föränderlig, förutom i det avseende att företag uppstår och 
försvinner, vilket hon menar beror på konjunkturkänsligheten. De stora förändringarna är 
specialiseringen av byråer. I övrigt vill kunden ha hjälp med samma saker; vem ska du nå, 
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med vilket budskap, när och hur? Därmed menar hon att även kompetensområdena på 
byrån är desamma. Hon nämner också att större krav ställs på kunskap.  
 

Kunderna har blivit mer krävande och professionella själva, de kan mer och då måste vi 
kunna mer. Skillnaden är också att kunderna har mer bråttom idag.  

 
Kompetens, kunskap och information av vikt 

Hon menar att de måste ha kompetens, kunskap och information för att fatta beslut. Därför 
menar hon att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar.  
 

Det är alltifrån trender till att hålla koll på ekonomin. Det är också jätteviktigt för 
kreativiteten, den är ju jättesvår att hålla igång 8-17 kontorstid. 

 

Hon tycker själv att de är duktiga på att hålla sig uppdaterade.  
 

Genom att även läsa tidningar och lyssna på föredrag håller man sig uppdaterad på vad 
som händer. Sen går vi bland annat på föredrag av olika slag för att få lite inspiration.  

 
Svensk reklam 

När det kommer till hennes bild av svensk reklam betonar hon att det finns olika skolor.  
 

Man kan också säga att den svenska reklamen har varit jättebra tidigare medan reklam 
utomlands har kommit ikapp och blivit bättre. Det andra är att vi gör olika typ av reklam. 
Svensken är mycket mer kritisk än vad kanske en konsument i Turkiet är eller någon 
annanstans. Svensk reklam har tvingats anpassa sig efter en mer ironisk och kräsen 
målgrupp. 

 

Hon medger att hon har hört diskussionen föras kring en försämrad reklam tidigare men 
tvivlar själv på att det är så.  
 

Det är också en fråga man kan ställa sig; vad är det som gör att svensk reklam inte vinner 
lika mycket priser, är det att den är sämre eller vem sätter normen för vad bra reklam är?  

 
Konjunkturens påverkan 

Svårighetsgraden med att finna arbetskraft menar hon hänger ihop med rådande 
konjunkturläge och hur populär man är som arbetsgivare.  
 

I lågkonjunktur kan du få vilken stjärncopy eller AD som helst. Vi har ju förmånen att 
vara en byrå man vill jobba på, så vi har ju än så länge inte drabbats.  

 

Hon menar sedan att hon är medveten om att reklamskolor uppmuntrar sina elever till att 
söka arbete utomlands, men tror att de flesta sedan vill tillbaka. 
 
En rejäl expansion 

På grund av en större orderingång berättar hon att reklambyrån har valt att utöka sin 
verksamhet med fyra nya anställda, en av dem med webbkompetens. Viss omfördelning av 
arbetsuppgifter har även skett internt för att skapa ett bättre arbetsflöde. De avser i nuläget 
enbart göra mindre förändringar. Detta för att de har expanderat och vill vara riktigt 
produktiva nästa år.  
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4.2.2 Reklambyrån med kundfokus 
 

Viktigt att få ihop strategi med kreativitet 
 

En reklambyrås uppgift är att förstå kundens problem och lösa det. Att ha en bra 
reklambyrå är ganska banalt, för det handlar först om att man måste vara duktig på 
strategi, sen ha duktiga kreatörer som kan leverera en bra lösning. Det är viktigt att 
kreatörerna och strategerna kommunicerar och samarbetar. Det är det som är våran 
produkt, att få ihop strategi med det som sen når dem vi vill kommunicera med. 
Förutom det finns en servicefunktion som måste fungera. Det är en praktisk trygghet vi 
erbjuder. 
 

På detta sätt beskriver han reklambyråns erbjudande till kunden. Reklambyrån ingår i ett 
nätverk där alla typer av discipliner finns. Reklambyrån kan erbjuda kunden allt som har 
med marknadsföring att göra. Vidare menar han att det är helt ointressant vilka 
mediekanalerna är, utan kan tänka sig att göra allt som kommunicerar med kunden.  
 
Strategiska beslut fattas hyfsat informellt 
 

Strategiska beslut fattas hyfsat informellt. Det är en väldig öppen dialog och man vet 
gemensamt vad som måste göras. Det är inte så att det finns flera chefer som funderar 
utan det uppstår mycket i organisationen. 

 

Det praktiska beslutsfattandet berättar han sker i en ledningsgrupp som består av en 
representant från varje produktkategori; en kreatör, en projektledare och en 
produktionsledare. Själva genomförandet ansvarar han för. Varje vecka äger 
projektledarmöten och produktionsmöten rum, vilka han menar är viktiga att koordinera. 
 

Sätter man ihop deras frågor så finner man de problem som måste lösas för att få ihop 
det. 

 

En hög ambitionsnivå 

Han påpekar att de vill vara en av de bästa i Europa. Han fortsätter sedan att besvara vilka 
faktorer de tar hänsyn till i strategins utformning. 
 

Vi har ambitionen att vara en av de bästa reklambyråerna i Sverige eller varför inte i 
Europa. Då måste vi vara bra, det vill säga relevanta för kunderna, kunna vara så pass 
unika att de vill betala för det. Men känner man att kunderna inte lyssnar på en, då man 
har hamnat fel. 

 

Han tar därefter upp svårigheten att ta betalt för sina tjänster idag jämfört med förr. 
 

Reklambranschen är nog en bransch man lyssnar mer på idag än för 20 år sen för att man 
har insett att varumärke och kommunikation är viktigt. Men det är helt andra marginaler, 
och har blivit lite mer en generisk konsulttjänst än vad det var för 10-15 år sedan. 

 

Som en utmaning idag tar han därefter upp vikten av att skapa förutsättningar för kreativitet 
i sin byrå, vilket han även återkommer till senare. 
 

Att försöka utveckla erbjudandet så att man blir unik är kampen idag. Det finns duktiga 
kreatörer men det räcker inte om man inte kan skapa bra förutsättningar. Därför handlar 
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mycket om hur man skapar bra förutsättningar för att göra bra kreativitet, både här men 
också hos gentemot kund.  

 

Innan ordet förändring tagits upp av oss börjar han själv tala om ”förändringar” och ”den 
nya kontexten”. 
 

Att inse att kundens, våra och även slutkundens val har förändrats, är viktigt. Vi måste 
anpassa oss leda det och förstå vad vi ska göra för att vara relevanta i den nya kontexten. 

 

Vikten av Internet 

När vi frågar om den nya kontexten nämner han först Internet. Den har enligt honom skapat 
ett helt nytt beteende i dagens samhälle.  
 

Vissa varumärken har man ju som mest relation med via Internet. Internet är vår 
viktigaste varumärkesbärare. Det är en sjukt stor förändring. 

 

Därefter beskriver han sitt sätt att se på kommunikation idag jämfört med förr, och betonar 
också att han inte har svaret på denna förändring. 
 

Det är ju också så mycket mer fragmenterat, fem år sen gick man ut och ägde utomhus. 
Det är inte riktigt så man ser på kommunikation längre. Det är ett nytt sätt att förhålla sig 
till sina kunder. Det blir mer och mer interaktion med kunden och det är viktigt att vi 
förstår vår roll i det.  

 

Därefter talar han om vikten av att vara relevant, för att klara sig i de snabba förändringarna. 
 

Jag kan bara konstatera, men det händer massa saker. Det händer fortare än vad det 
någonsin gjort. Antagligen kommer de flesta inte att fixa det. Jag tror inte att 20 
reklambyråer kommer att vara relevanta, utan tre byråer. 

 

Strategins vikt 

För att klara sig i en föränderlig bransch menar han att en strategi bör finnas för hur man ska 
hantera förändringar. 
 

Jag tror på öppenhet, diskussion och att inte vara för rigid i sina åsikter. Det är viktigt att 
ta upp idéer som finns. Skapa nyfikenhet hos medarbetare kring detta. Att det blir roligt 
och inte läskigt. 

 
Det strategiska arbetet  

Det strategiska arbetet menar han blir av allt större intresse för kunden. Han ser att de börjar 
konkurrera mer med andra byråer än reklambyråer som alla söker samma uppmärksamhet. 
Vikten av att vara relevant och ha något unikt att komma med återkommer.    
 

Dels har vi managementkonsulterna som blivit mer och mer intresserade av det 
strategiska arbetet. Sen har vi de allra bästa PR-byråerna och webbyråerna. 

 

Det finns dock enligt honom fortfarande hopp för dagens reklambyråer, i alla fall för de som 
ser till att hänga med. 
 

Är man riktigt trovärdig på det strategiska och har en riktig höjd där kombinerat med en 
riktigt bra hög höjd på det kreativa, då tror jag det är en djävligt intressant produkt. 
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Managementkonsulter och varumärkesstrateger ser han inte som något stort hot, och betonar 
sin reklambyrås styrka i att vara duktig på kommunikation och att kunna bevisa för kunden 
att denna verkligen fungerar. Senare berättar han hur detta ändå skulle kunna utgöra ett hot 
för deras byrå. 

 

Man skulle kunna tänka sig en framtid där kunden har mer medieoberoende, ”mjuka 
konsulter”, som kanske snarare ger tips och rådgivning, men som kanske inte själva kan 
genomföra det. Om mediet inte är så viktigt, så kanske de snarare behöver en konsult, 
mellan reklam och medierådgivning. 

 

För att en reklambyrå ska lyckas i framtiden finner han det viktigt att vara holistisk i sitt 
erbjudande, det vill säga att kunna erbjuda alltifrån strategi till utförande. Vidare får man 
inte vara fast vid en viss form, lösningen ska istället bero på hur världen förändras. 
 

Webbyåer alltmer populära 

Han menar att reklambyråer har släppt fram webbyråerna. Men det hade inte alls behövt bli 
så menar han och berättar att de har varit dåliga på att förstå förändringar. Han påstår sedan 
att de har varit dåliga på detta tidigare. 
 

Nu har Internet ändå varit relevant i 15 år och inte förrän nu har vi förstått att det är vi 
som ska hålla på med det mediet och inte någon annan konsult. Ju mer moget det blir 
desto sjukare blir det att vi skulle göra all kommunikation utom det här. Lösningen 
måste vara att man är kanaloberoende.  

 

En reklambyrå som han menar fattade det tidigt är Forsman & Bodenfors. Han talar 
imponerat om hur de lyckats tack vare en kultur som är genuint intresserad av att 
kommunicera.  

 
Omvärlden 

Att anpassa sig efter omvärlden menar han är väldigt viktigt. Skulle de inte göra det 
menar de att de skulle bli väldigt ointressanta. När vi frågar hur de konkret har gjort 
detta berättar han om hur de anpassade sig till Internet. 
 

Nu gör vi Internetreklamen för alla våra kunder. Det är en otroligt stor förändring, och 
idag kommer 25 procent av vår omsättning från digital marknadsföring. Några av våra 
bästa kreatörer har slutat med att göra annonser och reklamfilm till att bara jobba digitalt. 

 

Men han menar att de var sena på att förstå det. 
 

Så sent som ett år sen gjorde vi inte nåt, utan vi hade våra kunder och så valde vi en 
underleverantör som gjorde det. Då fattade vi det inte särskilt tidigt. Andra reklambyråer 
har hunnit före oss, det är därför man är så fokuserad på att klara av det här nu. 

 
Förändringar i reklambranschen 

Att reklambranschen skulle vara snabbföränderlig tycker han inte.  
 

Det som för 30, 40 år sedan var en supermodern och trendigkänslig bransch, blev 
jättetraditionell och fastnade i sitt mönster. Generellt har reklambranschen varit jättedålig 
på att förändra sig. Men nu är alla på gång och jag tror att många tycker att det är kul. 
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Han jämför sedan med modeindustrin som inte betalar en krona för att köpa reklam 
utan istället gör det själva. Återigen tar han upp vikten av att vara relevant. 
 

Vem som gör det spelar ingen roll. Så stor skillnad är det inte. För att kunna ta betalt 
måste man vara relevant. 

 
Den traditionella marknaden 

Vid frågan om han anser att svensk reklam har blivit sämre instämmer han men förklarar 
också varför inte detta har någon större betydelse. 
 

Det har blivit mindre relevant, man skiter i det. Kundens fokus ligger inte där utan de 
nästan aktivt säger att det inte gör någon skillnad om man lägger 3 miljoner på en film än 
1 miljon på annat. För de känner inte att det får någon effekt. 
 

Han menar därefter att man har förbisett det media som är viktigt idag och syftar på Internet, 
och tar återigen upp pengadilemmat.  
 

Vi kanske måste skapa idéer som inte kostar massa pengar för våra kunder. Kanske nåt 
på Internet blir mycket mer effektivt för dem, jag vet inte. Det är andra saker som är 
viktigare, det handlar om helheter och det finns andra sätt att driva varumärket. 

 
Svenska företag kommer att vända sig till svenska byråer 

Han säger att svenska företag kommer att vända sig alltmer till svenska byråer då vi frågar 
om han ser något hot i att företag centraliserar sin verksamhet i utlandet. Han ser snarare en 
möjlighet i att företag centraliserar sin reklamverksamhet utomlands. 
 

Jag tror ändå på att svenska företag kommer att vända sig till svenska reklambyråer, den 
lokala grejen är jätteviktig. Just nu är svenska reklambyråer bäst i världen dessutom. Vi 
är några av de första att fatta det här… Det börjar ju nästan bli ett varumärke att svenska 
reklambyråer är bra digitalt. 

 

Svenska webbyråers framgång i utlandet tror han snarare får internationella företag att 
vända sig hitåt. Han berättar om att tio kreatörer från Sverige har blivit rekryterade till de 
bästa byråerna i världen för att de har webbiten. 
 

Brist på kompetens är ett problem 

Han anser att kompetens flyttar utomlands och menar att det har skett det sista året då de 
finner större framgång där. Det finns dock inte mycket att göra åt saken.  
 

Man kan göra en strategi kring det och försöka hitta en lösning. Hade man kunnat 
rekrytera de bästa webbkreatörerna så hade man gjort det men de tjänar för mycket 
pengar utomlands. På sikt ska alla traditionella kreatörer vara webbkreatörer genom att 
de lär sig. Idag ska man skapa en kultur där alla lär sig, istället för att ha experter på det.  

 
Framtida förändringar 

 

En sak vi skulle kunna göra i framtiden skulle kunna vara att köpa en webbyrå, och det 
har vi talat om. Vi har valt att inte göra det av den anledningen att jag inte tror att man 
ska skapa två läger. Jag tror att vi blir duktiga på det successivt. 

 

Återigen talar han om hur man ska hantera framtida förändringar. 
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Jag tror inte att det handlar om revolutioner, utan om att vara väldigt öppen för 
förändringar och vara medveten om att man måste lyssna och stå på tå och inte tro att 
det är en färdigutvecklad bransch. Börja se på det som en omogen bransch igen, och hur 
vi ska kunna hitta vår affärsidé i detta.  

 

4.2.3 Den miljömedvetna reklambyrån 
 

En fullservicebyrå 

Reklambyrån ifråga ingår i ett nätverk. Byrån beskrivs som en fullservicebyrå med ett stort 
utbud av tjänster.  
 

Vi är ett kommunikationshus i reklambyråns skepnad. Vi är en verksamhet som 
levererar kreativitet och kreativa lösningar som slutprodukt, men vi gör det i ett antal 
olika discipliner och kompetenser men under ett byrånamn. Vi erbjuder 
positioneringslära. Vi jobbar med rätt så komplexa, stora, med fördel internationella 
kunder som söker en fullservicebyrå. Vi jobbar strategiskt och konceptuellt i 
genomförande i princip alla kanaler de är intresserade av. 

 
Strategiskt beslutsfattande 

Varje år äger en affärsprocess rum där man formulerar en businessplan och strategiska mål 
inom ramen för den vanliga budgetprocessen. Men strategiska beslut som fattas berättar han 
sker mellan honom själv och hans projektledare som jobbar mot kunderna. I kontakten med 
kunderna erhålls information om deras behov och vad för erbjudanden de anser vara viktiga.  
 

Vi har kunder som omsätter i princip lika mycket som medelstora reklambyråer. De 
projektledare jag har är i princip byrå VD: ar. Utifrån den input projektledarna får från 
kunderna anpassar vi våra erbjudanden.  

 

De strategiska besluten menar han även påverkas av de strategiska riktlinjer som styr inom 
nätverket de ingår i.  
 

Vissa delar ska vi ha på alla våra stora byråer i alla delar av nätverket. Det kommer till 
exempel krav på att X antal procent av er omsättning ska vara i digital kommunikation. 
Alla måste ha det så att vi kan erbjuda det till internationella kunder. No choice, alla 
måste ha det. 

 

Han fortsätter sedan med att beskriva ytterligare en faktor som påverkar.  
 

För några veckor sedan var det en pressdebatt om att dagens sätt att använda kreativitet 
handlar om att göra nästa generation av webbsidor. Den var väldigt relevant, samtidigt 
som ingen hade formulerat sig på så sätt att det är där som många reklambyråer kan 
spela någon roll just nu. Vi tänker då; ”Okej, du har en poäng, vi har inte tittat på detta. 
Hur kan vi vara med och spela i det spelet?” Det är klart att opinion och andra 
branschledare kan sätta bollar i rullning, och vi försöker vara med i den matchen med.  

 
Ekonomin - en påverkande faktor i strategins utformning 

Hur kundens ekonomiska situation ser ut påverkar enligt honom byråns val av strategi.  
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Ser du att kunderna går in i ett bättre prisläge, längre förhållanden, en bättre lönsamhet, 
använder vi oss av en lite djärvare strategi. Är det en stramare ekonomi så blir det mer 
kostnadseffektiva formuleringar. Nästan alltid gäller det ändå att försöka följa kunderna 
och deras önskemål.  

 

Han fortsätter med att betona vikten av att inte bara förutse vad som kommer att ske, utan 
att förändras vid rätt tidpunkt, det vill säga när kunderna är med i utvecklingen.  
 

Vad som kommer att ske om 2, 5, 10 år på marknaden är inte svårt att se. Det innebär inte 
att vi ska göra om firman strategiskt mot dessa bitar. Vi vet inte när kunderna ser detta, 
vilket både är problemet och utmaningen. Du får inte ligga för långt fram, men du kan 
inte heller ligga efter. Är du ungefär 3-6 månader tidigare är det rätt tid. Gör man det vid 
rätt tidpunkt så köper alla in det.  

 

Värderingsförändringar påverkar 

Det första han nämner vid frågan om rådande förändringar är värderingsförändringar i 
samhället och hur dessa påverkar dem. Detta då deras roll är att tolka moderna normer. Idag 
är bland annat behovet av kvinnor stort.  
 

Hur vi hanterar jämlikhet, både arbetsmässigt och arbetsgivarmässigt, är viktigt. Vi har 
problem med att hitta tjejer som stannar kvar i reklambranschen. Målgrupperna är till 
stor del kvinnor och vi behöver tjejer som jobbar i den kreativa delen i branschen. Det är 
en värdering, men det är även reell förändring i samhället.  

 

Debatten som pågår om ansvar för kommunikation mot barn nämns. Miljöfrågan diskuteras 
sedan utförligt, då han beskriver både hur de själva tar sitt ansvar men även hur de jobbar 
för att deras kunder ska ta ansvar.  
 

Vi har tagit ställning till miljöfrågan och har visat att vi tar upp det med alla våra kunder. 
Sådana samhällsfrågor påverkar oss, inte så mycket i vårt erbjudande som i vårt sätt att 
erbjuda på. Vi är känsliga för värderingsförändringar i samhället och måste ständigt 
bevisa att vi är med i utvecklingen.  
 

Digitaliseringen nämner han till sist, och betonar att det är en självklar förändring.  
 

Digitaliseringen påverkar produktionsflödena och ordningen på produktionsflödena. 
Konkurrenter är inte relevant, det är inte där utvecklingen drivs. Det är kunderna, 
digitaliseringen och samhället i form av värderingar som driver utvecklingen framåt. 

 

Han menar att en byrå måste anpassa sig till dessa tre förändringar. Han nämner ett 
ordspråk som säger att en reklambyrå antingen går uppåt eller neråt. Det kan inte stå still, 
det är omöjligt menar han.  
 
”Go green and go digital” 

Vid tillfrågan om hur de anpassar sig berättar han om hur byrån genomförde en hel del 
förändringar år 2000. Han beskriver vidare hur de till punkt och pricka raderade de rutiner 
eller verksamheter som var negativa i deras förändring:  

Vi började anpassa oss inom organisationen. Vi slängde ut allt som inte är bra för naturen. 
Vi måste även försöka få våra kunder att tänka på detta. Vad gäller teknologin hade vi 
tidigare en grupp som satt med den digitala delen. Denna togs bort, och vi var då alla 
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digitala. Det finns inte längre en disciplin som heter digital, ingen kanal som är digital. 
Det är ett förhållningssätt, och dessa två olika världarna ska leva i samliv.  

 

Värderingsförändringar menar han att man får tvinga in.  
 

I grunden handlar det inte om vad du säger utan vad du gör, vilket vi är bra på. Vi har 
tolv nationaliteter och söker efter olikheter och kulturell mångfald. Det finns inget 
farligare för den här verksamheten än att den är homogen. Du får inte ut någonting av 
det.  

 

Han vet inte om det är vanligt bland andra byråer men menar att de tack vare att de är stora 
kan unna sig att blanda många olika nationaliteter. Sedan talar han om att förändringar ser 
näst intill likadana ut hela tiden.  
 

Det knepiga är inte att förutse förändringar utan att anpassa sig till dem. De kommer 
med en mycket mer dramatisk effekt än vad man tror. Det är samma med klimatfrågan. 
Alla har vetat att något kommer att hända. Mer har hänt det sista året än under de 
senaste 100 åren, enligt forskare. Nu måste alla förändra sig. 

 

Föränderlighet bland reklambyråer 

Vid frågan om han tycker att reklambyråer är bra på att anpassa sig menar han att de är bra 
på att säga att de är moderna då det är en överlevnadsfaktor att vara föränderlig. Han menar 
vidare att man inte kan vara en reklambyrå som inte är anpassad till förändring, speciellt om 
man jobbar med konsumentmarknadsföring.  
 

Konsumenter definierar förändring, de är ju förändringen. Det är mycket snack och rätt 
lite verkstad. Sättet man förändrar sig på är att man inte förändrar sig. Man är 
fullkomligt rigid. Istället använder man underleverantörer. Det är ingen reell förändring.  

 

Reell förändring anser han istället är när människor ändrar sin inställning och beter sig på ett 
annat sätt. Reklambranschen menar han dock är en ohyggligt konservativ bransch.  
 

Man har i grunden inte ett förändringsbeteende i sig. Det är precis som vilken annan typ 
av hantverksyrke. Innan man har lärt sig som hantverkare att hantera ett verktyg är man 
alldeles för rädd för att förändras. Det är ingen skillnad. Jag tror att förändringen är 
mental.  

 

Masskommunikativa budskap som inte är på mottagarens villkor menar han är helt borta. 
Istället menar han att byråer har bytt kommunikationslogik från bombning till ”redaktion”. 
Detta kommer att ha sina konsekvenser menar han. 
 

Chansen att traditionella byråer överlever är rätt liten, samtidigt som vi tror att det finns 
kompetenser som behövs. God design, bra språk, många komponenter i hantverket 
måste vara med i den nya tiden. Vi reagerar på samma typer av grejer som vi alltid har.  

 

Han tycker inte att det är en speciellt föränderlig bransch i sig. Han anser dock att branschen 
befinner sig i en stor digital förändring, men hur lång tid det tar till den stora expansionen 
kommer vet han inte.  
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Diskussionen utvecklas då han nämner att de utslagningar som gjorts förr av byråer inte har 
att göra med strategisk och teknisk förändring på marknaden, utan snarare med 
generationsskiften. Det talar då för att reklambyråer kommer klara sig.  
 

Reklambyråer är inte speciellt förändringsbenägna, men de är fruktansvärt 
anpassningsbara. Den har en kommersiell överlevnadsådra i sig. 

 

Han anser för övrigt inte att företag bestämmer sig för förändringar, utan menar att de 
antingen är i ständig förändring eller inte. 
 

Jämfört med resten av reklamvärlden är vi föränderliga, men inte jämfört med andra 
branscher. Det går vidare inte att bestämma att ”nu ska vi förändra oss”, det är bara teori, 
antingen är man i konstant förändring, anpassning, lärande och utveckling eller inte.  

 
Svensk reklam 

Då vi frågar om han anser att svensk reklam har blivit sämre nämner han att fyra av tio av 
världens bästa digitala byråer är svenska, där två av dessa till och med är reklambyråer.  
 

Det beror på helt vilken lins du tittar på. Tittar vi på den traditionella arenan, är vi 
skitdåliga. Det är dock inte så svårt att förstå. Med emerging markets med Indien, Kina, 
Sydamerika som börjar växa, var ges det möjlighet att bli en världsstjärna om du är 
kreativ? Konkurrensen är massiv. 

 

Varför traditionell reklam har blivit sämre anser han beror på att kunderna tar en mycket 
lägre risk än vad de gjorde förr.  
 

Det är en stor förklaring till varför vi ser så mycket sämre traditionell reklam. Företagen 
är oerhört mer riskbenägna än förr. Företag är mer komplexa och politiska. Det är 
viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Företag bygger på att man inte gör fel.  

 

Han talar vidare om att vi har fler möjligheter och ett bättre konkurrensläge inom ett annat 
område. Svenska byråer försöker ta steget till att vara integrerade digitala byråer istället för 
traditionella byråer. Dessutom menar han att i länder där man inte har tillgång till tekniska 
redskap i samma grad som vi, läggs betydligt mer tid och själ på traditionell reklam. 
 

Traditionell reklam är de fattigas chans till rikedom, på samma sätt som fotbollen. Det 
finns massor med talang som nu har möjlighet att komma igenom. Så varför skulle sju 
miljoner svenskar som har det mesta sitta och slita på samma sätt som de gör? De har 
inget bredband eller möjligheter att producera jättekampanjer som vi gör.  

 

Han menar däremot att han inte finner det bekymmersamt att vi i traditionell reklam syns 
allt mindre i internationella sammanhang. 
 

Vi har redan fått vår spelplan. Det är bara att se till att vi tar hand om den. Det finns 
ingen mening med att vi sitter och håller på där. We are off track för länge sedan.  

 
Framgångsfaktorer 

Då vi frågar honom hur det kommer sig att denna byrå är så pass framgångsrik, svarar han 
till att börja med:  
 

Man ska inte underskatta tur. Under 2-3 tillfällen ser jag att om vi inte hade haft tur 
skulle vi inte ha funnits.  
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Det andra han tror har bidragit till deras framgång är att de är väldigt framsynta. De ser till 
alla alternativ, ändrar kanaler och tänker på att det inte finns ett givet erbjudande.  
 

De anställda hos oss är vana vid konstanta förändringar. Du överlever inte om du inte 
anpassar dig. Det är en kombination av en initial affärsidé om att anpassa sig hela tiden 
och en paranoid övning i att brygga över generationer.  

 

För att vara framgångsrik menar han att man måste anpassa sig och driva förändringsfrågor. 
Intervjun avslutas med en sammanfattande kommentar:  
 

Världen är som en rulltrappa, om man står still på den så åker man bakåt. Vi måste gå 
framåt. Man tror att man går framåt, men i själva verket går man bakåt om man inte går 
fortare än utvecklingen. 

 

4.2.4 Den interaktiva reklambyrån 
 

Byråbeskrivning 

Den intervjuade sitter med i styrelsen i denna byrå. De arbetar med ganska få men stora 
kunder, både svenska och globala. De flesta som jobbar på byrån berättar han kommer från 
webbranschen. De hjälper sina kunder med hur man ska förhålla sig till interaktiva medier 
och hjälper dem globalt. De kan även erbjuda dem strategisk kompetens. 
 

Detta gör att vi väl inte är en traditionell byrå i den bemärkelsen. Vi jobbar inte bara mot 
en marknadsavdelning och får en brief när en produkt ska lanseras. Det blir att vi jobbar 
lite bredare inom företaget. 
 

Han berättar att de både arbetar med marknadsavdelningar men även med olika 
affärsområden på ett annat sätt än vad en traditionell reklambyrå gör. 
 
Strategiska beslut 

Strategiska beslut fattas generellt av ledningsgruppen. Företaget finns även i utlandet och 
varje företag har en ledningsgrupp och en styrelse. Det är i en kombination av 
ledningsgruppen, styrelsen och ägarna som strategiska beslut fattas. Detta sker enligt honom 
informellt.  
 
Strategins utformande 

Det är främst externa faktorer som påverkar strategins utformande menar han, och berättar 
hur de försöker anpassa sig till hur medielandskapet ser ut och hur folk använder media. På 
så sätt ser de vilken typ av kompetens de behöver i företaget.  
 

Vi försöker se vad som händer och så försöker vi anpassa hur vi ser ut baserat på det. 
Lite grann är det så att våra kunder bara vet vilka behov de har men inte vilka 
möjligheter som finns. 

 

Kundernas roll 
 

Vi försöker anpassa oss till våra kunder, men mer så är vi deras lots. Därför försöker vi 
anpassa oss till vad som händer i världen och ta med våra kunder dit.  
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Han berättar att konkurrenter inte är i fokus när de väljer sin nisch. Vad kunderna vill spelar 
roll, men framförallt handlar det om vad byrån tror är rätt.  
  
Fler företag slåss om samma jobb 

Att fler företag slåss om samma jobb menar han påverkar dem lite grann.  
 

Det är många som hävdar att man gör ungefär samma sak. Vi kan slåss mot en PR-byrå, 
en designbyrå eller en brand strategy byrå om vissa grejer för att det är många som är på 
ungefär samma områden.  

 
Vikten av anpassning 

Att anpassa sig menar han är väldigt viktigt, däremot tycker han att det är svårt att se 
förändringar innan de kommer.  
 

Vi är väldigt duktiga på att se förändringar. Men egentligen kan man inte se dem förrän 
de håller på att hända, och när de väl håller på att hända måste man anpassa sig efter det, 
för att kunna hjälpa kunderna på bästa sättet.  

 

Även att förändra sig i förhållande till hur konsumenten beter sig, anser han är av stor 
vikt. Han berättar att den egna byrån har anpassat sig efter detta genom att inte enbart 
anställa folk från traditionella reklambyråer. De har exempelvis nyligen anställt en 
person från ett socialt nätverk för att förstå vilka mekanismer som fungerar där.  
      

Det som vi gör är väldigt snabbföränderligt, och vi försöker hitta människor som är 
sugna på snabbföränderliga saker. Snarare än att hitta någon som är extremt duktig på 
en specifik sak.  

 
Vikten av förändring 

Han berättar att de är väldigt nyfikna av sig och bryr sig om vad som händer.  
 

Vi har interna forum där man kan posta grejer. Sen har vi en avdelning här som primärt 
jobbar med planning, vilket innebär att de gör mycket research som de delar med sig till 
byrån. Jämför man med en mer traditionellt tänkande byrå som också har planners så har 
vi en företagskultur som bygger på att vi letar hela tiden. 

 

Vidare anser han att det är viktigt att få en struktur på och förståelse för förändringar de 
finner för att göra det begripligt för kunderna.  
 
Den svenska reklambranschen 

Han anser att reklambranschen är en snabbt föränderlig bransch om man jämför med andra 
branscher men inte om man ser på hur snabbt den borde förändras.  
 

Om man tittar på vad många svenska reklambyråer gör idag så tycker jag inte att man 
har förändrats särkilt mycket det senaste 20 år sedan. Det är fortfarande så att man gör 
budskapsreklam, eller avbrottsreklam, när vi avbryter med ett kommersiellt budskap.  

 

Den typen av kommunikation tror han inte på då han menar att människor inte vill ta till sig 
information på det sättet. Det kan dock vara svårt att påverka menar han, då få kunder är 
beredda att experimentera. Det finns en klar trygghet med att köpa beprövade verktyg. 
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Varför företag inte tar denna risk menar han är för att de har liten förståelse för hur världen 
har förändrats och vad människor vill ha idag. 
 

Jag vill inte bli avbruten när jag gör nåt som jag gillar, däremot har jag inget emot att 
företag gör något för att underhålla mig. Att någon tar fram något jag kan använda.  

 
Kompetent arbetskraft flyttar utomlands 

Att hitta duktiga människor och att folk flyttar utomlands anser han är ett problem. Däremot 
menar han att de måste kunna locka med något annat.  
 

Jag tror att det finns två anledningar till att folk flyttar utomlands. Man betalar sjukt 
mycket bättre. Sen så är det tron om att man ska få göra mer succé. Det låter mer succé 
att jobba med ett bolag i New York än att jobba med ett bolag i Sverige.  

 

Han berättar att denna byrå hanterar detta genom att försöka hitta talang, bland annat 
genom att aktivt försöka visa sig.  
 

Vi håller i kurser på skolor för att kunna identifiera vilka det är som är spännande av 
studenterna. Den andra delen är att titta på vilka som gör bra grejer och faktiskt försöka 
kontakta dem direkt. Den här branschen är så liten, man vet ju vilka byråer som är 
förändringsbenägna, vilka som tycker det är kul att tänka icke-traditionellt.  

Vid frågan om han tror att framtidens byråer kommer att gå in strategiskt och hjälpa företag 
menar han att det är något han ser men ser det inte som ett problem.  
 

Det finns både bra och dåliga grejer med det. Man måste kanske ha lite mer kontinuitet 
hos kunderna, det finns ju en fördel med att det strategiska sitter hos dem. På en byrå 
kan det hända att folk slutar, eller att man får in annan kund som råkar konkurrera.  

 

Fyra byråer på topp tio 

Vid tillfrågan om svensk reklams utveckling menar han att den inte har blivit sämre. Han 
berättar att det i år är fyra svenska byråer som finns med i Gunn Report. Han påpekar att det 
visserligen handlar om den digitala kategorin, men att det inte har någon relevans.  
 

Att säga att svensk reklam inte märks tycker jag inte stämmer. Alla undersökningar som 
finns visar att det är dit pengarna flyttas. Så om det nu är den viktigaste kategorin som 
finns så visar det att vi är ett land som ligger i framkant. 

 
Digital media ska vara en naturlig del 
Vi frågan om hur man som reklambyrå bör anpassa sig till den digitala utvecklingen tycker 
han det absolut. Vidare menar han att inte alla besitter en tillräcklig förståelse för digitala 
kanaler. 
 

Det ska vara en naturlig del att kunna digital media, men det är det inte. Men det är 
extremt svårt att förstå digitala kanaler. Det är den förståelsen de flesta saknar. Sen säger 
många reklambyråer att det är idén som är viktig, och att det sen bara är en massa 
reklamval. Men då tycker jag att man har missuppfattat något för Internet är inte en 
kanal utan en parallell plats. 

  

Byrån menar han genomför förändringar hela tiden. I och med att medielandskapet 
förändras kontinuerligt och det händer saker hela tiden så måste byrån ständigt anpassa sig 
till detta.  
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4.3 Andra aktörer i reklambranschen 

Nu har data presenterats från de reklambyråledare som intervjuats. Här presenteras istället 
data från de andra aktörerna i reklambranschen; Pia Grahn Brikell, Clas Collin, Daniel 
Eriksson och William Easton. 
 

4.3.1 Pia Grahn Brikell, VD för Sveriges Reklamförbund 
 

Rollbeskrivning 

Pia Grahn Brikell är civilekonom i botten från Handelshögskolan vid Åbo Akademi och efter 
sin examen läste hon journalistik på JMK i Stockholm. Hennes första arbete var som skribent 
och projektledare på PR-byrån Infokraft: Därefter har hon arbetat som ekonomijournalist i 
drygt 10 år, med reklam och marknadsföring som specialitet. Hon har arbetat som journalist 
på branschtidningen Quo Vadis, Resumé och på Dagens Industri, men har även arbetat som 
konsult på två PR-byråer. Nu är hon VD för Sveriges Reklamförbund sedan juni 2006. Som 
VD är hon ekonomiskt ansvarig för Svenska Reklamförbundet och även för deras kontor. 
Hennes uppgift menar hon är att hjälpa sina medlemmar att synas såväl nationellt som 
internationellt. Hon jobbar även mot politiker för att driva reklamfrågor. 
 
Sveriges Reklamförbund berättar hon är en medlemsorganisation som arbetar i förmån för 
sina byråmedlemmar. Bland annat driver de och äger Sveriges kreativitetstävling, Guldägget. 
Reklamförbundet agerar som en hjälp- och serviceorganisation, som hjälper byråer med 
exempelvis undersökningar och lönestatistik. Reklamförbundet är också en 
intresseorganisation som driver frågor för reklam och marknadskommunikation i ett bredare 
perspektiv. 
 

Medlemmarna 

Innan hon började som VD berättar hon att Sveriges Reklamförbund nästan enbart hade 
reklambyråer som var medlemmar. Idag har de hela spektrat av förbund som arbetar med 
marknadskommunikation. 
 

Vi håller på och ompositionerar oss från att vara ett ganska traditionellt förbund, till att 
bli mer en intresseorganisation för alla som arbetar med marknadskommunikation. Vi 
tror att framtidens förbund ska vara ett holistiskt stort förbund där alla olika konsulter 
finns med.  

 
En snabbt föränderlig bransch 

Vissa delar av reklambranschen är snabbföränderliga menar hon och betonar hur snabbt den 
digitala utvecklingen har gått. Förändringar såsom värderingar i branschen tycker hon dock 
inte har utvecklats särskilt snabbt.  

 

Vi har samma problem som många övriga branscher att den består av alldeles för många 
män. Vi har därför en ledarskapsutbildning bara för kvinnor. Vi vill att de ska lära sig att 
se mönster och våga ta för sig. Vi vill ge dem verktygen för att själva kunna bli chefer.  
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Hon menar vidare att reklambranschen är trendkänslig men tycker att man kan bli bättre på 
att haka på trender. 
 

Vi hjälper till annonsörerna att haka på trender. Men det är nog inte vi som förändrar 
trender, jag tror att modebranschen och musikbranschen är mycket snabbare och måste 
vara snabbare. Därmed tycker jag att vi är bra på det men vi kan bli mycket bättre.  

 

Svenskars bild av reklam 

Hon jämför med England och USA när hon talar om den dåliga bild det svenska samhället 
har av reklam och marknadsföring.  
 

Om man ser hur andra tittar på oss så är det många som tycker att vi gör roliga annonser. 
Det är mycket seriösare än så, men det handlar om att reklam i Sverige är ganska fult. 
Det handlar om att näringslivet, media och politiker ändrar sin syn på vad vi kan tillföra.  

 
Den digitala utvecklingen 
 

Man går från att reklam tidigare varit reklamfilm och annonser till att det idag är möjligt 
att marknadsföra sig på betydligt fler sätt genom Internet och alla digitala medier.  

 

Hur byråer i branschen har förhållit sig till denna utveckling menar hon varierar.   
 

Det finns de byråer som har varit väldigt förändringsbenägna, och det finns de som 
fortsätter nischa in sig på reklamfilm. Men de stora vinnarna är de digitala byråerna.  

 

Ytterligare en förändring hon ser är att de blir mer tagna på allvar. 
 

Våra frågor behandlas inte längre på kultursidorna utan på näringslivssidan. Vi ser att vi 
blir mer tagna på allvar.  

 
Att hålla sig uppdaterad 

Men tycker också att byråerna är bra på det. En del tack vare att de är en del av ett nätverk. 
 

Det ligger i sakens natur, vårt värde är väldigt gränslöst. Byråerna i Stockholm har full 
koll på de i Buenos Aires. Många av byråerna i Sverige är en del av internationella 
nätverk, vilket gör att de är bra på att se vad som händer i deras bransch internationellt.  

 

Hon berättar sedan om deras roll i detta. 
 

Vi driver på branschen genom tävlingar, både i Sverige med Guldägget och 
internationellt med tävlingar som Eurobest och Cannes Lions. Det gäller att hela tiden 
informera våra medlemmar om vad som händer internationellt. Det är ett sätt att hela 
tiden utveckla och inspirera branschen till att hela tiden bli bättre.   

 

Själva håller de sig uppdaterade genom löpande kontakt med politiker och näringslivet i 
Sverige. Deras europachef informerar dem om juridiska frågor och om vad som diskuteras 
på EU-nivå som berör dem.  
 
Stora förändringar i branschen 

Hon tar åter upp den digitala utvecklingen vid frågan om ytterligare förändringar i 
branschen. Hon menar att vi bara befinner oss i början på den digitala utvecklingen och ser 
stora möjligheter med detta. 
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Den håller nog på att bli en parallell värld till branschen. Det är inte bara webben längre. 
Mobilen blir en allt viktigare mediekanal. Det blir mycket lättare att mäta våra 
investeringar. Vi kan då bevisa för leverantören att vi skapar tillväxt och nytta. Det 
skapar en win-win situation för oss alla.  

 
Byråers utveckling 
 

Byråerna försöker bli helhetsleverantörer, där man ska kunna lösa olika typer av problem. 
Denna trend ser jag inte bara i Sverige utan internationellt. 

 

När hon tittar på reklambranschen i stort ser hon en alltmer global bransch där Sverige är en 
otillräcklig marknad. Hon tycker fortfarande att de lokala byråerna är viktiga eftersom de 
skapar tillväxt i sin region. Hon berättar om deras roll i detta avseende.  
 

Vi har som mål inför nästa år att vi ska bli bättre på att finnas på flera orter i hela landet 
och finnas på mer internationella platser.  

 
Olika byråer 

Hon anser att alla byråer bör utifrån sina möjligheter hitta sin väg. 
 

Det gäller att varje enskild byrå gör sin egen analys; vad vill vi, vad är vi bra på, hur kan 
vi ta till oss förändringarna?  

 

Hon menar vidare att de kan stötta dem i detta arbete. Det är inte meningen att alla ska vara 
på samma sätt. 
 
Utvecklingen är spännande 

Det flesta menar hon ser att det är spännande med den utveckling som sker. Den stora oron 
menar hon nog är mer konjunkturell.  
 

Det är en ganska konjunkturutsatt bransch. I högkonjunkturer går det väldigt bra för oss 
men så fort det blir lågkonjunktur slår det hårt på byråerna. Den stora oron framåt är nog; 
när konjunkturen kommer att gå ned? Oavsett om man jobbar med reklam eller PR.  

 

Hon menar att de även försöker stötta dem i dessa delar av verksamheten. 
 
Reklambyråers roll idag 

Vilken roll en byrå har i dag hos sina kunder menar hon varierar från byrå till byrå 
 

Vi har byråer som sitter med ledning i stora börsföretag, som får tillgång till börs VD, och 
får jobba strategiskt med kunden och vi har kunder som kommer in adhoc och får göra 
någon lite kampanj och broschyr.  

 

I framtiden tror hon att reklam kan bli en allt viktigare strategisk resurs hos annonsörerna. 
 

Det handlar om att våra byråer blir bättre på det de gör, att de kan visa på effekt och 
resultat i sina kampanjer. Då kommer de högre upp i rank hos sina kunder. Den rollen 
hoppas jag blir starkare och viktigare.  

 

Själv tycker hon att alla varumärkesfrågor borde vara ledningsfrågor, och betonar hur 
allt som handlar om reklam och marknadsföring påverkar företagets värde.  
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Det svenska reklamundret 

Svensk reklam tycker hon är helt fantastiskt. 
 

Jag brukar tala om det ”svenska reklamundret”. När man åker till Cannes Lions, och 
tävlande byråer som kommer från 80-90 länder och vi kommer hem med hur många guld 
och grand pris som helst, lilla Sverige. Den reklam som görs här tillhör världseliten.  

 

Hon specificerar att det är inom digital reklam som Sverige har spetskompetens och att det 
går mindre bra för traditionell reklam. 
 

Det finns en ranking, The Gunn Report. De listar världens tio bästa byråer inom 
traditionell reklam, där ligger vi inte bra till vad det gäller reklamfilm. Men på den 
digitala topplistan så är fyra byråer svenska. Det är helt fantastiskt.  

 

Hon tror att man med marknadsföring kan få fler utländska uppdrag här i Sverige. På så sätt 
menar hon också att de svenska byråerna skulle klara konjunkturen bättre. Nu arbetar hon 
för att marknadsföra svensk reklam, med Exportrådet som samarbetspartner.  
 

De har sett till att svensk design har synts i utlandet och har nu insett att de har glömt 
bort den svenska reklammarknaden. Nu ska de börja marknadsföra oss och våra 
medlemmar internationellt.  

 

Hon betonar sedan att det inte handlar om att enbart marknadsföra den digitala biten.  
 

Vi är fortfarande väldigt bra på reklam och marknadsföring i stort. Nu råkar vi ha 
spetskompetens i det digitala, men kommunikationskunnandet kan överföras av det 
andra, och det finns redan där. Nu ser jag att min roll är att vara ute och berätta om det 
här, och paketera det svenska kunnandet på ett bra sätt så att fler får upp ögonen för det.  

 

Inspiration är viktigt för att bli bättre internationellt 

Hon menar de kan bidra med inspiration till sina medlemsbyråer på olika sätt, men att det 
därefter är upp till byråerna att blir bättre internationellt. Vidare är hennes uppgift inte att 
marknadsföra enskilda byråer, utan hela deras bransch som helhet, framförallt 
medlemsbyråerna. 
 
Svensk reklamfilm 

Hon anser att det finns tre anledningar till varför reklamfilmen nu är lite status quo. Den 
första menar hon beror på att det inte finns någon konkurrens i Sverige på samma sätt som 
internationellt.  
 

I Sverige mår reklamfilmen bra, och nivån är bra, men när vi är ute och tävlar är det en 
enorm konkurrens vi tävlar mot.  

 

Detta tror hon i sin tur beror på att vi har betydligt mindre budgetar i Sverige än utomlands, 
vilket även skapar möjligheter till att göra bättre reklam. Den andra anledningen menar hon 
är att svensk reklam görs för svenska annonsörer som många av dem är okända i utlandet, 
såsom ICA och Kalles Kaviar. 
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Så fort de tävlar internationellt är det ingen som förstår vad ICA är och då är det lättare 
att ge pris till något som alla vet, som Nike. Så det lokala har svårt att tävla mot det 
globala. 

 

Den tredje anledningen menar hon är att framgångsrika svenska producenter har flyttat 
utomlands, och att det nu finns få av dem som vill ta svenska uppdrag. 
 

Vi tappade mycket talang under ett par års tid. De jobbar nu med stora internationella 
uppdrag och tar inte så många svenska uppdrag längre. De som är bra har marknadsfört 
sig så bra internationellt så de får många internationella uppdrag. Där får de bättre betalt.  

 

Reklamproduktion tror hon skulle kunna bli bättre om mer pengar satsades, och menar på 
annonsörernas budgetar. Idag går mycket pengar till det digitala.  
 

Jag tror att många annonsörer inte jobbar med reklamfilm för att budgetarna är så små. 
Då lägger de hellre mycket kreativ kraft på det digitala istället. Det digitala stjäl mycket 
kraft vilket gör att man inte hela tiden kan vara bra på allt.  

 
Ingen anledning att oroa sig 
 

Reklambyråer gör ju inte bara reklamfilm, de gör allt under samma tak, allt är reklam. 
Det är bara i internationella sammanhang vi ser att vi tappar i reklamfilmskategorin. Det 
är nog för att den internationella konkurrensen är så stor. Men jag ser ingen större fara. 
Man breddar sig och tittar inte bara på två eller tre mediekanaler utan kanske tio.  

 
Samarbete mellan mediebyråer och reklambyråer  

Hon tror att mediebyråer skulle kunna ta en större roll i branschen men menar samtidigt att 
det är en stor skillnad i kompetens mediebyråer emellan. Många är enbart förmedlare säger 
hon. Mer samarbete och ett holistiskt, integrerat synsätt är det enda som fungerar på sikt 
menar hon till sist. 
  

Jag tycker att mediebyråer och reklambyråer bör jobba mycket mer ihop och tillsammans 
lösa kundens behov. I de riktigt goda fallen är det så, för att kunderna har fattat att de 
måste sitta vid borden samtidigt.  Det är nog en fråga som vi är de enda som driver, det 
här holistiska synsättet. Man måste våga vara lite med prestigelös och samarbeta mer. 
Sen finns det så mycket fördomar mellan byråer, PR-byråer talar illa om mediebyråer och 
mediebyråer om reklambyråer och så vidare, och alla vill komma nära och äga kund.  

 

Svenska reklamskolor  

Hon tycker absolut inte att vi kan se kompetensen som ett hot. Detta eftersom vi lever i ett 
gränslöst samhälle och har så många bra utbildningar i Sverige. 
 

Vi är helt enastående om man tittar på utbildningar i Norden. Vi har 
hantverksutbildningarna på Berghs och Forsbergs och Beckmans, och sen har vi den 
ekonomiska biten med Handelshögskolan i Göteborg och Stockholm. Vi har IHM och 
IHR, vi har en bred utbildningsportfölj i Sverige. Vi är ett gränslöst samhälle vi kan inte 
se det som ett hot. Man måste våga öppna upp sig på det sättet. Sen finns det många som 
blir reklamare utomlands och sen kommer man tillbaka hit. Så det går åt båda håll. 
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4.3.2 Clas Collin, VD Reklamutveckling AB, branschanalytiker 
 

Lång erfarenhet i branschen 

Han har arbetat som projektledare mellan 1979-1986. Sedan 1986 håller han i utbildningar i 
reklam och marknadsföring för reklambyråer och även för kunder. Han arbetar med ett antal 
byråer per år och är även lärare på Berghs School of Communication. Vidare har ha suttit 
som vice ordförande på Reklamförbundet. Han arbetar även med analys av byråbranschen 
en gång per år. Han berättar sedan hur han har arbetat med byråer i alla storlekar och av 
olika typer.  
 

Jag har nog arbetat med fler byråer än de flesta, ca 100 byråer har jag jobbat med, kört 
någon utbildning hos eller liknande. De är mina kunder, jag känner mig som en 
reklambyråmänniska. Även om jag jobbar lika mycket med marknadsavdelningar är det 
byrån där jag känner mig mest hemma. 
 

Föränderlighet i reklambranschen 

Han anser att branschen är minst lika föränderlig som andra branscher. Dock menar han att 
det beror på i fråga om vad.  
 

Det ser likadant ut fysiskt på byråerna som det gjorde för 20 år sedan. Sinnet på 
människor har fått förändras då man måste hänga med i förändringarna och 
utvecklingen.  

 

Han fortsätter med att säga att man dessutom genomför tekniska förändringar väldigt 
kraftfullt.  
 

Man säger att reklambyråer var alldeles för långsamma med webben, men nu när man 
gör mätningar visar dessa något annorlunda. De fyra bästa webbyråerna i världen är 
svenska, där två av dem är reklambyråer. Det går inte att säga att vi är långsamma utan 
vi går snabbt fram.  

 

Reklambyråer hänger med snabbt i förändringar anser han, men man vill däremot se en 
användbarhet i nya saker man hoppar på, inte bara för att något nytt kommer utan då väntar 
man tills man vet att det fungerar.  
 

Branschen är snabbt föränderlig, såsom all typ av kommunikation. På ytan kan det se ut 
som att vi fortfarande är produktionsledare, copywriters med mera, men sättet folk 
jobbar på har förändrats. Uttrycksmedel är annorlunda, men skapandet av idéer är 
fortfarande det viktiga.  

 

Han menar att reklambyråer är tidiga på att upptäcka men att de väntar på att få ett sådant 
genomslag att det ska finnas en användbarhet av det.  

 
Det var flera som var tidigt ute och diskuterade Internet, men man ansåg att det inte 
kommer att funka då folk levde med långsamma telefonmodem.  

 

Han nämner vidare att han anser att de, om de ska rekommendera något till en kund, måste 
veta att det faktiskt fungerar.  
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Människotyperna är desamma 

Att människorna precis som förr är vakna, idéstarka och trendkänsliga. Han talar sedan om 
en möjlig expansion till utlandet som en föränderlig faktor. 
 

Fram till nu har vi inte byggt någon stor kedja som expanderar i utlandet som hade 
utgångspunkt i Sverige eller i Norden. Men nu är det ett sådant tryck på svenska 
webbyråerna i utlandet, de öppnar upp i utlandet. Många lämnar Sverige och blir högt 
betalda i utlandet. Det uppstår en export av svensk reklamkompetens. 

 

Han anser vidare att flytten av kompetens till utlandet kan vara ett problem.  
 

Antingen sitter de i New York där kunderna betalar mest, eller så kommer kunderna till 
Sverige där de svenska kunderna har svårt att betala samma priser till de bra byråerna 
som amerikanerna till exempel har.  

 

För att hantera detta på bästa sätt menar han att reklambyråer bör tänka på vad de erbjuder 
unga talanger, och då inte bara ekonomiska erbjudanden. 
 

Titta även på ”vilken typ av kunder jobbar vi med?” Vad kan du erbjuda till dessa 
studenter? Vilka kunder jobbar vi med?  

 

För att vinna dessa efterfrågade kunder menar han att den bästa taktiken är att vara bra.  
 

Jag har jobbat lite med byråstrategier, bygga deras varumärke. Det är en sådan intim 
relation till kunderna så det går inte att lura någon, du måste vara genuint bra. Du måste 
jämföra dig med de bästa i världen, det gör alla andra. 

 

Han anser vidare att detta inte gäller alla. Det finns lokala byråer som kan klara sig mycket 
bra på sin lilla marknad ändå.  
 

Men ska man fajtas om de främsta Berghs studenter slåss du inte bara mot två eller tre 
svenska toppbyråer, utan då konkurrerar du mot de bästa i världen.  

 

Svenska byråer anses enligt honom vara attraktiva i utlandet.  
 

Men framförallt i och med webben tittar folk alltmer hitåt. Många framgångsrika 
svenskar har gjort att folk vänder sig hitåt. För första gången existerar en internationell 
konkurrens om våra bästa förmågor.  

 

Digitala medier och dess vikt 

Han menar att man måste ha förmågan att skapa idéer och kommunicera via digitala medier.  
  

Jag kan inte se en reklambyrå som lever utan en förmåga att skapa en organisation som kan 
fungera i den digitala världen, det är nästan otänkbart idag. Den kompetensen måste man ha.  

 

Det finns dock olika vägar att gå menar han. Att ha produktion själv inom varje disciplin tror 
han inte att man ska ha, snarare tvärtom. Att hålla sig uppdaterad om förändringar anser 
han vidare är väldigt viktigt.  
 

Det är mer en livsinställning, att veta vad som är på gång, speciellt inom de områden 
som påverkar en. Finns det trender, eller andra sätt att agera på? Titta i utlandet på hur 
de gör. Man ska veta allt som händer, stora lokala nätverk är viktiga, vare sig du kommer 
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att utnyttja detta eller inte. Du måste ändå veta vad som händer. Orienteringen i 
samhället är viktig för den som kommunicerar med många människor.  

 

Han ser en del andra mindre trender idag. 
 

Modebranschen t.ex. har en förkärlek för in-house byråer just nu. Det är en liten trend 
som lika väl kan ta slut snart. Den hänger inte ihop med något stort skeende i världen. 
Vidare, kommer t.ex. ICA reklamerna, dessa långa reklamer att fortsätta vara inne i 
framtiden?  

 
Reklamen i alltfler medier 
Han menar att man kan konstatera att reklamen samhällsmässigt sprider sig i fler och fler 
medier. Få reklamfria zoner menar han även finns idag, men det kan komma att ändras.  
 

Vi har inte fått någon stor reaktion på detta än men vi kan få. Det finns hela tiden 
tekniska möjligheter där du på olika sätt kan undvika reklam på TV. Både ”nej tack” till 
reklam och tekniska lösningar på detta är möjliga idag.  

 

Man måste som enskild reklambyrå men även som enskild reklamköpare inse att man 
hanterar de villkor i samhället som råder.  
 

Följer reklamen inte de normer som samhället sätter upp, kommer ju folk att dra ner 
gardinen, kanske inte helt, men... Så älskad är inte reklam av människor, utan här finns 
ett ansvar som borde påverka reklambyråer. Dessutom måste man både ta ett etiskt 
ansvar men även tänka till lite på att man följer de villkor som helheten har ställt. 

 

Den interaktiva marknadsföringen  

Interaktiv marknadsföring ser han som en framgångsrik lösning. Det är dumt när man 
försöker använda den som en envägskommunikation menar han vidare.  
 

Det finns användningsområden där interaktiv reklam passar och där den inte passar. 
Både målgrupp, bransch och företagets strategi påverkar användningen. 

 

Han har inte känt av någon särskild oro bland reklambyråer. Oron handlar nog mer om 
lågkonjunktur. Inte nu menar han, men rent allmänt. Folk är oroliga inför sina jobb, inte 
förändringar däremot.  
 

För de flesta i reklambranschen så gäller det att vara idéstark och vara med på vad folk 
tänker, och se trender. De flesta har en trygghet i det. Det handlar inte om ålder eller 
något annat, utan om idéerna. Yttre omständigheter är nog folk inte bekymrade över. 

 
Mediebyrån 

Han berättar att mediebyrån är betydligt viktigare än de var förr och hur har växt.  
 

Nu har mediebyrån blivit oerhört starka och hanterar ungefär 80 procent av en 
reklambudget. Reklambyrån mer har blivit en leverantör av kommunikationslösningar i 
redan fördefinierade medier. 

 

Han frågar sig om den framtida rollen kommer innebära att reklambyråer kommer att anta 
även mediebyråers roll.  
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Det finns exempel där mediebyråer har satt upp en speciell enhet och satt den inne på en 
reklambyrå. Men hittills är det inte så framgångsrikt.  

 

Han talar sedan vidare om att det kan vara kunderna själva som skapar större kompetens 
inom dessa områden. Dock tror han inte personligen att detta kommer ske i Sverige. I frågan 
om reklambyråer ska anta en mer strategisk roll anser han inte att detta är något bra.  

 

Jag tycker inte att reklambyråer ska anta en mer övergripande affärsstrategisk roll. Det 
finns många som är mycket bättre på detta än vad vi är. Vi ska dock vara ledande på 
kommunikationsstrategier och varumärkesstrategier. Det övar vi hela tiden på. 

 

Svensk reklam 

Han anser att kvaliteten är konjunkturartad och att det går lite upp och ner.  
 

Det har man sett förut. Jag ser inte någon trend just nu. Är det någon trend man ser nu så 
är det att vi är världsledande på digital kommunikation. Men det gör väl inte så mycket. 
Bara vi är längst fram i det som är mest modernt. 

 

4.3.3 Daniel Eriksson, VD OMG  
 
Daniel Eriksson är VD för två koncernägda bolag i Omnicom Mediagroup, och arbetar även 
aktivt som projektledare. Sedan 1995 har han arbetat i reklambranschen med alltifrån 
medieplanering till projektledning. Omnicom Mediagroup är ett reklambyrånät som består 
av tre byråer och så mediebyråer som är två. Han själv är VD för mediebyråerna. 
 

En konservativ bransch 

Han anser att reklambranschen är en konservativ värld som snarare anpassar sig än 
förändras. 
 

Jag tycker inte att reklambranschen har förändrats särskilt mycket från förr. 
Reklambranschen driver inte branschen, de anpassar sig efter en förändring, och det 
borde vara någonstans tvärtom.  
 

Reklambranschen menar han borde kunna ha en större drivande roll. 
 

Det handlar om att parera mellan lagstiftning, när det gäller vad man får göra och hur 
man får göra. Men det finns inget organ som driver frågor som tar upp det som har med 
reklam att göra, exempelvis på agendan hos våra riksdagsledamöter. Det handlar mer 
om att försvara vad man får göra för reklam på TV. Vi talar om kommunikation och om 
att driva kommunikation hela tiden men vi är urdåliga på att göra det själva. 

 

Sveriges roll menar han har varit mycket tydligare förut när det gäller reklam och vad man 
har skapat för reklam som slagit mer internationellt. 
 

Det finns inte idag. Vi är duktiga när det kommer till att göra tekniska lösningar på 
webben. Men man driver inte den kreativa biten så mycket längre, utan man tar mycket 
pengar och lägger på snygga produktioner och på så sätt får uppmärksamhet.  

 

Själv tror han att dess svaga roll kan bero på lågkonjunkturen under 2000-talet. 
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I slutet på 1990-talet fanns det många duktiga människor som var hungriga och 
proaktiva. Sen när lågkonjunkturen kom, och en rad olika reklambyråer gick i konkurs, 
var man tvungen att dra ned på löner, och då väljer man oftast enligt det regelverk som 
finns, det vill säga sist in och först ut. Då tappar man under ett par år väldigt duktiga 
människor som försvinner ut i branschen. Så kommer högkonjunkturen, då börjar man 
rekrytera igen - kreatörer som har attityd men inte har erfarenhet och det kommer man 
inte så långt på. Så nej, det har inte hänt så mycket, snarare tvärtom.  

 

Det är reklamförbundet som borde driva denna fråga menar han, och förklarar därefter hur 
de som mediebyråer mer kan driva frågor om vad konsumenterna tycker. När det gäller 
kommunikationsfrågan menar han att reklambyråerna ofta saknar verktyg för att kunna säga 
att de är en fullständig byrå. 
 
Kommunikation och reklam måste bli viktigare 

Han menar att plannerns roll har löpande förflyttats från reklambyråer till mediebyråer. Vid 
frågan om det utgör ett hot för reklambyråer menar han att det är en ren affärsmöjlighet för 
dem som mediebyråer, men menar att det är viktigt att det går bra för reklambyråer. Han 
hoppas att frågor som har med kommunikation och reklam att göra blir större och att 
Sverige på så sätt blir starkare.  
 

Jag hoppas att man vinner större uppdrag som koordineras utifrån Sverige istället. I takt 
med att det blir mer och mer internationella byråer, alltså nätverk, så benas de här starka 
lokala aktörerna ut. Idag är det Forsman & Bodenfors som är oberoende men merparten 
sitter i internationella nätverk. 

 

Han hoppas vidare på att de svenska byråerna inte blir en adaptionsbyrå som bara översätter 
material från någon annan central funktion i utlandet. Det är den rollen som han önskar att 
de svenska byråerna kunde ta. Svagheten i sådana internationella uppdrag menar han är den 
låga lönsamhet det genererar och ett dåligt fokus på kunden. 
 
Att stärka sin position 

För att stärka sin position menar han att man måste ha de bästa personerna.  
 

Det är ju människor, personer, det är det som är skillnaden. Har man de bästa 
personerna, kommer man vara bäst också. Sen finns det de praktiska bitarna, man måste 
se på vad man är väldigt duktig på och utveckla det. 

 
Riskbenägenheten 

Vid frågan om han tycker att kunderna är mer riskbenägna nu än förr menar han att de ofta 
tar mer risker i högkonjunkturer, för att det då är lättare att ta sådana beslut. Tyngre 
ekonomiska beslut menar han tas högre upp i organisationen.  
  
Mediebyrån 

När vi tar upp ämnet kring huruvida reklambyråer bör inta en mer strategisk roll hos 
reklambyråer menar han att även de som mediebyråer vill inta den rollen. Han börjar tala 
om de fördelar de har i detta avseende. 
 

Det handlar om vad man jobbar med och vilket intresse man har för produkterna. Det 
beror därmed helt och hållet på vad man går in i. Och en reklambyrå har inte alla dessa 
funktioner, de skulle inte kunna täcka upp alla. Det är ett önsketänkande visst, alla vill 
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sitta i styrelserummet och hjälpa till. Som mediebyrå är vi alltid med från början. Vi 
bygger strukturkapital med kunderna, det gör inte reklambyråerna. Reklambyråerna ska 
hela tiden förändra, vi ska bygga de långsiktiga strategiska målen med kunderna. 

 
Svensk reklam 
 

Svensk reklam har tappat om man jämför med andra platser. Så internationellt är vi bara 
good enough. Jag skulle vilja att det fanns mycket starkare byråer, inte bara Forsman & 
Bodenfors och Lowe Brindfors. Det som Farfar gör tycker jag är intressant när det gäller 
Internetlösningar. Om kommunikationen sen driver försäljningen det kan jag inte svara 
på. Jag skulle vilja se att byråerna står ut lite mer för att blir starkare internationellt.  

 

Kunderna borde hyllas mer tycker han. 
 

Tittar man på tävlingar såsom Guldägget så hyllar man ju reklambyråerna. Någonstans 
måste det vara kunderna som hyllas, som betalar konsulterna. Annars blir det lite för 
introvert. 
 

Vid tillfrågan om han anser att svenska normer och regler skulle kunna ha begränsat 
möjligheterna till att göra bra reklam, håller han inte med. 
 

Jag tror att vi behöver någon som ser till att vi har etik inom reklamen, att det är reklam 
som inte skapar en falsk bild och så vidare, det tror jag absolut behövs. Men att ha starka 
kreativa kommunikationslösningar finns inget i dagens regelverk som hindrar. Så där ser 
jag inga problem. 
 

4.3.4 William Easton, rektor på Berghs School of Communication 
 
Rektor på framgångsrik skola 

Han berättar att Berghs inte enbart erbjuder reklamutbildningar utan alla 
utbildningsområden, varav en hel del är inom reklam och digitala medier. Skolan är en 
mycket omtalad reklamskola i Sverige och han berättar om hur det går för hans studenter:  
 

Vi är mycket framgångsrika då alla får jobb efter sin utbildning, 98 procent har fått jobb. 
Vi har 6000 studenter, och vi jobbar ganska mycket med företag som håller i kurser.  

 

Han menar att det är svårt att säga att något är traditionellt då reklam utvecklas hela tiden.  
 

Det finns ingen som jobbar med bara en kanal längre. Det handlar mer om 
kommunikation än kanalerna du använder.  

 
Viktigt med anpassning 

Det är viktigt att anpassa sig till förändringar som sker på marknaden. Dock menar han att 
det är svårt att ändra på heltidsutbildningarna man jobbar under högskoleverket.  
 

80 procent av lärarna kommer från branschen, så det är uppdaterat ständigt. Vi gör även 
företagsanpassade kurser då vi måste ha det som är efterfrågat av dem. Kurserna är 
uppdaterade, men heltidsutbildningarna är svåra att ändra. 
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Stort internationellt arbete 

De utvecklar kurser i bland annat Kina, Storbritannien och USA.  
 

Även Holland och Frankrike är populärt. Vi har lagt vår mission på skolan om att ha 
internationell standard. Vi ska ha flera kurser på engelska. Vi har fått kommentaren att vi 
är långt efter med engelskan. 

 

Ledande i flera områden 

Han anser inte att svensk reklam har blivit sämre, och förklara detta bland annat genom att 
hänvisa till Gunn Report.  
 

Flera företag jobbar bara internationellt. De har inte en marknad i Sverige. Naturligtvis, 
när det kommer till traditionell reklam, som består av småföretag på 20 personer, 
konkurrerar de inte med internationella stora företag. Det är mer i det traditionella.  

 

Han anser att det är mer intressant att titta på dem som har lyckats utomlands. De flesta 
började på reklambyråer. Vidare menar han att det är många svenskar som lyckas med 
reklam i utlandet. Detta beror inte minst på bra skolor i Sverige, bland andra Berghs. Han 
anser att studenterna har mycket större chans att lyckas i utlandet än i Sverige. Den största 
kontakten är med utländska byråer och det är där de flesta blir mest framgångsrika.  
 

Jag är förvånad över den lönenivå de får i månaden, 45-50 000 kronor i månaden. Men 
när de åker på praktik, undrar vi om de kommer tillbaka, speciellt under lågkonjunktur. 

 
Förändring krävs 

Han anser att det är viktigt för svenska byråer att öppna sig för andra medier och ta 
framtidens konsumentbeteende på allvar för att behålla svenska talanger. Vidare 
menar han att de måste se över den konservativa bild de har av vad man kan jobba 
med.  
 

Avslutningsvis nämner han innan intervjuns slut:  
 

Det är i framtiden intressant att använda de möjliga sociala kommunikationskanalerna. 
De måste öppna upp sig för dessa. Inte bara facebook, men jag kan ha stor koll på vad du 
har för köpvanor osv. Jag tror att vi kommer se behovet av kreatörer på det sättet. Idag är 
interactive reklam inte färdig när tjänsten är klar, den är fortlöpande. Alla är rädd för den, 
men de kan inte, som de gjorde med digitala medier, komma fem år senare, utan de 
måste anpassa sig. Det är viktigt att tänka på ”Vad är framtidens kommunikation”?  
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5. Empirisk analys 
 

I detta kapitel görs en empirisk analys av föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar i 
reklambranschen på både individ- och branschnivå. Vi går först in på individnivå och presenterar 
respektive aktörs kognitiva karta, samt gör en tolkning av föreställningar och förhållningssätt. 
Därefter går vi in på branschnivå och presenterar gemensamt i föreställningar och förhållningssätt, 
vilket utgör branschvisdomen. Detta kapitel syftar således till att besvara våra två 
undersökningsfrågor: Vilka föreställningar finns kring förändringar i reklambranschen (1) och hur 
yttrar sig strategiskt förhållningssätt givet dessa föreställningar (2). 
 

5.1 Att förstå den kognitiva kartan 

I kapitel 2 framkom det att den kognitiva kartan kan användas för att beskriva människors 
föreställningar om organisatoriska fenomen (Hellgren och Löwstedt 1997). Den kognitiva 
kartan har gjorts genom en sammanställning av det som presenterats i empirin och är till för 
att tydliggöra vad analysen har baserats på. Eftersom intervjuerna avsåg förändringar så är 
alla de föreställningar som redovisas förändringsrelaterade. I den vänstra kolumnen 
återfinns aktörens föreställningar om en viss förändringsaspekt i allmänna termer. I den 
högra presenteras förhållningssätt till förändringar i den egna verksamheten. 
 

Genom att tolka individers kognitiva karta har vi försökt förstå och finna mönster i sättet att 
tänka och förhålla sig till förändringar hos respektive individ. Det är i detta avseende viktigt 
att komma ihåg att vi har försökt förstå med vår kognitiva karta. Med andra ord är det vi som 
tolkar men vi försöker göra det på respektive persons villkor. Det är även värt att upprepa att 
vi inte strävar efter att finna en sanning, utan enbart försöker skapa en förståelse för 
respektive intervjupersons strategiska tankesätt. Såväl reklambyråledare som andra aktörer i 
reklambranschen har analyserats på samma sätt på denna nivå. Som även nämnts i 
metodavsnittet så har vi försökt titta med nya ögon på varje person för att få fram varje 
individs unika tankesätt. Viss jämförelse är oundvikligt, eftersom den samlade synen 
tydliggör vad som är utmärkande. 
 
Figur 5.1 Tillvägagångssätt via analys av strategiskt tankesätt i reklambranschen 
 
 

 
 
 

Steg 2: Empirisk analys  
på individ- och 
organisationsnivå (kap 5) 

Sammanfattning av resultat och 
teoretisk bidrag 

Tolkning av föreställningar och förhållningssätt på 
individnivå samt kartläggning av branschvisdom  

Steg 3: Teoretisk analys 
(kap 6) 

Strategiskt tankesätt i reklambranschen 

        

Steg 4: Slutsats (kap 7) 

Steg 1: Empirisk 
sammanställning (kap 4) 
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5.2 Föreställningar och förhållningssätt på individnivå 

5.2.1 Den relationsbyggande reklambyråledarens kognitiva karta  
I tabellen nedan presenteras relationsinriktade reklambyråledarens föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar. 
 
 Föreställning Förhållningssätt 
Faktorer som påverkar 

strategin 
Marknaden förstås 
 
Konkurrenterna 
  
Konjunkturen, vi är oerhört 
konjunkturkänsliga 
 

Vi måste hålla koll på vad vi har för kunder och hur det 
kommer se ut.  
Vad har de för omsättning och hur rör de sig 
personalmässigt?  
Är det lågkonjunktur är det ofta marknadsföringen man 
drar in på, åtminstone i den privata sektorn. 

Förändringar som 

påverkar 

reklambranschen 

Konjunkturen 
 
 

Uppkomsten av nya mediekanaler 
 
 
 
 
 

Man vill ha mer strategisk rådgivning 
från sin byrå 
 

Sen är det den tekniska utvecklingen 
som går så fort nu. 
 

Vi är en solid byrå och klarar år som är sämre. Det är 
också en strategi för oss att bygga relationer. 
 

Det gäller för oss att förstå så man inte sackar efter och 
tänker samma om alla målgrupper. Det gäller för oss att 
inte stagnera. Kunden vill gärna ha sin broschyr till 
exempel. 
 

Det är precis så vi vill jobba – från idé till den färdiga 
kampanjen.  
 

Detta är en avvägning vi brottats med. Vi har valt att 
inte ha avancerad teknisk kompetens inom företaget. 
Men vi har anställt människor som förstår vikten av att 
hänga med i webbutvecklingen. 
 

Vikten av anpassning Det gäller att inte vända kappan efter 
vinden för mycket, utan man ska vara 
lite långsiktig och uthärdig ibland. 
 

Vi försöker vara tydliga i vår profil och de kärnvärden 
vi jobbar och är förknippade med. 

Föränderlighet i 

branschen 

Branschen är konservativ och 
mestadels trögt föränderlig. 
Kompetensområdena är desamma. 
 

 

Vikten av att hålla sig 

uppdaterad 

Det är viktigt.  Vi måste ha kompetens, kunskap och information för att 
kunna fatta beslut. Det är alltifrån att läsa tidningarna 
till att gå och lyssna på föredrag. Det flödar hela tiden 
inne i byrån.  
 

Svensk reklam 

 
Det finns olika skolor. Svensk reklam 
har tvingats anpassa sig efter en mer 
ironisk och kräsen målgrupp. 
 

 

Om hon anser att det är 

svårt att hitta bra 

kompetens 

Beror på rådande konjunkturläge och 
hur populär man är som arbetsgivare 

Vi har ju förmånen att vara en byrå man vill jobba på, så 
vi har än så länge inte drabbats. 

 

 

Tolkning av föreställningar och förhållningssätt  

Utmärkande är hennes sätt att snabbt blicka mot verksamheten och dess strategier vid 
allmänna frågor kring förändringar. Det skulle kunna tyda på att reklambyråns strategier är 
starka i hennes tankestruktur. I hennes resonemang kring dessa är det långsiktiga tänkandet 
framstående gällande den egna verksamheten. Långsiktighet skulle således kunna vara ett 
sammanfattande karaktäristika för hennes sätt att tänka kring och förhålla sig till 
förändringar. Vidare genomsyras hennes beskrivning av reklambyråns förhållningssätt av 
positiva värderingar. 
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Den återkommande kopplingen till verksamheten ger en uppfattning av att de förändringar 
hon tänker på även är de hon har tagit ställning till i den egna verksamheten. Hennes 
erfarenheter inom reklambyrån tror vi således dominerar i hennes sätt att tänka kring 
förändringar. Den ständiga återkopplingen till reklambyrån ger även intrycket av att 
föreställningarna är mindre förankrade i henne själv.  
 
De förändringar som nämns och som hon förhåller sig till är även antingen generella, som i 
princip påverkar alla branscher, eller sådana som återkommande påverkar branschen. Det 
fåtal som dock är branschspecifika är hon samtidigt inte orolig för. Hennes tankesätt känns 
organiserat utifrån sättet att resonera. Hon faller till exempel inte in i nya banor hela tiden 
utan besvarar tydligt och i ordningsföljd våra frågor. Vi ser hennes tankesätt som stabilt i 
samma bemärkelse.  
 
Ett långsiktigt och stabilt tänkande ser vi är det som utmärker hennes strategiska tankesätt. I 
detta dominerar även den egna byråns strategier starkt eller att hon hela tiden utgår från 
verksamheten. 
 

5.2.2 Den kundfokuserade reklambyråledarens kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras kundfokuserade reklambyråledarens föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar. 
 
 Föreställning Förhållningssätt 
Faktorer som 

påverkar strategin 
Den strategiska och kreativa delen måste 
fungera bra ihop.  

Därför har vi kontinuerligt möten mellan grupperna. 
Vår strategi är även att vara relevant för kunderna.  
 

En ny kontext vi 

verkar i  

Våra förutsättningar har förändrats, Internet 
har till exempel blivit mycket stort. I och med 
detta har även kunders beteenden förändrats. 
Man når dem på helt annorlunda sätt idag.  
 

Interaktion är allt viktigare.  

Vi måste finna vår roll i detta, hur tar vi steget längre? 
 

 
 
Det är viktigt att vi förstår vår roll i detta, och förhåller 
oss till det.  
 

Förändringar som 

finns i branschen 

 

Vi konkurrerar inte enbart med reklambyråer 
utan även med andra typer av byråer, 
exempelvis PR eller webbyråer. 
 

Håller vi oss aktiva och duktiga inom det strategiska 
området, och har vi kunskaper som andra byråer inte 
har, kan vi därmed erbjuda något unikt.  
 

För att lyckas i 

reklambranschen 

Man måste kunna erbjuda en helhetslösning, 
för att kunna lösa kundens problem.   

Man måste få ihop det strategiska och man får inte 
vara fast, utan lösningen kan vara olika beroende på 
hur omvärlden förändras. 
 

Om hur de håller 

sig uppdaterade 

Man drivs i en riktning beroende på var 
kunderna är på väg.  

Både genom omvärldsanalyser och genom vad 
kunderna anser om de tjänster man erbjuder påverkar. 
 

Om vikten av att 

anpassa sig 

Det är sjukt viktigt att anpassa sig efter 
omgivningen 
 

På det stora hela har reklambranschen varit 
djävligt dålig på att förändra sig  
 

På det stora hela har reklambranschen varit 
djävligt dålig på att förändra sig. Men nu har 
det hänt nåt, alla är på gång och jag tror att 
många tycker att det är kul. 

Nu gör vi Internetreklamen för alla våra kunder. Det 
är en otroligt stor förändring. 
 

Några av våra bästa kreatörer har slutat med att göra 
annonser och reklamfilm till att bara jobba digitalt.  
 

Så sent som ett år sen gjorde vi inte nåt utan valde en 
underleverantör som gjorde det. Då fattade vi det inte 
särskilt tidigt. Andra reklambyråer har hunnit före oss, 
det är därför man är så fokuserad på att klara av det 
här nu.  

Svensk reklam Svensk reklamfilm kan ha blivit sämre. Då 
kunder inte är redo att betala lika mycket 
längre är det relevanta att istället hitta 
kanaler som de är intresserade av.   

Vi kanske måste göra idéer som inte kostar massa 
pengar för våra kunder.  Kanske något på Internet blir 
mycket mer effektivt för dem. 
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Hot han ser i 

framtiden 

 

Konsultrollen som strateg är mycket viktig, 
misslyckas vi med den kan andra ta över.  

Möjligheten är att integrera från strategi till utförande. 
Ett annat sätt är att vara holistisk i vad vi levererar i 
slutändan. 
 

Möjligheter i 

framtiden 

 

 

 

Svenska byråer jobbar internationellt och har 
nu fått jättebra digitala uppdrag. Utländska 
företag kommer hit då de anser att vi kan 
kommunikation och kommunikation i det 
nya mediet. 
 

 
 

Flytt av kompetens Det är absolut ett problem. Det går inte att göra något åt. Idag ska man skapa en 
kultur där alla lär sig, istället för att ha experter på det. 

 

Tolkning av föreställningar och förhållningssätt   

Utmärkande är hans explorativa och ostrukturerade sätt att resonera fram såväl förändringar 
som förhållningssätt. Under intervjun tar han exempelvis både ställning till aspekter han har 
tänkt på tidigare men är även flexibel i sina tankar då vi talar om händelser han inte verkar 
ha tänkt på tidigare. Hans tankesätt kan tolkas som mer ostrukturerat och kreativt till sin 
karaktär i denna bemärkelse. 
  
Något som är tydligt dominerande i hans föreställningar kring förändringar men även i hans 
förhållningssätt är att kunden ständigt är i fokus.  Han anser exempelvis att kunden bör vara 
i centrum för att de ska nå framgång. Hans ansvar för företaget är utmärkande i sättet att 
återkommande relatera till kundens relevans i såväl föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar. Strategierna för detta känns inte fastställda på något vis, 
istället resoneras de fram med hans analytiska tänk. Även här synliggörs hans explorativa 
tankesätt.  
 
Han talar både om deras framgångar men även om hur de har misslyckats med vissa 
förändringar, bland annat webben som de var mycket sena med enligt honom. Då han både 
tar upp positiva men även negativa aspekter av den egna verksamheten, visar detta på en 
medvetenhet i tankesättet om den egna verksamheten.  
 
Han tar inte utgångspunkt i reklambyrån i sina argument, utan blickar snarare utåt på 
marknaden för att sedan beskriva hur de hanterat diverse förändringar. Utmärkande för 
honom är att han exemplifierar mycket genom att nämna specifika händelser som ägt rum 
inom branschen eller genom att nämna framgångsrika byråer som exempel. Detta kan tyda 
på god erfarenhet och kunskap inom branschen. Vidare tittar han mycket på den framtida 
utveckling som han anser komma, och utgår i flertalet argument från detta framblickande 
perspektiv.  
 
Av ovan nämnda diskussion ser vi hans strategiska tankesätt som kreativt och explorativt i 
ett framåtblickande perspektiv. Hans kreativa sätt att tänka kring förändringar visar på en 
entusiasm, han ser förändringar som något kul, som något spännande, ingen oro är 
förknippad med detta. Branschen dominerar i hans strategiska sätt att tänka. Detta i sig tror 
vi kan ha en inverkan på hans sätt att tala kring anpassning i framtidstermer, och inte 
mindre utsträckning faktiska anpassningar och förändringar.  
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5.2.3 Den miljömedvetna reklambyråledarens kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras den miljömedvetna reklambyråledarens föreställningar kring 
och förhållningssätt till förändringar. 
 
 Föreställning Förhållningssätt 
Faktorer som 

påverkar 

strategin 

Ekonomin 
 
 
 
 

Kundernas position i utvecklingen. Det är viktigt 
att förändras när kunderna är med i 
utvecklingen. 

Går kunderna in i ett bättre prisläge, längre 
förhållanden, en bättre lönsamhet, använder vi oss av 
en lite djärvare strategi. 
 

Vad som kommer att ske om 2, 5, 10 år på marknaden 
är inte svårt att se. Gör man det vid rätt tidpunkt så 
köper alla in det. 
 

Förändringar 

som påverkar 

I samhället i stort är det värderingsförändringar 
som påverkar oss. Även miljöfrågorna är viktiga.  
 

Digitaliseringen är en självklar förändring. Den 
påverkar produktionsflödena och ordningen på 
produktionsflödena. 

Hur vi hanterar jämlikhet, både arbetsmässigt och 
arbetsgivarmässigt, är viktigt. Vi har tagit ställning 
till miljöfrågan och har visat att vi tar upp det med 
alla våra kunder. Man måste visa att vi är med i tiden, 
mer än de nya byråerna som kommer.  

Anpassning & 

förändring 

De här faktorerna måste du anpassa dig till.  
 

Det är lätt att se dem när de kommer men när 
förändringen sker så tar det tid att anpassa sig. 
 

Förändring är att de människor som 
jobbar med den här frågan anpassar sig, 
och ändrar sin inställning och beter sig 
på ett annat sätt. På det sättet är detta en 
ohyggligt konservativ bransch.  
 

Det går inte att bestämma att ”nu ska vi 
förändra oss”, antingen är man i 
konstant förändring, anpassning, 
lärande och utveckling eller inte.  
 

Vi bestämde år 2000 att vi skulle go green and go 
digital. Vi slängde ut allt som inte är bra för naturen. 
  
Vad gäller teknologin, hade vi tidigare en grupp som 
satt med detta. Denna togs bort, och vi var då alla 
digitala. Det finns inte längre en disciplin som heter 
digital 
 

Värderingsförändringar får man bara piska in. I 
grunden handlar det inte om vad du säger utan vad 
du gör, något vi är bra på. 

Om det är ett hot 

för de som inte 

anpassat sig 

Reklambyråer är inte speciellt 
förändringsbenägna, men den är fruktansvärt 
anpassningsbar. Inte alla kommer att kunna 
anpassa sig fort, men de flesta. 
 

Jämfört med resten av reklamvärlden är vi 
föränderliga, men inte jämfört med andra branscher. 

Svensk reklam Vi är fyra av världens 10 bästa digitala byråer, 
där 2 av dessa är reklambyråer. Det beror på helt 
vilken lins du tittar på. Tittar vi på den 
traditionella arenan, är vi skitdåliga. Jag tycker 
inte det är bekymmersamt heller. 
 

Det är snarare en effekt av att vi anpassar oss till 
förändring då vi försöker ta steget till att vara 
integrerade digitala byråer istället för traditionella. Vi 
har redan fått vår spelplan. Det är bara att se till att vi 
tar hand om den. 

Varför dem är på 

toppen 

Man ska inte underskatta tur. Under 2-3 
tillfällen ser jag att om vi inte hade tur 
skulle vi inte ha funnits.  
 

De anställda hos oss är vana vid konstanta 
förändringar. Du överlever inte om du inte 
anpassar dig.  

 
Tolkning av förställningar och förhållningssätt 

Utmärkande för denna ledares tankesätt är hans djup och bredd i sättet att resonera kring 
förändringar. Detta tolkar vi som stor kunskap, även hans sätt att tala mycket om 
reklambranschen och dess utveckling i generella termer utmärker detta (hur det är). Detta 
talar även för erfarenhet inom reklambranschen. I samma mening är även hans sätt att blicka 
utåt utmärkande.  
 
Framstående är även det visionära och framtidsinriktade sättet att tänka kring förändringar 
och branschens utveckling. Han visade exempelvis på god förmåga att förutse händelser och 
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i rätt tid anpassa sig efter dessa. Hans tankestruktur känns även väldigt organiserad på 
grund av hans välutvecklade sätt att resonera kring förändringar.   
 
Trots reklambyråns framgång visar han även på kritiskt förhållningssätt till den egna 
verksamheten då han menar att man inte bör underskatta tur. Han tar även fram svårigheter 
när det kommer till att anpassa sig, och även om de positiva orden om den egna finns så är 
de inte dominerande på något vis. Vidare talade han balanserat om både positiva och 
negativa aspekter i den egna verksamheten. Även en balans i sättet att tala om branschen i 
sin helhet och om verksamheten är utmärkande.  
 
Hans strategiska tankesätt utmärks således som framåtblickande och utåtblickande. Detta 
tillsammans med den utmärkande erfarenheten tydliga kunskap inom branschen tror vi i sig 
kan ha en inverkan på det hur han aktivt och brett förhåller sig till förändringar samt 
omfattande anpassning till dessa i den egna verksamheten.  
 

5.2.4 Den interaktiva reklambyråledarens kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras den interaktiva reklambyråledarens föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar. 
 
 Föreställning Förhållningssätt 
Faktorer som påverkar 

strategin 
 Vi försöker anpassa oss till hur 

medielandskapet ser ut och hur folk 
använder media 
 

Vad kunderna vill spelar också in 
 

Förändringar Fler typer av företag slåss om samma typer av 
jobb 
 

 

Att anpassa sig Det är jätteviktigt. Framförallt baserat på hur 
konsumenten beter sig 
 

Egentligen kan man inte se dem förrän de håller 
på att hända, och då måste man anpassa sig efter 
det, för att kunna hjälpa kunderna på bästa sättet. 
 

Vi måste se till att förstå vad förändringar betyder 
för hur konsumenten beter sig. 

Vi är djävligt duktiga på att se förändringar.  
 
 

Vi har anpassat oss genom att inte enbart 
anställa från traditionella reklambyråer 

Uppdatering av 

förändringar 

 Vi har en företagskultur som bygger på att 
vi är ute och letar hela tiden 
 

Om reklambranschen är 

snabbt föränderlig 

Ja, om man jämför med andra branscher, nej om 
man ser på hur snabbt den borde förändra sig 
 

 

Kompetens 

 
Jag tror att det finns två anledningar till att folk 
flyttar utomlands. Man betalar sjukt mycket 
bättre. Sen är det tron om att man ska få göra mer 
succé. 
 

Vi håller i kurser på skolor för att kunna 
identifiera vilka är det som är spännande av 
studenterna. 

Om de kommer ta en mer 

strategisk roll i framtiden 

Så kan det ju vara, det finns ju både bra och 
dåliga grejer med det. 

Man måste kanske ha lite mer kontinuitet 
hos kunderna, det finns ju en fördel med att 
det strategiska sitter hos dem. 
 

svensk reklam 

 
Så många byråer har inte vunnit topp tio 
någonsin 

 

Anpassning till den 

digitala utveckling 
 

Det ska ju vara en naturlig del att kunna, men det 
är det inte. Många saknar en tillräcklig förståelse 
för digitala kanaler 

 

Framtida förändringar  Vi gör förändringar hela tiden. 
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Tolkning av strategiskt tankesätt  

Enbart en förändring tas upp vid frågan om vilka förändringar han ser, även om fler 
omgivningsfaktorer kommer upp senare under intervjun. Hans sätt att relatera till hur de 
kan konkurrera mot helt andra byråer ser vi som ett tecken på att det är ett problem de har 
förhållit sig till tidigare. Denna förändring i jämförelse med de han senare kommer in på, 
skiljer sig på så sätt att de utelämnar hur den egna verksamheten förhållit sig.  
 
De förändringar som han anser att man måste anpassa sig till är både väldigt kundrelaterade 
och konsumentrelaterade, vilket gör dessa två grupper mer utmärkande i hans sätt att tänka. 
Ett businesstänk är utmärkande genom det kundfokus han uppvisar i sättet att tänka kring 
förändringar. Att det även är dessa faktorer de anpassar sig till verksamheten är ett tecken 
på att byråns strategier är starka i sättet att tänka kring förändringar. Förändringar ser han 
som något som sker hela tiden vilket tyder på att såväl mindre som större sådana dominerar 
i sättet att tänka. De anpassar sig hela tiden efter förändringar i mindre omfattning och inte 
stora verksamhetsförändringar. 
 
Den interaktiva reklambyråledaren talar enbart om branschspecifika förändringar på så sätt 
att allt berör media, reklam, kunder och konsumenter. Utmärkande är att han talar mycket 
utefter vad han tror och tycker. Resonemangen är starkt kopplade till egna värderingar. Han 
sätt att tala positivt om den egna byrån när det gäller förmågan att anpassa sig och se 
förändringar, utmärker starka positiva värderingar kring den egna verksamheten. Men han 
visar även på ett kritiskt förhållningssätt när han förklarar svårigheten att se dem innan de 
kommer. När han talar om såväl förändringar och om anpassning talar han snarare i nutid 
vilket tyder på ett varken bakåt- eller framtidsblickande tankesätt. 
 

5.2.5 Pia Grahn Brikells kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras Pias föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar. 
 
 Föreställning om branschen 

 

Förhållningssätt 

Föränderlighet i 

branschen 

Vissa delar är snabbt föränderliga, vår bransch har varit 
drivande i den digitala utvecklingen. 
 

Värderingar förändras inte lika snabbt. Vi har samma problem 
som många övriga branscher att den består av alldeles för 
många män 
 

Vi är en ganska trendkänslig bransch, men det är inte vi som 
förändrar trender. Vi är bra på det men kan bli mycket bättre.  
 

Vi måste bli mer professionella, vi måste bli bättre på att visa 
vad reklam kan tillföra. 
 

 
 
 
 

Vi har därför ledarskapsutbildning 
bara för kvinnor  
 

 
Vi hjälper annonsörerna att haka på 
trender 
 

Föränderlighet i 

reklambranschen  
 

Den digitala utvecklingen är den stora förändringen 
Den andra är att våra frågor behandlas på näringslivssidan 
 

 

Vikten av att hålla 

sig uppdaterad om 

förändringar 

Väldigt viktigt, och där har vi inga större problem. Många 
byråer är en del av ett större nätverk, vilket gör att de är bra 
på vad som händer i deras bransch internationellt. 

Vi driver på branschen med Cannes 
och guldägg i Sverige och genom att 
finnas representerade i de 
internationella tävlingarna.  
�  

Förändringar Den digitala är nog den största förändringen. Den håller på att 
bli en parallell värld till branschen och gör det mycket lättare 
att mäta investeringar. 
 

Man ser att byråer försöker nischa sig eller bli 
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fullservicebyråer. Denna trend ser jag inte enbart i Sverige 
utan internationellt. 
 

En stor förändring är att vi blir mer globala, Sverige räcker 
inte längre. Men de lokala byråerna är fortfarande viktiga. 
 

 
 
 

Vi har som mål inför nästa år att finnas 
på flera orter i hela landet och finnas 
på mer internationella platser. 

Om hur 

reklambyråer bör 

anpassa sig  

Alla byråer bör anpassa sig efter sina egna möjligheter och 
hitta sin väg. 
 

Sen kan vi stötta dem. 

Om oro känns av i 

branschen 

Det flesta ser nog att det är väldigt spännande med den 
utveckling som sker. Den stora oron är nog mer konjunkturell 
 

Vi hjälpa dem även i dem delarna av 
verksamheten, om vi kan stötta dem 
på något sätt. 

Reklambyråns 

framtida roll 

Reklam kan bli en allt viktigare strategisk resurs hos 
annonsörerna  
 

Alla varumärkesfrågor borde vara 
ledningsfrågor 
 

svensk reklam Svensk reklam håller väldigt hög nivå, framförallt inom 
digital kommunikation.Kommunikationskunnandet kan 
överföras av det andra. 
 

Det finns tre anledningar till att reklamfilmen nu är lite status 
quo; det finns inte någon konkurrens i Sverige på samma sätt 
som internationellt; svensk reklam görs för svenska 
annonsörer som många av dem är okända i utlandet; 
framgångsrika svenska producenter har flyttat utomlands. 
 

Nu ser jag att min roll är att vara ute 
och berätta om det här, och paketera 
det svenska kunnandet på ett bra sätt 
så att fler får upp ögonen för det. Min 
uppgift är inte att marknadsföra 
enskilda byråer, utan hela vår bransch 
som helhet, framförallt våra 
medlemsbyråer. 
 

Kompetens Vi är helt enastående om man tittar på utbildningar i Norden.  
Vi är ett gränslöst samhälle och kan inte se det som ett hot. 
Sen finns det många som blir reklamare utomlands och sen 
kommer tillbaka hit. Det går åt båda håll. 

 

 

Tolkning av föreställningar och förhållningssätt 

Utmärkande för Pia är att hon har relativt mycket information att bidra med när det gäller 
förändringar och reklambyråers förhållningssätt i reklambranschen. Det tyder i sin tur på 
bred kunskap om reklambranschen. Hon tänker såväl i större som mindre banor när hon 
nämner förändringar både innanför och utanför branschen. Hennes sätt att resonera finner vi 
organiserat och välutvecklat då det hon nämner känns genomtänkt. Det kan ha att göra med 
ett aktivt deltagande i media men även vara ett resultat av kontakten med byråer.  
 
Hennes roll i förändringar och ansvar gentemot reklambyråerna när de möter dessa 
framhävs även genomgående i intervjun. Vi ser således att den roll hon och förbundet spelar 
i reklambranschen till hög grad även påverkar hennes sätt att tänka och resonera kring 
förändringar. När hon talar om sin roll talar hon i ”jag-form” och i ”vi-form” när hon talar 
om förbundet i sig. Med rollen att bland annat vara byråernas ansikte utåt och en hjälpande 
hand fick oss att uppfatta henne som mycket serviceinriktad.  
 
Utmärkande är även en ”vi-känsla” när hon talar om reklambranschen och reklambyråers 
roll i allmänhet, vilket tyder på en känsla av laganda där hon arbetar för att driva branschen 
framåt. Hennes roll framstår som väldigt viktig för reklambranschens utveckling i både 
nationella och internationella sammanhang. Man får även en känsla av mycket ambitioner 
och hopp för reklambranschens framtid då hon uppvisar en positiv inställning och en 
eventuell lösning till alla förändringar hon nämner.  
 
Hon visar på anpassning till förändringar genom bland annat den ledarskapsutbildning de 
startat för att förändra värderingarna i branschen. Även det samarbete som inletts 
tillsammans med Exportrådet tyder på anpassning i den egna verksamheten till den digitala 
utvecklingen.  
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5.2.6 Clas Collins kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras branschexpertens föreställningar kring och förhållningssätt till 
förändringar. 
 
 Föreställning om branschen 

 

Förhållningssätt 

Föränderlighet i 

branschen 

Det är en föränderlig bransch, dock beror 
det på i frågan om vad. Inom det tekniska 
området har vi varit betydligt snabbare än 
vad folk trodde. Sinnet på människor har 
förändrats då man måste hänga med i 
utvecklingen. 
 

Förändring måste ske i samband med 
användbarhet, inom branschen är man försiktig 
med det man inte vet kommer att fungera eller inte.  

Hur reklambranschen 

förändrats från förr 
 

Han menar att det är samma människotyp 
som jobbar på en reklambyrå idag som 
förr, det är snarare exempelvis möjligheter i 
utlandet som har utvecklats.  
 

Många lämnar Sverige och blir framgångsrika i 
utlandet. Det uppstår en export av svensk 
reklamkompetens. 

Risker med flytt av 

kompetens  

Flytten av kompetens kan vara ett problem. 
Det är svårt att nå upp till den ekonomiska 
nivå som råder i utlandet.  

För att hantera detta bör reklambyråer inte bara 
tänka på lönenivå, utan även vilka företag de 
samarbetar med. Spännande kunder är viktigt. 
Vidare måste man vara genuint duktig för att få bra 
kunder, det går inte att lura någon. 
  

Förändringar som tas 

upp 

Man måste ha förmågan att skapa idéer och 
kommunicera via digitala medier.  
 

Att hålla sig uppdaterad om förändringar 
handlar mer om en livsinställning än något 
annat.  
 
 
 

Även inhouse är en förändring som 
påverkar reklambyråer. 
 

Media finns överallt idag. Kan innebära en 
risk.  
 
 

Man måste även förändra sättet att 
kommunicera på.  

Det är inte tänkbart för att överleva utan den 
tekniska kompetensen. Den måste man ha.  
 

Det är viktigt att fråga sig: Finns det trender, eller 
andra sätt att agera på? Titta i utlandet på hur de gör. 
Man ska veta allt som händer, vare sig du kommer 
att utnyttja detta eller inte. Även orienteringen i 
samhället är viktig.  
 

Dock kan detta vara en tillfällig trend som snart 
upphör.  
 

Det finns tekniska möjligheter där du på olika sätt 
kan undvika reklam, både ”nej tack” till reklam och 
tekniska lösningar är möjliga idag. 
 

Det beror dock på vilken strategi man har i 
företaget. Om alla blir interaktiva är inte det heller 
bra. 

Om oro känns av i 

branschen 

Jag har inte känt av någon oro bland 
reklambyråer, inte vad gäller förändringar i 
alla fall, utan snarare konjunkturen.  

Folk är snarare oroliga för sina jobb. Så länge man 
har förmågan att skapa idéer eller som 
projektledare hitta nya arbetssätt är det inga 
problem. De flesta har en trygghet i det.  
 

Reklambyråns framtida 

roll 

Mediebyråer blir allt viktigare och större 
inom reklambranschen. Frågan är huruvida 
reklambyråer ska anpassa sig till dessa eller 
inte.  

Det talas om att man börjat ta in medievalet i 
byråer. Hittills är det inte så framgångsrikt men det 
finns experiment.  
 

En ökning av 

konsultverksamheten i 

reklambyrån 

Detta är inte en bra idé att göra.  Många är mycket bättre på detta än vad vi är. Vi ska 
dock vara med på kommunikationsstrategier och 
varumärkesstrategier.  

svensk reklam Kvaliteten på reklam är konjunkturartad, 
det är ingen speciell trend som råder nu. 
Men det gör väl inte så mycket.  

Är det någon trend man ser nu så är det att vi är 
världsledande på digital kommunikation. Bara vi är 
längst fram i det som är mest modernt så.  
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Tolkning av föreställningar och förhållningssätt 

Av samtliga intervjuade, är Clas Collin den mest neutrala på så sätt att han ständigt talar i 
generella termer om förändringarna han ser i reklambranschen. Han talar om hur branschen 
är snarare än hur han tror och tycker att den är. Han visar dock även på starka åsikter kring 
vissa aspekter, såsom vad som anses utgöra hot för reklambyråer och inte. Detta i sin tur kan 
tyda på att han själv har tagit ställning till flera av de förändringar han nämner innan redan 
innan vår intervju med honom. Han uttalar sig även neutralt om hur förändringarna 
påverkar branschmedlemmars situation, både i negativa och positiva termer, och är väldigt 
rekommenderande. Visserligen faller detta sig naturligt då han aktivt arbetar som konsult 
och även inom flertalet andra områden inom branschen.  
 
Som syns i tabellen ovan förhåller han sig till de förändringar som sker inom 
reklambranschen genom att titta utåt på dem som påverkas. Väldigt sällan utgår han ifrån 
sig själv och den roll han har inom branschen. Dock tror vi att hans roll som rådgivare inom 
branschen ha skapat en mer neutral roll.  
 
Det är tydligt att han har en speciell relation till reklambyråer. Då han talar om 
reklambranschen, speciellt reklambyråer, säger han ständigt ”vi”, något som visar på att han 
förknippar sig med denna typ av byrå. Visserligen nämns detta i intervjun då han säger att 
det är i reklambyrån mest känsla finns.  
 
Han talar ständigt i då-, nu- och framtid och visar även på djup i de olika områden han berör. 
Vi ser detta som ett tecken på stor kunskap inom många olika områden. Hans breda 
kompetens kan bero på den rådgivande roll han har i reklambranschen, men även den långa 
erfarenhet som han bär med sig. Denna synliggörs även i sättet att ständigt dra paralleller till 
och exemplifiera med olika byråer. Hans kunskap sträcker sig från den lokala till den 
internationella marknaden. Detta menar vi visar på ett mycket brett och till stor del även 
explorativt tankesätt på så sätt att han ständigt utvecklar sina resonemang på en aggregerad 
nivå. Han visar på ett explorativt tankesätt då han ständigt utvecklar sina resonemang på en 
aggregerad nivå. Han kommer med mycket information och utvecklar ständigt sina 
resonemang och sitt tankesätt.  
 

5.2.7 Daniel Erikssons kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras Daniels föreställningar kring och förhållningssätt till 
förändringar.  
 
 Föreställning om branschen 

 

Förhållningssätt 

Hur reklambranschen 

förändrats från förr 

 

Reklambranschen är en konservativ värld som snarare 
anpassar sig än förändrar. Den borde kunna ha en större 
drivande roll.  
 

Sveriges roll har varit mycket tydligare förut när det 
gäller reklam och vad man har skapat för reklam som 
slagit mer internationellt. Vi är duktiga när det kommer 
att göra tekniska lösningar på webben. 
 

Jag känner fortfarande inte att man driver själva 
reklamfrågor. Det kan ha att göra med lågkonjunkturen 
på 2000-talet, då många duktiga människor försvann ur 
branschen. 
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Hur reklambyrån kan 

anpassa sig efter detta 

 

 

Driva frågan är det svenska reklamförbundet som ska 
göra. 

Vi kan mer driva frågor om vad 
konsumenterna tycker. Vi ser till att 
våra personer har verktygen och 
investerar mycket i den biten. 
  
Vi lever i någon form av symbios med 
kunder och reklambyråer, och sitter lite 
mitt emellan.  
 

Om en förflyttning av 

plannerns roll kan 

utgöra ett hot mot 

reklambyrån 

Jag vill inte att det ska gå dåligt för reklambyråer. Jag 
hoppas att man vinner större uppdrag som koordineras 
utifrån Sverige istället. 
 

Det är en ren affärsmöjlighet för oss, att 
vi kan erbjuda bättre än 
reklambyråerna gör. 

Hur reklambyrån kan 

stärka sin position 

Har man de bästa personerna då kommer man att vara 
bäst också. Man måste se vad man är väldigt duktig på 
och utveckla det. 
 

 

Om en mer strategisk 

roll hos reklambyråer 
Att reklambyrån skulle inta en mer strategiska roll i 
framtiden är ett önsketänkande. En reklambyrå har inte 
alla dessa funktioner.  
 

Det vill vi också. Som mediebyrå är vi 
alltid med från början. Vi bygger 
strukturkapital med kunderna, det gör 
inte reklambyråerna.  

Svensk reklam Svensk reklam har tappat jämfört med andra platser. 
Internationellt är vi bara ”good enough” 
 

Kunderna borde hyllas mer.  
 

 

 
Tolkning av föreställningar och förhållningssätt 

Vid frågan om hur reklambranschen förändrats från förr har han mycket att säga. Tankarna 
känns välutvecklade kring denna fråga i och med hans sätt att utförligt resonera kring på 
vilket sätt förändring skett från då till nu. Utmärkande är även hans sätt att ständigt koppla 
åsikter om dagens bransch till hur den varit förr. Hans tankesätt känns mindre organiserat 
eftersom han talar om olika aspekter men med jämna mellanrum återkommer till den egna 
byråns möjligheter idag.  
 
Ett starkt businesstänk för den egna verksamheten är framstående i hans föreställningar om 
reklambranschen, på så sätt att han tittar mycket på byråns egna möjligheter och fördelar 
givet de förändringar som sker. Detta i sig tyder på att han förhållit sig till dessa. Men han 
visar även på mycket egna tankar om branschen utan att associera till verksamheten, på så 
sätt att han både uttrycker sig mycket i ”jag-form” och talar om vad han tycker och tror. 
Hans egna tankar och värderingarna om reklambranschen tror vi således dominerar i hans 
sätt att tala kring denna. 
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5.2.8 William Eastons kognitiva karta 
I tabellen nedan presenteras Williams föreställningar kring och förhållningssätt till 
förändringar. 
 
 Föreställning om branschen 

 

Förhållningssätt 

Traditionell 

reklam 

Det är svårt att säga vad traditionell reklam är 
för något då det ständigt förändras. Det finns 
ingen som jobbar med bara en kanal längre. 
 

Vi jobbar med alla kanaler. Det handlar mer om 
kommunikation än kanalerna du använder. 

Förändringar Anpassning av våra utbildningar vi erbjuder 
är viktigt, då mycket förändringar sker.  

Dock är det svårt att ändra på heltidsutbildningarna 
man jobbar under högskoleverket. Däremot så kommer 
80 procent av lärarna från branschen, så det uppdateras 
på så sätt ständigt. 
 

Internationella 

möjligheter för 

studenterna 

Det finns betydligt fler möjligheter att bli 
framgångsrik i utlandet än i Sverige.  

Vi har utbyten med många byråer runtom i världen. Vår 
mission är att ha internationell standard, och hålla god 
nivå på engelska språket.  

Kvalitet på 

svensk reklam 

Svensk reklam har inte blivit sämre, vi är 
ledande i flera områden. Fokus bör ligga på de 
som lyckas utomlands.  

Flera företag jobbar bara internationellt. De har inte en 
marknad i Sverige. När det kommer till små 
traditionella reklambyråer, konkurrerar de visserligen 
inte med internationella stora företag.  
 

Flytt av svensk 

kompetens till 

utlandet 

Studenterna har mycket större chans att lyckas 
i utlandet än i Sverige. Den största kontakten 
är med utländska byråer och det är där de 
flesta blir mest framgångsrika.  
 

Det svenska byråer kan göra för att motverka detta är att 
se över den konservativa bild de har av vad man kan 
jobba med och öppna sig mer för andra medier och ta på 
allvar framtidens konsumentbeteende. Dock måste även 
kunden som man jobbar med måste också ge en viss 
grad av öppenhet.  
 

Olika 

kommunikations- 

kanaler 

Det är mycket viktigt att anpassa sig till nya 
kommunikationskanaler.  

Det är i framtiden intressant att använda de möjliga 
sociala kommunikationskanalerna. De måste öppna upp 
sig för dessa. Jag tror att vi kommer se behovet av 
kreatörer på det sättet. Reklambyråer kan inte, som de 
gjorde med digitala medier, komma fem år senare, utan 
de måste anpassa sig. Det är viktigt att tänka på ”Vad är 
framtidens kommunikation”?  
 

 

Tolkning av föreställningar och förhållningssätt 

Han utgår ständigt från skolans elevers förutsättningar och möjligheter. På så sätt är det 
strategiska tänkandet välstrukturerat och entydigt. Elevernas framtid är i fokus och utgör 
den största utgångspunkten i det strategiska tänkandet. Han talar vidare både om hur skolan 
själv tar ställning till de förändringar han nämner, men även om hur reklambyråer bör 
förhålla sig till dem. 
 
Det är även framstående att William, utifrån sitt perspektiv, ser stora möjligheter i faktorer 
som andra aktörer anser vara stora hot. Ett exempel på detta är att han menar att flytt av 
kompetens till utlandet är en möjlighet för personerna i fråga, snarare än ett hot. Han utgår 
således även i sina tankar om hot och möjligheter från den egna verksamheten, med eleverna 
och deras framtid i fokus. Han har vidare en hög grad av framtidsförhållning i sitt tänk; han 
utgår ofta i sitt tankesätt från vad en förändring kan komma att innebära för studenterna vid 
Berghs School of Communication.  
 
Utmärkande i hans strategiska tankesätt är således ett framtidstänk, där både egna 
möjligheter samt reklambyråers inrymmer när han redogör för strategiskt förhållningssätt. 
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5.3 Branschvisdom i reklambranschen 

Nu lämnar vi det individuella perspektivet för att i denna del fokusera på det som binder 
individerna samman. Det gemensamma i aktörernas föreställningar kring och 
förhållningssätt till förändringar utgör branschvisdomen. Hellgren och Löwstedt (1997) 
menar att en ledare tolkar omvärldssituation i linje med sitt eget strategiska tankesätt och 
förhållande till den dominerande branschvisdomen. 

5.3.1 Påverkande variabler i strategins utformning 

Kunden  

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 

Den kunskap som kunden besitter kombinerat med dennes önskemål anses vara mycket 
viktigt. Reklambyråledarna i branschen har en allmän bild av att kunden är den starkare 
parten i relationen. Konkurrensen bidrar till att kunden i princip kan välja och vraka mellan 
byråer. Kunden sägs även ha en alltmer begränsad budget. Flertalet ser att kunderna börjat 
utveckla reklam i den egna verksamheten utan att ta hjälp av någon byrå, så kallat in-house. 
Dock påpekas det att det enbart är en trend som existerar i vissa branscher. Den anses inte 
heller vara bestående då den inte hänger ihop med någon händelse i världen.  
 
Kunden anses vara av stor vikt i strategins utformning, särskilt att anpassa sig efter dennes 
ekonomiska situation. Det faktum att kunden är viktig är gemensam i branschen, dock skiljer 
sig strategier kring haneringen av kunden avsevärt. 
 

Konsumenten och medielandskapet 

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 

Det är tydligt inom branschen att allt fler kanaler och kommunikationsmöjligheter dyker 
upp. Interaktiv kommunikation ses som mycket viktig, och tillämpas även i allt högre grad. 
Internet är dock det mest omnämnda i detta avseende. 
 
Masskommunikation som inte är på mottagarens villkor samt envägskommunikation tros 
fungera sämre i framtiden. Det råder även en viss oro för utvecklingen av antalet 
mediekanaler. Få reklamfria zoner finns, vilket alltfler kan komma att reagera på. Förutom 
att konsumenten kan säga ”nej, tack till reklam” så finns det även tekniska möjligheter till att 
undvika reklam. Dock är detta inget många i branschen nämner.  
 
Konsumenten och hur denna använder media anses vara viktigt att anpassa reklambyråns 
strategi till. Det gemensamma förhållningssätt som råder visar på att det är viktigt att hålla 
sig uppdaterad om de förändringar som sker hos konsumenten, tillvägagångssätten är 
många. Vidare är en tydlig strategi att kunna erbjuda kunden allt som har med 
kommunikation att göra. För att minimera risken att konsumenten blir alltmer negativt 
inställd till reklam påpekas vikten av att följa de normer som samhället sätter upp. Interaktiv 
marknadsföring ses som en framgångsrik lösning, om det passar användningsområdet. Det 
ses även som en fortlöpande kommunikation reklambyråer måste anpassa sig till.  
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Den tekniska utvecklingen 

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 

Den tekniska utvecklingen anses av branschmedlemmarna snarare vara en parallell värld 
som skapar ett helt nytt beteende i dagens samhälle som även driver branschens utveckling. 
Vidare har den varit en självklar förändring för alla reklambyråer, och diskussionen har varit 
omfattande i majoriteten av intervjuerna. Synen skiljer sig dock något mellan 
reklambyråledarna. Det har setts som en spännande utmaning att ta vara på för vissa, 
medan det för andra har varit svårt att veta hur de ska förhålla sig till den. 
 
Det verkar inte finnas någon större likhet i hur aktörer har förhållit sig till de tekniska 
förändringar som skett. Det finns de som exempelvis i efterhand har anammat den tekniska 
utvecklingen medan andra har planerat den i årtal och kraftigt förändrat verksamheten. 
Sedan finns det givetvis de som menar att man inte ska förändras inom samtliga områden 
utan att det faktiskt finns samarbetspartners som man kan arbeta med istället. Det faktum att 
denna förändring är stor och viktig i branschen är således en gemensam syn, men hur den 
hanterats och bör hanteras varierar. 
 

Konkurrens 

Gemensamt i föreställning och förhållningssätt 

Det finns inom branschen mycket teorier av olika slag gällande den rådande konkurrensen. 
Det faktum att samtliga ser att konkurrens finns är ett faktum, dock inte vilka de ser som 
konkurrenter. Andra byråer såsom PR-byråer, webbyråer, designbyråer 
managementkonsulter och mediebyråer har tagits upp som hot, såväl i konkurrensen om 
kunderna som om den strategiska rollen. Flertalet menar framförallt att mediebyråns roll blir 
allt starkare i branschen, men att den kompetens mediebyråer besitter skiljer sig mycket, 
varför de inte kan utgöra ett hot för reklambyråer. Det finns även teorier om att kunden själv 
skaffar sig större kompetens inom olika medieval. 
 
Förhållningssättet till konkurrensen verkar ha varit svårt för reklambyråer att hantera och 
det är därmed svårt att se något gemensamt i deras sätt att förhålla sig till konkurrensen. En 
reklambyråledare framförde vikten av att bli trovärdig och vara kompetent, både i det 
strategiska och i det kreativa. Att ha de bästa personerna, och att utveckla kompetensen är 
viktigt för att stärka sin roll. För att förhålla sig till mediebyråers allt starkare roll anses ett 
samarbete byråer emellan och ett holistiskt synsätt kunna fungera på sikt. Det nämns även 
hur reklambyråer har anpassat sig genom att ta in mediebyråns roll i den egna verksamheten, 
men osäkerhet uttrycks av intervjuade om huruvida detta är lämpligt. 
 

Kompetens 

Gemensamt i föreställningar 

Det faktum att kompetens flyttar utomlands är en gemensam föreställning i branschen, och 
som ses som ett problem. Dock menar några att det inte behöver ses som ett problem, då de 
som flyttar utomlands oftast återvänder till sitt hemland men med ytterligare erfarenheter 
och kunskap. Dock är det intressant att ämnet inte togs upp av någon utav de intervjuade 
själva. 
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Anledningarna till varför utflyttningen sker är det delade meningar om. Konjunkturläget och 
dess påverkan på människors val av arbetsplats, ekonomiska och arbetsmässiga möjligheter 
diskuteras. Vidare menar flertalet branschmedlemmar att det är svårt för en svensk 
reklambyrå att erbjuda samma möjligheter som framgångsrika reklambyråer i utlandet kan 
erbjuda. Då svensk kompetens påpekas vara efterfrågad i utlandet, skapar detta således en 
utflyttning av kompetens, såväl nya som erfarna. Alla nödvändiga förutsättningar finns för 
att nyutexaminerade studenter ska arbeta i utlandet; praktik, utlandsstudier och andra 
internationella evenemang rekommenderas starkt och främjas av en av de mest 
framgångsrika reklamskolorna i Sverige.  
 
Gemensamt i förhållningssätt 

Det faktum att möjligheterna för både unga och mer erfarna professionella inom branschen 
är betydligt större i utlandet anses vara svårt att göra något åt. Det är en gemensam åsikt 
bland branschmedlemmarna, där få utförliga svar på tillvägagångssätt presenteras. Det finns 
någon som menar att det går att hantera denna utflyttning av kompetens genom att synas i 
många studentaktiviteter och skapa kontakter. Vidare finns det de som anser att inte bara de 
ekonomiska möjligheterna bör höjas, utan även arbetet i sig. Vikten av intressanta kunder tas 
upp som ett möjligt sätt att behålla kompetensen i Sverige. Genuin kunskap och kompetens 
krävs för att få de bra kunderna. Svenska reklambyråer måste se över sin roll, som enligt en 
av de intervjuade anses vara mycket konservativ med avseende på vilka medier och 
alternativa arbetsformer som de väljer att arbeta med. Dock finns det ingen samlad bild av 
hur detta, som för många reklambyråer är problematiskt, går att förändra. De svar som 
samlas är mer av spekulativ karaktär.  
 

Ekonomi och samhälle 

Gemensamt i föreställning och förhållningssätt 

Samhälleliga faktorer i förändring tar vissa upp som något oerhört viktigt att anpassa sig till, 
till exempel miljö- och jämställdhetsfrågan. Det är ständigt återkommande punkter som ses 
på med allvar. Dock är det en stor kontrast från en grupp till en annan. Andra aktörer inom 
branschen tar inte upp några samhällsfaktorer utöver ekonomin, trots öppna diskussioner 
kring deras föreställningar kring förändring. Det de flesta däremot ser är ekonomins 
påverkan på reklambranschen. Då branschen anses vara väldigt konjunkturkänslig, är detta 
en faktor som diskuteras.  
 
Då föreställningar kring förändringar i samhälle och ekonomi skiljer sig i stor utsträckning, 
är även förhållningssättet till dessa två omgivningsfaktorer mycket olika. Vissa menar att det 
är en mansdominerad bransch som utgör ett stort hot för den svenska kreativiteten. För att 
kunna nå samtliga samhällsmedlemmar måste reklambyråer representera dessa för bästa 
resultat. Dock anses det vara problematiskt att finna kvinnor som stannar kvar under en 
längre period inom branschen, speciellt på den kreativa sidan.  
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5.3.2 Förändring och anpassning i reklambranschen 

Synen på anpassning 

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 

Att anpassa sig efter förändringar ansågs i branschen vara en självklarhet, där anpassning till 
den digitala utvecklingen ses som särskilt viktig. Det var även tydligt hos aktörerna att de 
vill vara bra på att anpassa sig, förstå förändringar och kanske till och med leda dem. Hur 
branschmedlemmar väljer att anpassa sina verksamheter till förändring skiljer sig. I detta 
avseende är det tydligt att en del ser förändringar när de inträffar medan andra planerar i 
förväg, innan en synlig påverkan skett. 
 
Det finns de som menar att den enda förändring och anpassning som betyder något är den 
som kunden ser och är redo att genomföra. Att förändras i takt med kundens önskemål anses 
även vara avgörande för att bli framgångsrik.  
 
Det har även diskuterats att reklambyråer har varit dåliga på att se förändringar, men 
kunnat anpassa sig till dem. Även motsatsen har hävdats med att reklambyråer är tidiga 
med att upptäcka förändringar men väntar på att få ett sådant genomslag där användbarhet 
ska finnas. I detta läge är de bra på att anpassa sig fort. En gemensam syn inom 
reklambranschen är dock att reklambranschens anpassning och förmågan att förändra bör 
utvecklas, oavsett hur aktören ser ämnet i dagsläget.  
 

Informellt beslutsfattande i organisationen 

Frågan om hur och på vilken nivå beslut fattas i organisationen är av vikt då det ger en bild 
av den intervjuades möjlighet att påverka de beslut som fattas inom organisationen.  
 
Möjligheten i reklambyrån till att påverka förändring har varit tydligare i vissa fall än andra. 
Samtliga anser att de aktivt håller sig uppdaterade om förändringar. Flertalet uppvisade 
även en företagskultur som främjar aktivt intag av kunskap. De beslut som fattas på 
ledningsnivå beskrivs som informella. Dessa har snarare varit ett resultat av ett aktivt 
informationsflöde i byråerna, och av att alla får vara med och påverka.  
 
Strategiska beslut fattas vanligtvis i kombination mellan ägare, styrelse och ledning. Större 
beslut fattats dock mestadels på styrelsenivå, medan de av mer operativ karaktär fattas på 
ledningsnivå. För reklambyråer som ingår i ett större nätverk påverkar de riktlinjer som 
råder i viss grad.  
 

Svensk reklam 

Gemensamt i föreställningar  

Den kombinerade bild som ges av de olika aktörerna inom branschen vad gäller svensk 
reklam och dess utveckling är blandad. Det finns delade åsikter om huruvida reklam, 
exempelvis tv och annonser, har blivit sämre eller inte. Det finns de som påstår att svensk 
reklam är bra, men att det helt enkelt inte slår igenom i utlandet. Andra menar att 



 74 

standarden har blivit sämre, och att det då beror på att framgångsrika svenskar i branschen 
flyttar utomlands.  
 
Dock råder det en gemensam bild i branschen av att traditionell svensk reklam har sjunkit i 
status i utlandet, men det ses inte som ett problem. Motiveringen till detta har mestadels 
varit att svensk reklam i övrigt håller en mycket hög standard internationellt och att det 
därför finns stora möjligheter för svenskar inom reklambranschen att lyckas i utlandet. På 
branschnivå uttrycks en känsla av att det är en naturlig utveckling som sker i branschen: då 
den tekniska utvecklingen snabbt accelererar, kommer vissa förutsättningar att förändras 
som byråer får ta ställning till. En annan generell föreställning är att det är kunden som 
skapar förutsättningar för en hög kvalitet på reklamen genom den budget de placerar i 
reklam. Är denne inte redo att investera, blir det svårt att göra bra reklam.  
 
Vi finner således en medvetenhet och ett mönster i att förändringar i branschen som 
påverkar den svenska reklamen tas hänsyn till och ses som något naturligt i branschens 
utveckling.  
 
Gemensamt i förhållningssätt 

Det diskuteras bland flertalet att det är en möjlighet för samtliga reklambyråer i Sverige att 
den digitala kommunikationen är världsledande. På så sätt nämner flertalet att Sverige kan 
skapa sig ett gott rykte i utlandet och vinna utländska kunder.  Sedan diskuteras även det 
faktum att inte alla reklambyråer har som mål att vara internationellt konkurrenskraftiga, 
och att deras mål och fokus således inte går att jämföra med större, internationellt 
intresserade reklambyråer.  
 
Gemensamt inom branschen är åsikten om att fokus bör ligga på och anpassning göras mot 
det område där Sverige är ledande; den digitala kommunikationen, inte där reklamen är i 
nedgång. Huruvida denna bör kunna erbjudas av reklambyråer råder det dock ingen tvekan 
om. Då många reklambyråer strävar efter att vara integrerade byråer istället för att vara 
traditionella byråer, kanske utvecklingen inom just traditionell reklam dämpas. Dock finns 
det en stark kontrast som menar att förändring inte behöver ske och att samarbete med 
andra är ett bra alternativ.  
 

Föränderlighet i reklambranschen 

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 

Reklambranschen har framstått som trög och som en mindre föränderlig bransch. Det nämns 
dock att den är minst lika föränderlig som andra branscher. En motivering till varför 
branschen är mindre föränderlig är att kundens behov och kommunikation inte har 
förändrats särskilt mycket. Flertalet menar även att kompetensområdena är desamma, även 
om sinnet på människor har förändrats på så sätt att människorna på byrån måste hänga 
med i förändringarna och i utvecklingen. Vissa delar har dock framgått som mer 
föränderliga än andra. Den är till exempel föränderlig i det avseende att företag uppstår och 
försvinner, vilket i sig beror på konjunkturkänsligheten. En annan förändring är framväxten 
av andra byråer såsom PR- och mediebyråer. En mer föränderlig del anses vara den digitala 
utvecklingen som driver branschen snabbt.  
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Ytterligare en förändring är att branschen anses värderas högre i samhället än för 20 år sedan. 
Varumärke och kommunikation har man insett är viktigt. Meningsskiljaktigheter råder dock 
då någon ser Sveriges reklambransch som svagare än för några år sedan när det gäller 
reklam och vad man har skapat för reklam som har slagit mer internationellt. I framtiden 
existerar en förhoppning om en starkare roll hos reklambyråerna i samhället, och byråer som 
driver utvecklingen av branschen och av reklamfrågor inte enbart anpassar sig.  
 

Reklambyrån inför framtiden 

Gemensamt i föreställningar och förhållningssätt 
Att vara holistisk i vad man levererar till kunden har framgått som särskilt viktigt inom 
branschen. Även mer samarbete och integration med andra byråer ses som allt viktigare. Det 
har framgått som viktigt att vara kanaloberoende och erbjuda allt som har med 
kommunikation att göra. Istället bör lösningen anpassas efter hur omvärlden förändras. Det 
framstår som särskilt viktigt att finna sin roll i den digitala kontexten. Mer digitala och 
internationella uppdrag tror och hoppas flertalet på, då reklambyråer måste bli bättre på att 
visa sig internationellt. Det råder en önskan om att den digitala framgången ska bidra till att 
svenska byråer men även det svenska kommunikationskunnandet uppmärksammas 
internationellt. Dock finns det en stor kontrast hos en av de intervjuade; produktion inom 
varje disciplin anses varken behövas eller vara lämpligt, istället kan underleverantörer 
kopplas på. Meningarna har även skiljt sig kring huruvida en mer strategisk roll bör intas av 
reklambyrån – allt från att vara ett måste till att vara något som kanske bör undvikas. 
Reklambyrån bör vara riktigt bra på kommunikations- och varumärkesstrategier men bör 
undvika affärsövergripande rådgivning.  
 
Ytterligare gemensamt i föreställningarna i branschen är att det anses vara viktigt med 
öppenhet, diskussion och personal som är förändringsbenägen och nyfiken. Vidare ses 
talangfull personalen som mycket betydelsefullt för reklambyrån. Att se över vad byrån 
erbjuder unga talanger för att hantera flytt av svensk kompetens i branschen har framstått 
som viktigt i detta avseende. 
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6 Teoretisk analys 
 
I detta kapitel kopplar vi an den empiriska analysen till den teori som återfinns i den teoretiska 
referensramen. Den drivs av de mönster vi funnit där. Först redogör vi för gemensamt i 
föreställningar för att därefter knyta an strategiskt förhållningssätt i reklambranschen till teori. 
Tillsammans med den empiriska analysen syftar denna del till att besvara vårt syfte att utifrån 
kognitiv organisationsteori och teori kring strategiskt förhållningssätt förstå strategiskt tankesätt i 
reklambranschen. 
 

6.1 Gemensamt i föreställningar  

Ledarens roll stark  

Vi har sett att reklambyråledarnas samt de andra aktörernas roll i företaget och i branschen 
har varit dominerande i deras strategiska tankesätt. Detta då samtliga aktörer tydligt har 
relaterat till hur de själva och hur de i byrån förhåller sig till nämnda förändringar. Särskilt 
utmärkande var Pia Grahn Brikells roll att hjälpa byråer. Hon talade återkommande om hur 
hon och verksamheten hjälper reklambyråer med förändringarna som sker. Hennes 
marknadsförande roll tydliggjordes även i hennes serviceinriktade tankesätt. Det är även 
starkt i Williams tankesätt då han tydligt tänker i banor som är till fördel för studenterna. 
Rollen och känslan av ansvar avgör således hur aktörerna i reklambranschen förhåller sig 
strategiskt till de förändringar de nämner. Detta har i sin tur gett oss en starkare förståelse 
för det strategiska tankesättet i reklambranschen. 
 

Egna föreställningar och byrårelaterade föreställningar 

På individuell analysnivå fann vi att flertalet reklambyråledare ständigt blickade utåt i 
branschen och därifrån utgick från sina åsikter när de talade om förändringar och om 
föränderlighet i branschen. Även tidsaspekten sträckte sig längre hos de utåtblickande 
ledarna. Föreställningarna har starkt präglats av egna värderingar, antingen vad de tror eller 
tycker. Det går i detta avseende att se ett mönster i hur de utåtblickande ledarna talar om hur 
något är. Vi tolkar detta som att en större säkerhet kring en viss föreställning råder, vilket vi 
även förknippat med att ledaren besitter mer kunskap om branschen. Att ett samband finns 
mellan breda kognitiva kartor och erfarenhet menar även Lord och Foti (1986). Ett exempel 
är den miljömedvetna reklambyråledaren som uttrycker sig brett och med säkerhet om 
förändringar i reklambranschen. Vi ser således en koppling mellan bredden i deras 
föreställningar och den kunskap de besitter. Den egna verksamheten är dock fortfarande 
stark. Vi ser denna grupps sammansatta strategiska tankesätt som öppet givet de 
föreställningar och det förhållningssätt som tolkats på individnivå. 
 
På samma sätt ser vi att de som utgått från, eller snabbt blickat inåt i verksamheten när de 
redogjort för förändringar, har visat på en mindre bredd i sina föreställningar. Istället ligger 
fokus på förhållningssättet i den egna verksamheten. De har även använt sig av ett mer 
begränsat tidsperspektiv. Med samma motiv som ovan har vi tolkat att de ledare som blickar 
inåt i den egna verksamheten verkar ha mindre kunskap om branschen. Det kan också bero 
på att byråns strategier starkt präglar individens strategiska tankesätt. Vi ser denna grupps 
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sammansatta strategiska tankesätt som rigid givet de föreställningar och det förhållningssätt 
som tolkats på individnivå. 
  
Genom att dela upp strategiskt tankesätt i öppen och rigid har vi framförallt funnit det lättare 
att förstå strategiskt tankesätt på individnivå. Däremot ser vi inte att det ena dominerar mer 
än det andra, istället har vi uppfattat dem som antingen öppna eller rigida. 

 

Experter och bred kognitiv karta 

Pia Grahn Brikell och Clas Collin har tidigare motiverats som experter inom 
reklambranschen. I den analys som gjordes av aktörerna på individnivå var kunskapen 
framstående om förändringar och om hur reklambyråer förhållit sig till dessa i branschen. 
Lord och Foti (1986) bekräftar denna tolkning och menar att experter oftast har bredare 
scheman med mycket information. Vidare tror vi att sättet att tala om reklambranschen i ”vi-
form” är starkt förknippat med den roll de har i branschen. 
 
Ett djup och en bredd har varit framstående i såväl Clas Collins som Pia Gran Brikells 
strategiska tankesätt. Även detta bekräftas av Lord och Foti (1986) som hävdar att scheman 
blir mer abstrakta och mer komplexa med erfarenheter. De menar också att scheman blir mer 
organiserade med erfarenheter, vilket däremot inte varit lika framstående i Clas Collins sätt 
att tänka, snarare tvärtom. Däremot visade Pia Grahn Brikell på organiserade föreställningar. 
Vi ser således inte att scheman nödvändigtvis blir mer organiserade med erfarenheter. 
 
Stark medvetenhet i branschen 

I kapitel två framkom det att människor tenderar att överskatta den egna betydelsen vid 
framgångsrika förändringar och de på samma sätt tenderar att överdriva omgivningens 
betydelse vid negativa förändringar (Löwstedt, 1995). I denna studie ser vi omvända 
tendenser då nästintill alla byråer talar såväl positivt som negativt om deras egen förmåga 
att se och anpassa sig efter förändringar. Hos den miljömedvetna reklambyråledaren ser vi 
snarare att förändringarna i omgivningen överdrivs då han till exempel talar om den digitala 
utvecklingen som en tsunami. Samma person uttalade sig även om att tur inte bör 
underskattas som en framgångsfaktor. Även den interaktiva reklambyråledaren talade om 
svårigheten att se förändringar förrän de kommer. En medvetenhet om den egna byråns 
framgångar och misslyckanden är således tydligt hos aktörerna. 
 

Öppen i strategiskt tankesätt  Rigid i strategiskt tankesätt 

Världen Världen 

Tidsperspektiv  Tidsperspektiv 

Figur 6.1 Öppen och rigid i strategiskt tankesätt (Källa: Egen) 
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Attityd till anpassning 

Flertalet har visat på mer organiserade och välutvecklade föreställningar kring förändringar. 
Ett etablerat strategiskt tankesätt menar Hellgren och Löwstedt (1997) kan leda till att en 
ledare har svårare att se behovet av anpassning. Ett etablerat tankesätt torde således ha en 
inverkan på dennes strategiska handlingar inom företaget. Av det förhållningssätt som 
redogjorts hos individerna i reklambranschens har dock god medvetenhet om vikten av 
anpassning varit utmärkande.  
 

6.2 Hur mycket färgar tankesätt branschen?  

 
Vi har funnit det svårt att veta om det är individens föreställningar som har en påverkan på 
branschen eller om det är branschvisdomen som har en påverkan på individen och dess 
föreställningar. Spender (1989) menar att människan kan tro sig ha en personlig uppfattning 
som i själva verket är genererad av den omgivning de befinner sig i. Individernas 
föreställningar är således svåra att hänföra till en grundkälla. 
 

6.3 Strategiskt förhållningssätt 
 

Påverkande variabler i strategins utformning  

De framstående variablerna vi sett påverkar reklambyråer och dessas strategiska utformning 
är: kunden, konsumenten, medielandskapet, den tekniska utvecklingen, konkurrens, 
kompetens och ekonomi och samhälle. I figur 6.1 delar vi upp faktorerna på en bransch- och 
omgivningsnivå. De påminner om Porters Five Forces (1991) där fem faktorer som påverkar 
ett företags strategiska tänkande pekas ut: kunder, konkurrenter, leverantörer, substitut och 
inträdande konkurrenter. Löwstedt (1995) betonar att leverantörer, kunder, konkurrenter 
och andra omvärldsfaktorer är viktiga för att finna en konkurrenskraftig position. Det 
sistnämnda menar vi stämmer bättre överens då även samhällsfaktorer betonats starkt av 
vissa parter.  
 
Figur 6.1 Påverkande variabler i strategins utformning i reklambranschen. (Källa: Bearbetning av Fleisher och 
Bensoussan, 2003)  
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Reklambyråerna har valt att anpassa sig på olika sätt och lägger olika stor vikt vid faktorerna. 
Även Mitsoff och Masons menar att olika personer betraktar samma problem på olika sätt, 
och att skilda uppfattningar om vad som är viktigt kan leda till olika handlingsvägar.  
 
Utmärkande är att alla faktorer som påverkar det strategiska förhållningssättet nästan alltid 
relateras till eller utgår ifrån kunden där dennes önskemål starkt betonas. Kunden ser vi 
således starkt präglar det strategiska tankesättet hos reklambyråledare. Även Jedbratt och 
Lindgren (1999) betonar kundens vikt i reklambranschen och menar att denne är alltmer 
delaktig i värdeskapande där olika funktioner samverkar interaktivt i ett lärande system.  
 
Lärande i reklambranschen och vikten av anpassning 
Vi anser att grad av lärande i en organisation är viktigt för dess förmåga att anpassa sig och 
förändras. Till vilken grad reklambyråer tillsammans är lärande organisationer torde ha en 
påverkan på branschens utveckling. I reklambranschen framkommer det att lärande är en del 
i den vardagliga verksamheten; innovation och nytänkande främjas i företagsmiljön. De 
håller sig även väl uppdaterade om förändringar i omgivningen. Det kan ses som en 
lärandeprocess i verksamheten. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att en lärande 
organisation anpassar människan till sitt arbete när det krävs, till exempel när marknaden 
förändras. Samtliga reklambyråer har visat hur de anpassat sin verksamhet till förändringar i 
omgivningen, där exempel på en gemensam sådan är den tekniska utvecklingen.  
 
Hellgren och Löwstedt (1997) menar även att den lärande organisationen inte bara ställer 
krav på anpassning efter förändringar utan även aktivt deltar i förändringar för att förbättra 
sig själv, det lokala samhället och nationen i stort. Vi ser endast att den miljömedvetna 
reklambyrån visar på en lärande organisation i denna bemärkelse. Ingen annan har nämnt 
samhälleligt ansvar som en strategisk variabel. Den miljömedvetna reklambyråledaren 
utmärker sig på så sätt att han är den enda som nämner vikten av att ta ansvar för samhället 
och miljön. Efter att påvisat vikten av det beskriver han hur de gått från idé till verklighet; 
både i den egna verksamheten men även mot kunderna. I denna mening är det svårt att se 
reklambyråerna i reklambranschen som lärande organisationer i alla avseenden. 
 
Vidare uttrycks generellt en positiv attityd till förändringar i den egna verksamheten. De Wit 
och Meyer (2005) menar att människor har en automatisk negativ attityd till förändring 
vilket i detta fall inte stämmer.  
 
Reklambranschen i förändring 

Den tekniska utvecklingen som utmärkande diskuterats av aktörerna anses ha bidragit till 
rubbningar och stora omställningar i branschen. Varför teknik, men även andra framstående 
förändringar påverkar exempelvis reklambranschen förklaras av Porters (1991) 
produktlivscykel. Den visar att ett substitut som träder in på marknaden kan påverka 
branschen så att den skiftar i grad av mognad. Reklambranschen kan idag därför på grund 
av den tekniska utvecklingen befinna sig i ett tidigare stadium i livscykeln. Detta ökar vår 
förståelse för hur detta kan ha kommit att sätta en ny prägel på reklambranschen och de 
föreställningar och förhållningssätt som där råder. 



 80 

7 Slutsats 
 
 

Detta är studiens sista kapitel. Det avser att ge en kort sammanfattning av studiens resultat samt att 
tydliggöra hur syftet är uppfyllt. Vi redogör även för tankar kring reklambranschens framtida 
utveckling samt ger förslag på framtida forskning.  
 

 
Syftet med denna studie är att utifrån kognitiv organisationsteori och teorier kring 
strategiskt förhållningssätt förstå strategiskt tankesätt i reklambranschen, för att finna 
mönster i dessa både på individ- och branschnivå. Detta har vi gjort genom att redogöra för 
föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar inom reklambranschen, på både 
individ- och branschnivå. 
 
Utifrån varje individs föreställningar kring och förhållningssätt till förändringar har en 
kognitiv karta formats och därefter tolkats. I vår tolkning har vi funnit gemensamma 
mönster i individernas strategiska tankesätt. Genom att göra en uppdelning i öppet och rigid 
strategiskt tankesätt har vi framförallt kunnat förstå strategiskt tankesätt på individnivå i 
reklambranschen.  
 
Vi har även, utifrån en samlad bild av rådande föreställningar kring och förhållningssätt till 
förändringar, funnit ett antal variabler som dominerar i det strategiska tankesättet. Dessa är 
kunden, konsumenten och medielandskapet, den tekniska utvecklingen, konkurrens, 
kompetens samt ekonomi och samhälle. Med dessa kan vi förstå det strategiska tankesättet i 
reklambranschen. 
 
Möjlig utveckling av branschen 

Det är ett faktum att svensk digital kommunikation är framgångsrik i utlandet, vilket kan ses 
som en möjlighet för svenska reklambyråer. Alltfler kan därmed komma att lägga störst 
fokus på den tekniska utvecklingen. Det är även möjligt att de får fler utländska uppdrag, 
särskilt de som kan erbjuda digitala lösningar. 
 
Redan idag syns det att svensk kompetens lockas till utlandet. Detta tillsammans med den 
svenska framgången inom digital kommunikation talar för en framtida möjlighet för svenska 
reklambyråer att etablera sig utomlands. Kanske skulle en framtida utveckling av branschen 
vara uppkomsten av svenska nätverk i utlandet.   
 
Teoretiskt bidrag 

Genom att redogöra för föreställningar kring samt förhållningssätt till förändringar har vi 
visat ett tillvägagångssätt för att förstå strategiskt tankesätt i en bransch. Det är en 
framkomlig väg för att förstå förändringar såväl som dynamiken i en bransch. Vi ser således 
att vårt tillvägagångssätt även går att tillämpa för att förstå strategiskt tankesätt i andra 
branscher. 
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Förslag på fortsatt forskning 

I vår studie har vi utgått ifrån strategiskt tankesätt på individ- och branschnivå. Vi har 
snuddat vid organisationens strategier och dess påverkan på branschen. Vi har dock inte 
kommit åt, och har inte heller avsett att komma åt, processer och strukturer på en djupare 
nivå i organisationen för att se hur det påverkar strategiskt tankesätt. Denna nivå ser vi som 
intressant för vidare forskning inom kognitiv organisationsteori. 
 
Vi har även utformat ett möjligt sätt att förstå strategiskt tankesätt i en bransch. Det vore 
intressant med en utveckling av alternativa tillvägagångssätt för att förstå strategiskt 
tankesätt. Vidare kan detta bidra med en djupare förståelse för vilka variabler som formar 
och påverkar strategiskt tankesätt i en bransch.  
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Intervju med VD för Markus Reklambyrå, Stockholm 2007-11-23 
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Telefonintervjuer 
 

Intervju med William Easton, VD för Berghs School of Communication, 2007-11-13  
 

Intervju med Clas Collin, VD för Svensk Reklamutveckling, 2007-12-03  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Frågeformulär till reklambyråer 

 
1. Vad erbjuder er reklambyrå era kunder? 

 
2. På vilken nivå fattas strategiska beslut? 

 
3. Vilka är med och påverkar strategiska beslut? 

 
4. Hur fattas strategiska beslut? Sker det t.ex. formellt med policys eller annat 

förutbestämt tillvägagångssätt? 
 
5. Vilka externa och interna faktorer påverkar strategins utformning? 

 
6. Vad för förändringar anser ni påverkar er reklambyrå? 

 
7. Hur påverkar dessa förändringar er reklambyrå? 

 
8. Hur viktigt är det att anpassa reklambyrån till dessa förändringar? 

 
9. Hur anpassar ni er reklambyrå till förändringar? 

 
10. Hur viktigt tycker ni det är att hålla sig uppdaterad om förändringar? 

 
11. Hur aktivt håller ni er uppdaterade om förändringar? 

 
12. Anser ni att reklambranschen är en snabbt föränderlig bransch? 

 
13. Ytterligare frågor kring specifika förändringar i branschen. 

 
14. Hur ser du på er reklambyrås utveckling? Finner du några speciella möjligheter och 

hot? 
 

15. Avser ni att i framtiden genomföra några förändringar? 
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Bilaga 2: Frågeformulär till övriga aktörer i reklambranschen 

 
1. Vilken arbetslivserfarenhet har du i reklambranschen? 

 
2. Vad innebär din roll som X? 

 
3. Vad har du för relation till reklambyråer? 

 
4. Anser du att reklambranschen är en snabbt föränderlig bransch? 

 
5. På vilket sätt har reklambranschen förändrats från förr? 

 
6. Hur viktigt tycker du det är att hålla sig uppdaterad om förändringar? 

 
7. Hur aktivt håller du dig uppdaterad om förändringar? 
 
8. Vilka förändringar/trender ser du idag i reklambranschen? 

 
9. Vilka förändringar/trender ser du påverkar just reklambyråer och på vilket sätt? 

 
10. Anser du att reklambyråer bör anpassa sig efter dessa och i så fall hur? 

 
11. Har du upplevt någon märkbar oro bland reklambyråer gällande de förändringar 

som sker just nu? 
 

12. Ser du att reklambyråer har en annan roll i framtiden än den de har idag? Om ja, på 
vilket sätt? 

 
13. Vad anser du om svensk reklam idag och dess utveckling de senaste åren? 
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Bilaga 3: Interview questions, VD Berghs School of Management 

 

Regarding Berghs School of Communication; in which ways do you today see differences 
from the past in the following aspects: 

• The amount of applicants 
• Students level of talent 
• The most attractive education  
• The most attractive profession 
• The choice of country in which the student prefers to work after studies 

o Statistics on how many that start working abroad and how many that stay 
in Sweden 

• Preferences among students regarding work at mainstream advertising agencies 
or other types of agencies 

• The contact with foreign schools/internships etc 
• The contact with foreign companies 
• The degree of advertising from Swedish and international companies towards the 

students 
• Students possibilities to succeed, both in Sweden and abroad  

 
There is a lot written about the development of Swedish advertising, where many believe 
that the Swedish mainstream advertising is in decline. We have some further questions 
regarding your view on this subject: 
 

• How does Berghs School of Communication adjust the education due to changes 
in the advertising industry?  

• What do you think about Swedish advertising today and its development during 
the last years? 

• What do you think about the future development of Swedish advertising? 
• What do you think about the future for Swedish mainstream advertising agencies? 

(for instance, digital agencies are growing considerably).  


