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Sammanfattning

Marknadsföring har kommit att bli en dominerande verksamhet för företagen, där omfattande kun-
skaper om marknadsföringsprocesser krävs. Många vänder sig därför till experter inom området, 
vilka dagligen arbetar med marknadskommunikation. Exempel på dessa är reklam-, kommunika-
tion-, och contentbyråer vilka just denna rapport behandlar. Byråerna skiljer sig åt genom deras 
benämningar, men vad som är de egentliga, särskiljande dragen är oklart. Förvirring kring begrep-
pen kan därför tänkas uppstå hos kunder, och sökandet eter den mest lämpade byrån att lösa deras 
kommunikationsproblem kan komma att bli problematiskt. 

Författarna ämnar i denna studie utröna skillnader mellan en kommunikations-, content respektive 
reklambyrås organisationsrelaterade identitet. Tre frågeställningar har tagits fram, vilka handlar om 
vad som skiljer tidigare nämnda byråer åt gällande faktisk-, önskad- och kommunicerad identitet. 
För att besvara dessa frågeställningar intervjuades respondenter från en kommunikationsbyrå, en 
contentbyrå och en reklambyrå. Intervjuerna var semistrukturerade vilka behandlade frågor om 
organisationernas identitet. 

Författarna kom fram till att skillnader byråerna emellan inns. Kommunikationsbyrån, till skillnad 
från content- och reklambyrån, hade ett fokus på varumärkesbyggande. De talade även mer om 
aspekter som berör trovärdighet, än de andra två byråerna. En av de största och tydligaste skillnad-
erna som skiljde contentbyrån från kommunikations- och reklambyrån, var att de erbjöd content-
strategi. De talade även mer om marknaden i stort. Vad som skiljde reklambyrån från de andra två 
byråtyperna var att de hade ett fokus på produktion. De, till skillnad från kommunikations- och 
contentbyrån, etersträvade att uppnå en familjär känsla. En del i detta var att de la fokus på den 
nära relationen med kunden. En annan faktor som skiljde reklambyrån från de andra byråerna, var 
att de talade om lekfullhet.



Abstract

Marketing has become a dominant activity for companies, where extensive knowledge about 
marketing processes is required. Many therefore turn to the people who, on a daily basis, work 
with communication at marketing agencies. Examples of marketing agencies are adverticing, 
communication and content agencies, which this report cover. he agencies difer in their names, 
but the actual, distinctive features are unclear. Confusion about concepts may therefore arise with 
customers, and the search for the most suitable agency to solve their communication problems may 
become problematic.

he authors intend in this study to determine the diferences between a communication, content 
and adverticing agency, regarding the organizational identity. hree questions were produced, 
concerning diferences between the aforementioned agencies actual, desired, and communicated 
identities. To answer these questions, respondents from a communication agency, a content agency 
and an advertising agency were interviewed. he interviews were semi-structured, which dealt with 
questions about their organizations identity.

he authors concluded that diferences between the agencies existed. he communication agency, 
as opposed to the content and advertising agency focused on brand building. Unlike the other two 
agencies, they also talked more about aspects that afect credibility. One of the biggest and most 
prominent diferences that separated the content agency from the communication and advertising 
agency, was that they ofered content strategy. hey also talked about the market in general. What 
distinguished the advertising agency from the other two agencies, was that they had a focus on 
production. hey, unlike the communication and content agency, strived to achieve a familiar feel. 
One part of this was that they were focusing on the close relationship with the customer. Another 
factor that distinguished the advertising agency from the other agencies was that they were talking 
about playfulness.
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1. Inledning

Detta avsnitt innehåller bakgrund till varför denna rapport skrivits och varför ämnet är av intresse. 

Avnittet behandlar även bakgrund, problemformulering, syte och frågeställningar med syte att ge 

en förståelse för rapportens ämne. Tidigare studier rörande ämnet beskrivs även kort.

1.1 Bakgrund

Denna rapport skrevs som ett resultat av egenintresse inför ämnet. Intresset uppstod då förfat-
tarna kom i kontakt med en contentbyrå som var i en ompositioneringsfas från att tidigare ha 
benämnt sig som en kommunikationsbyrå. Ämnet, vad som skiljer de olika benämningarna 
åt, uppstod. Litteratur som svarar på frågan söktes, men ingen ingående beskrivning gällande 
vad som skiljer marknadsföringsbranschens olika byråer åt hittades. Då information om ämnet 
saknades, ämnar denna rapport besvarar frågan. Vad författarna erfarit fanns intresse om ämnet, 
hos de respondenter författarna kom i kontakt med, hos andra som fått höra om studien, samt på 
diverse olika forum på Internet.

1.1.1 Marknadsföringsbranschens byråer

Marknadsföring har kommit att bli en dominerande verksamhet, från att tidigare varit en av 
företagens många uppgiter, där omfattande kunskaper krävs. (Allgren och Dahlbom, 2010) 
Experter inom området, nämligen de som dagligen arbetar med kommunikation å sina kunders 
vägnar, är de som arbetar på marknadsföringsbyråer. När organisationer behöver hjälp med sin 
kommunikation, är det till dessa byråer de vänder sig. Då byråerna i sig, precis som sina kunder, 
är organisationer utsatta för konkurrens, är vikten av tydlig kommunikation ingalunda mindre 
för dem.

Marknadsföringsbranschen består av ett antal olika typer av byråer. Exempel är kommunika-
tions-, content- och reklamyråer vilka just denna rapport behandlar. Vad som dock är något 
otydligt, är på vilket eller vilka sätt de olika byråerna skiljer sig från varandra. Vad gör en kom-
munikationsbyrå, som skiljer sig från en contentbyrå, och i vilket fall bör en reklambyrå anlitas? 
Dessa är frågor man som inköpare av marknadskommunikation kan ställas inför. Vad denna 
uppsats inledande eterforskningar visat inns inga tydliga riktlinjer på vad som skiljer de olika 
typerna av marknadsföringsbyråer åt. Det inns heller inga självklara förhållningssätt, gällande 
vilken typ av byrå som lämpar sig bäst vid olika typer av kommunikativa problem en kund kan 
ställas inför. Vad författarna dock kunde hitta, var korta deinitioner eller personliga tankar kring 
de olika typerna av byråers uppgiter. 

En reklambyrå anlitas med syte att verka som rådgivare i marknadsföringsprocesser. De deini-
erar mål för vad reklamen ska åstadkomma och vad den bör innehålla för att tilltala målgruppen. 
Vidare beskrivs reklambyråns främsta uppgit som den att utforma själva reklamen. Däreter 
ska även distributionskanaler väljas. (Nationalencyklopedien, 2013) På Kreafonbloggen (2010), 
enligt egen utsago Sveriges mest lästa företagsblogg om markandsföring och kommunika-
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tion, inns att läsa i blogginlägget “Reklambyrå, kommunikationsbyrå eller...?” att benämningen 
“reklambyrå” i många fall inte räcker till för att beskriva en verksamhet, som egentligen innefattar 
mer än just bara reklam. Författaren, vars namn ej framgår, talar om sin egen byrå vilken utöver 
själva reklamarbetet även jobbar med exemplelvis webb och sammhällsinformation. En bättre 
benämning på dessa byråer är enligt hens resonemang “kommunikationsbyrå”. “Content market-
ing” är ett begrepp som idag är en stor internationell trend vilken är på väg till Sverige (Myrin, 
2013). Linda Myrin skriver i sin artikel “Content marketing på stark frammarch” (2013) att con-
tent marketing är ett format där redaktionellt material publiceras i marknadsföringssyte, och att 
begreppet rymmer allt från kundtidningar och årsredovisningar, till webb-tv och events. I artikeln 
kan man även läsa att content, till skillnad från traditionell reklam, kan göras mer relevant och 
skräddarsydd.

1.1.2 Vikten av den externa kommunikationen

Samhällets utveckling har lett till att företag måste visa upp mer komplexa identiteter, vilket kräver 
mer genomtänka varumärken (Allgren och Dahlbom, 2010). Anders Amnéus (2011) menar att 
allt som en organisation kommunicerar utåt utgör varumärket, liksom den egna verksamheten, 
produkterna de erbjuder och deras handlingar. Han menar även att det är genom efekten av kom-
munikationen som ett varumärkes värde uppstår. Bo Bergström (2009) menar att uppfattningen 
konsumenter har av företagen, får de bland annat genom företags externa kommunikation. En del 
av den externa kommunikation kallar Bergström för företagsproil. Han delar upp detta begrepp 
i tre underkategorier, nämligen individuell proil, miljöproil och visuell proil. Arbetet med den 
visuella proilen är viktigt, då den i många fall ersätter det Bergström kallar det personliga mötet. I 
de fallen ska den visuella proilen representera organisationens identitet och vision. 

1.1.3 Tidigare studier om skillnader mellan marknadsföringsbyåers identitet

För att ta reda på om tidigare forskning inom rapportens området gjorts, etersöktes artiklar i data-
baserna Scopus, Web of knowledge och Ulichsweb. Vid sökandet eter lämpliga artiklar till studien 
användes följande söktermer: “Advertising agency”, “communication agency” och “content market-
ing agency” tillsammans med diference, identity och deinition. Författarna kunde inte hitta något 
för rapporten relevant material och drog därför slutsatsen att denna rapports syte inte undersökts 
tidigare. För att få bekrätelse på att ämnet var av intresse för allmänheten, gjordes även research 
på Google. Författarna kunde då hitta att frågan, hur olika marknadsföringsbyråer skiljer sig från 
varandra, diskuteras. Kreafonbloggen diskuterar i sitt blogginlägg “Annonsbyrå, reklambyrå, kom-
munikationsbyrå...” (2009) vad skillnaderna är byråerna emellan, och om det alls inns någon. I 
blogginlägget kan man läsa att detta är förvirrande, både för branschfolk och reklamköpare. Blog-
garen uttrycker en osäkerhet kring sin egen byrås identitet. Ytterligare intresse för ämnet kunde 
även hittas i kommentarsfältet.
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1.2 Problemformulering och empirisk studie

Kommunikation-, content- och reklambyråer är exempel på typer av byråer inom marknads-
föringsbranschen. De olika typerna är åtskilda genom sina benämningar, men vad som är de egen-
tliga, särskiljande dragen är för många oklart. Förvirring kring begreppen kan därför tänkas uppstå 
hos kunder, och sökandet eter den mest lämpade byrå att lösa deras kommunikationsproblem kan 
komma att bli problematiskt. 

1.2.1 Syfte

Sytet med denna fallstudie är att undersöka begreppen kommunikation-, content- och reklambyrå 
gällande deras dentitet och på så vis få en förståelse för vad som skiljer byråerna åt.

1.2.2 Frågeställningar

För att besvara sytet har författarna valt att formulera tre frågeställningar. Dessa behandlar tre av 
David Jobbers (2010) dimensioner av begreppet identitet. En utförlig beskrivning av dessa följer i 
punkt 2.2 Identitet. 

1. Vad skiljer  kommunikation-, content- och reklambyråer åter gällande deras faktiska identitet?

2. Vad skiljer  kommunikation-, content- och reklambyråer åt gällande deras önskade identitet?

3. Vad skiljer  kommunikation-, content- och reklambyråer åt gällande deras kommunicerade 
identitet?
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2. Teori

Detta kapitel behandlar centrala begrepp, relevanta för studiens frågeställningar. Då sytet med 

studien är att få en förståelse för begreppen kommunikation-, content- och reklambyrå samt deras 

identitet, har litteratur gällande varumärke och identitet behandlats. Likaså har litteratur rörande 

extern kommunikation behandlats. Detta för att få en förståelse för vad begreppen innefattar och på 

så vis fungera som grund vid utformning av intervjufrågor. 

2.1 Varumärke

Kevin Lane Keller, Tony Apéria och Mats Georgson (2012) refererar till “he american market-
ing association”, i sin bok “Strategic brand management”. De deinierar ett varumärke genom att 
bestå av ett namn, term, märke, symbol eller design, eller en kombination av dessa. Sytet är att 
konsumenten, genom varumärkets beståndsdelar, kan identiiera erbjudna produkter och tjänster. 
Varumärket fyller dessutom en diferentierande funktion. Ökad medvetenhet kring organisationen, 
förbättrat anseende och en mer framstående position är efekter som många personer i besluts-
fattande positioner menar att ett varumärke kan ha (Keller, Apéria och Georgson, 2012).

Konsumenten lär sig vilka varumärken som tillfredställer hens behov, och vilka som inte gör det. 
Ett varumärkes igenkänning är därför dess viktigaste egenskap. Om ett varumärkes egenskaper är 
kända sedan tidigare, underlättas valet av produkt. I gengäld för konsumentens lojalitet förväntar 
sig denne ett speciellt handlande från varumärket. Dels i form av produktens utförande, men också 
vad gäller prissättning, hur den marknadsförs och distribueras. (Keller, Apéria och Georgson, 2012) 

Keller, Apéria och Georgson (2012) menar att ett väl utvecklat varumärke kan koppla olika egen-
skaper till en produkt, genom vilka produkten särskiljs från konkurrenters. I och med konsument-
ers lojalitet uppstår en viss säkerhet för varumärkets underliggande organisation. Både i form av 
en konstant eterfrågan av organisationens produkter, och genom att den verkar som ett hinder för 
konkurrenterna att ta sig genom.

Utveckling av en organisations varumärke och dess värde (eng. brand equity) är av stor vikt, både 
för stora, såväl som små organisationer. Varumärket är enligt Alina Wheeler (2012) en av de vik-
tigaste tillgångarna en organisation besitter, där en del är varumärkets identitet. Identiteten bidrar 
bland annat till en högre grad av igenkänning och kundlojalitet, vilket i sin tur ger upphov till ett 
starkare varumärke och en mer framgångsrik organisation. (Wheeler, 2012)

Amnéus (2011) menar att varumärket är en del i marknadskommunikationen. I sin bok “Allt du 
behöver veta om varumärken”, diskuterar han hur man, genom att systematiskt arbeta med model-
ler och metoder med syte att utveckla en tillräckligt bra och enkel idé, bygger ett varumärke. Han 
diskuterar begreppen afärsidé, afärsstrategi, marknadsplan, marknadsstrategi, varumärkesstrategi, 
kreativ strategi och mediestrategi. Strategierna förklaras nedan.
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• Afärsidé och afärsstrategi
Amnéus förklarar afärsidé som den idé man har för sin verksamhet, vilken beskriver vad man ska 
tjäna pengar på. Afärsstrategin menar han är den plan som förklarar hur man lyckas med detta. 

• Marknadsplan och marknadsstrategi
För att nå ut med sin produkt på marknaden krävs en marknadsplan eller marknadsstrategi, vilka 
förklarar hur man ska uppnå sina afärsstrategiska mål. Marknadsplanen eller marknadsstrategin 
besvarar frågan vem som är slutkund, och varför hen skulle vilja ta del av verksamhetens erbjudna 
produkt.

• Varumärkesstrategi
För att kunna genomföra marknadsstrategin bör en varumärkesstrategi tas fram, vilken beskriver 
hur varumärket ska byggas. Amnéus menar att en del i detta är att komma fram till hur man ska 
få målgruppen att tänka på varumärket, samt vad de bör tänka. Han menar att varumärkesstrate-
gin har som mål att få målgruppen att tycka att varumärket tillfredsställer ett behov inom ett visst 
område, samt att det ska bidra till att varumärket blir ett självklart val.

• Kreativ strategi
Kreativ strategi handlar om vad man bör säga till sin målgrupp för att de ska svara positivt på ens 
varumärke. Ett budskap måste hittas som tilltalar målgruppen, vilken sedan måste gestaltas.

• Mediestrategi
Mediestrarategin handlar om hur man ska kommunicera med sin målgrupp. Är det till exempel 
genom sociala eller tryckta medier, eller kanske båda?

Det inns olika synsätt inom varumärkesforskning. Ett av synsätten kallas identitetssynsättet, vilken 
Amnéus (2011) förklarar är varumärket kopplat till organisationens identitet. Han menar att en 
organisations produkter, design och kommunikation är det som uttrycker en sammanhållen och 
konsekvent identitet. Detta synsätt är det författarna valt att tillämpa i denna rapport. Mer om 
identitet beskrivs därför nedan.

2.2 Identitet

En organisations identitet kan deinieras genom att besvara tre frågor; vad organisationen är, vad 
den gör och hur den gör det. Identiteten tar sig uttryck i den produkt eller tjänst som organisa-
tionen erbjuder, var det erbjuds eller distribueras, hur den kommunicerar med intressenter samt 
organisationens agerande. (Fill, 2009)

Enligt Jobber (2010) inns fem, vad han kallar dimensioner av en organisations identitet, nämligen: 
Faktisk (eng: actual), kommunicerad (eng: communicated), uppfattad (eng: conceived), ideal (eng: 
ideal) och önskad (eng: desired) identitet. De olika identitetstyperna måste stämma överens. Gör 
de inte det försvagas helhetsbilden av organisationen. (Jobber, 2010) Rapport kommer behandla 
dimensionerna faktisk identitet, kommunicerad identitet och önskad identitet för att kunna besvara 
rapportens syte och frågeställningar. 
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• Faktisk identitet 
Den faktiska identiteten (eng: actual identity) en organisation har påverkas av organisationens 
ledning, struktur och även marknadens struktur. Typ av produkt, dess kvalitet och personalens 
värderingar ingår också i den faktiska identiteten.

• Kommunicerad identitet 
Kommunicerad identitet (eng: communicated identity) är den som förmedlas genom kontroller-
bara kanaler. Beståndsdelar användas för att aktivt skapa en bild av organisationen hos intressenter, 
exempel är reklam, PR och organisationens graiska proil. 

• Uppfattad identitet 
Uppfattad identitet (eng: conceived identity) är den faktiska bild av organisationens identitet som 
tidigare nämnda intressenter har.

•Ideal identitet 
Ideal identitet (eng: ideal identity) baseras på analys av organisationen och den bransch i vilken den 
verkar. Analysen visar på den ideala position som organisationen kan besitta.

• Önskad identitet 
Önskad identitet (eng: desired identity) är den identitet som personer i ledande positioner ser 
framför sig i sina egna visioner för organisationen. Den önskade identiteten är mer personlig och 
stämmer inte alltid överens med den ideala identiteten.

Jobber (2010) menar även att en del i organisationers idenitet är de mål de har, samt att identiteten 
bidrar till diferentiering från konkurrenterna. Begreppen mål och särskiljning har därför valts att 
användas i denna studie, då författarna såg dem som både intressanta och relevanta för studiens 
syte. Författarna valde att placera in begreppen under dimensionen faktisk identitet etersom de 
ansågs ha närmst koppling till den rubriken. Den andra anledningen är att hanteringen av begrep-
pen underlättas genom att de är kategoriserade under tydliga rubriker.

2.3 Extern kommunikation

2.3.1 Budskap och argumentation

För att nå ut med ett klart budskap i det kratiga mediebruset, menar Bergström (2009) att det 
inte handlar om att överrösta, utan snarare om att forma det för att passa sitt syte. Han säger att 
budskapet kan formas med ett antal olika verktyg och säger att ett av de grundläggande är det som 
handlar om målgruppens behov. Dessa kan vara av en basal natur, såsom behovet av sömn, men 
också mer speciika som exempelvis behovet av självförverkligande (Bergström 2009). Argumen-
tationsteknik spelar också en tydlig roll i ett efektivt formulerat budskap. Bergström menar att de 
fakta som ingår i budskapet inte får göra för stora utsvävningar, utan hållas relevant. Han säger att 
lyckad argumentation grundas i avgränsningar, genom vilka relevant och irrelevant innehåll iltre-
ras. Argumentationen består av huvudargument och stödargument. Huvudargumentet är kärnan i 
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det man vill förmedla och stödargumentet hjälper till att övertyga mottagaren. Lyckad argumenta-
tion bygger på retoriska medel vilka utgörs av de tre begreppen ethos, pathos och logos. Ethos står 
för trovärdigheten i ett argument, pathos för känslorna och logos för förnutet. (Bergström, 2009)

2.3.2 Design och visuella element 

Enligt Falonius (2010) är även design en komponent i ett varumärkes identitet. Han menar att 
designen fyller en diferentierande funktion, vilket således bidrar till ännu ett identitetsattribut. 
Falonius menar även att en genomtänkt design kan tillföra emotionella, kundupplevda mervärden. 
En annan faktor som har betydelse för skapande av ett varumärkes identitet menar Falonius är 
bildspråket och tone-of-voice. Tone-of-voice är känslan och tonläget som varumärket vill förmedla 
i text- och bildmanér. Identiteten speglas i hur marknadsföringsmaterialet ser ut, vilka bilder som 
används och hur varumärket uttrycker sig i texter. Falonius tar upp både rationella och emotionella 
inslag av kommunikationen vilka skapar intryck av ett varumärke. Bildspråket är ett kommuni-
kationsverktyg och bör därför väljas med omsorg. Falonius tar upp två sorters bilder, nämligen 
redovisande och känsloskapande. De redovisande bilderna beskriver produktegenskaper, medan de 
känsloskapande bilderna förmedlar en stämning, känsla och upplevelse. 

2.3.3 Visuell företagsproilering 

Ett av de viktigaste momenten i en organisations varumärkesbyggande menar Bergström (2009) 
är den visuella företagsproileringen. Detta arbete innefattar en förståelse och samstämmighet 
gällande de tre begreppen identitet, vision och proil. Bergström deinierar begreppen som föl-
jande; identitet, det företaget är, vision, dit man vill komma till i framtiden och proil, det man vill 
uppfattas som. Proilen bryts ner i tre underkategorier; individuell proil, miljöproil och visuell 
proil. Författarna har i studien valt att fokusera på den visuella proilen, vilken förklaras nedan. 
Bergström berättar att den visuella proilen är ett företags ansikte utåt vid de tillfällen då personlig 
kontakt inte inns. För att skapa en tydlig sådan inns regler att följa. Dessa kallas designprogram 
och kan ta sig form i en så kallad graisk eller visuell manual, vars uppgit är att ge en tydlig och 
sammanhållen bild av företaget. Ett designprogram består vanligtvis av en logotyp, företagsmärke 
samt färg ilka beskrivs mer omfattande nedan. (Bergström, 2009)  

•  Logotyp
Logotypen är företagets namn återgivet i ett speciellt teckensnitt vars viktigaste egenskap är att 
skilja sig från mängden. Det är viktigt att logotypen är lätt att känna igen och bör därför ha hög 
karaktär. Logotypen är kärnan i ett företags visuella proil vilken ska stämma överens med företa-
gets afärsidé och kultur. Logotypen fungerar som företagets, eller tjänstens, visuella spegelbild och 
bör skapa förtroende och tillit. 

• Företagsmärke
Ett företagsmärke kompletterar en logotyp. Denna har kvalitéer som logotypen i sig kanske inte 
besitter. Exempelvis kan den överbrygga språkliga hinder. Ett inarbetat företagsmärke kan i vissa 
fall agera utan att vara i sammanhang med logotypen. Märket kan vara av typerna ideogram, picto-
gram, igurbild eller bokstavsmärke.
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• Färg
Färg är ett viktigt element i den visuella proilen på så vis att den talar direkt till känslorna. Varje 
färg har sin betydelse och påverkan. Till exempel är blått en vanlig företagsfärg, då den anses kon-
notera värdighet och representativitet.



9

3. Metod 

Detta kapitel ämnar beskriva vilken metod författarna valt för insamling av data. Kapitlet behandlar 

även urval, procedur för datainsamling samt analys av insamlad data. Kritik av vald metod tas även 

upp.

3.1 Kvalitativ ansats 

Studien är av kvalitativ karaktär. Det innebär att tonvikten har lagts på ord, vilket enligt Bryman 
(2002) är karaktäristiskt för kvalitativa studier, och inte på kvantiiering vid insamling och analys 
av data, som i en kvantitativ studie. Det är även relevant att nämna att utgångspunkten i kvalitativ 
forskning är deltagarna och deras perspektiv. Vad de anser vara betydelsefullt är därför av stor vikt 
för studien och dess resultat. (Bryman, 2002)

För att kunna besvara denna rapports frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts. Dessa 
har verkat som källa till empirin och därför stått till grund för rapportens resultat. Bryman (2002) 
menar att kvalitativa intervjuer riktar intresset mot respondenternas ståndpunkter. Han menar även 
att kvalitativa intervjuer tillåts röra sig i olika riktningar och att de därför är av ett lexibelt slag. 
Detta kan leda till så fylliga och detaljerade svar intervjuaren önskar. Då författarna inte var kun-
niga inom ämnet var kvalitativa intervjuer att föredra, etersom fokus då läggs på de intervjuades 
åsikter och kunskapen de besitter. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilka 
möjliggjorde en lexibel intervjuprocess. Bryman (2002) förklarar att semistrukturerade intervjuer 
tillåter intervjuaren att följa någon form av manus, men att personen har frihet att gå ifrån den. De 
tillåter även plats för ytterligare frågor, så kallade uppföljningsfrågor, om där inns behov. (Bryman, 
2002)

3.2 Intervjuer

3.2.1 Intervjuguide 

Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär togs en fördeinierad mall fram, en så kallad 
intervjuguide. Bryman (2002) förklarar termen som den något strukturerade lista över vilka 
frågeställningar som ska beröras under intervjun. Intervjuguiden fungerade som ett manus under 
intervjutillfällena och skrevs utifrån rapportens frågeställningar och teoridel. Utrymme för spon-
tana frågor, då dessa ansågs vara av intresse för studien räknades även in. Detta för att få ut mer 
information av sådant som verkade intressant, samt för att reda ut oklarheter.

Intervjufrågorna delades upp i tre delar. Den första delen berörde frågor gällande organisationens 
identitet. Dessa frågor sytade till att ge insikt i organisationen, vilka de är, vad de gör samt vilka 
mål de har. Den andra delen berörde frågor kring kommunikation, vad för budskap de sänder till 
sin målgrupp samt vilka dessa är. Tredje och sista delen berörde frågor kring deras hemsida, där 
frågorna sytade till att ge insikt i hur de kommunicerar sin identitet med hjälp av text och visuella 
element. För att se de intervjufrågor som ställdes till respondenterna, se bilaga 1. Frågorna var av 
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öppen karaktär. Karaktäristiskt för dessa menar Bryman (2002) är att respondenten får svara fritt 
med sina egna ord. Detta menar Bryman ger utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar, vilket är 
en av fördelarna med öppna frågor. En annan fördel han nämner, är att de inte påverkar respond-
enten på så vis att det leder hen in i någon riktning. Bryman menar att om man studerar ett för 
forskaren nytt ämne, passar öppna frågor bra, etersom forskaren då inte är så insatt i ämnet och 
därför inte har så stor kunskap om det. Att använda öppna intervjufrågor lämpar sig väl för denna 
studie med tanke på forskarnas begränsade kännedom om ämnet. I och med den frihet öppna 
interjufrågor ger respondenterna, kan värdefull data forskarna annars kunnat gå miste om komma 
upp till ytan.

3.2.2 Intervju med byråer

Innan intervjuerna med byråerna ägde rum genomfördes en provintervju vars huvudsakligt syte 
var att testa frågornas formulering, ge intervjuarna möjlighet till inövning av frågorna, samt att ge 
intervjuarna möjlighet att få kritik på intervjuns innehåll och upplägg. Det sistnämnda är något 
Lantz (2007) uppmuntrar till i sin bok “Intervjumetodik”. Han menar att provrespondenterna bör 
ha liknande position som de som senare ska intervjuas. Kriteriet kunde inte uppfyllas på grund 
av att det var svårt att få tag på frivilliga respondenter från någon marknadsföringsbyrå. Istället 
intervjuades två medstuderande på programmet Graisk design och kommunikation. Provintervjun 
gick därför till på så vis att de frågor som tagits fram diskuterades gällande huruvida frågorna var 
relevanta eller ej för studiens syte och frågeställningar. Bra feedback gavs och provintervjun ledde 
till nyttiga insikter, både gällande frågornas utformning samt på det egna beteendet i intervjusitu-
ationen. 

Sex intervjuer genomfördes under tre intervjutillfällen. Inför varje intervjutillfälle skickades 
intervjufrågorna till respondenterna så att de kunde förbereda sig. Detta med förhoppningen att de 
skulle känna sig tryggare i intervjun och för att intervjuarna skulle få mer genomtänkta och inne-
hållsrika svar. Varje intervju spelades in med hjälp av en ljudupptagare. Bryman (2002) menar att 
det är viktigt att spela in de intervjuer som genomförs, dels till den detaljerade analys som otast 
krävs vid kvalitativa undersökningar, dels för att fånga intervjpersonernas egna ord. Speciika 
fraser och uttryck kan lätt gå förlorade om man endast antecknar. Som intervjuare tillåter det även 
att vara fullständigt uppmärksam på det intervjupersonerna pratar om, etersom anteckningar då 
inte behöver göras. (Bryman, 2002) Då man inte heller talar som man skriver, och då innebörden 
förmedlas via tonfall, tempo och rytm, är det dokumentära värdet mindre än det som återges i ljud 
(Jacobsen, 1993). Direkt eter varje intervjutillfälle delades ljudupptagningen upp mellan förfat-
tarna för att transkriberas, där den ena delen motsvarade första hälten av ljudspåret och den andra 
delen motsvarade den andra hälten. Detta för att transkriberingsprocessen skulle bli så kort som 
möjligt. Författarna skrev en ordagrann återgivning av det som sades under intervjuerna, för att 
senare kunna analysera materialet.

3.2.3 Urval 

När man gör urval i kvalitativa studier är det viktigt att inte endast fokusera på vilka människor 
som ska studeras och delta i projektet, faktorer som även bör tas i beaktande är urval av miljöer, 
händelser och processer. Organisationer ska även väljas, liksom vilka delar i av organisationen 
man vill undersöka samt undersökningspersoner. Kvalitativa studier bygger otast på några få eller 
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en del undersökningspersoner. (Ryen, 2004) I studien har författarna kommit i kontakt med tre 
olika typer av byråer som själva benämner sig som följande; kommunikationsbyrå, reklambyrå och 
contentbyrå. Detta etersom det är just de typerna av byråer, inom marknadsföringsbranschen, rap-
porten ämnar att undersöka. Önskvärt var att personerna hade god kunskap om företagets identitet 
samt deras externa kommunikation, etersom det är ämnen intervjufrågorna berör. Dock var det 
svårt för författarna att hitta frivilliga respondenter, då många av de författarna kommit i kontakt 
med inte fann tid för en intervju. För att intervjuerna skulle bli möjliga kunde författarna därför 
inte ställa allt för höga krav på deras kunskapsnivå inom ämnena.

Intervju 1, kommunikationsbyrå

Den första intervjun ägde rum på en mindre kommunikationsbyrås kontor. Där intervjuades 
byråns VD och creative director samtidigt. Intervjun tog cirka 25 minuter att genomföra. Creative 
director deinieras som den person som leder en grupp av kreatörer, exempelvis på en marknads-
föringsbyrå. (About Advertising, 2013) Byråns VD har en längre bakgrund i eget, såväl som små 
och medelstora, företag och har tidigare arbetat som art director och projektledare. Art director 
förklaras som den som har ansvar för graisk och konstnärlig utformning (Nationalencyklopedin, 
2013). Idag består arbetet av projektledning och försäljning av byråns tjänster och även en del 
produktion. Personen benämns i rapporten som respondent X. Kreatören, eller creative director 
som personen själv betitlar sig, har tidigare drivit egen kommunikationsbyrå samt arbetat på en 
reklambyrå. Personen har arbetat med utveckling och programmering, men huvudsakligen hat en 
position som digital art director. I rapporten benämns personen som respondent Y.

Intervju 2, contentbyrå

Det andra intervjutillfället hade en något annorlunda karaktär. Den utfördes på byråns kontor och 
på inrådan från kontaktpersonen genomfördes tre separata intervjuer, varav två med personer som 
var fysiskt närvarande och en där samtalet fördes över telefon. Intervjuerna tog totalt cirka två och 
en halv timma att genomföra. Den första intervjun genomfördes med en av byråns strateger, vilken 
i denna rapport benämns som respondent Z. Personens nuvarande arbetsuppgiter är strategirelat-
erade frågor som berör byråns kunder. Nästa respondent var VD:n, i denna rapport respondent Å. 
Eter sju års erfarenhet inom branschen, varav delvis som VD för en konkurrent, driver personen 
nu den aktuella contentbyrån. Den tredje och sista respondenten har en position som gruppchef för 
byråns så kallade webbkreatörer. Person benämns i denna rapport som respondent Ä.

Intervju 3, reklambyrå

Intervjun genomfördes med byråns ägare som även agerar projektledare och art director. Personen 
har varit verksam inom företaget i 24 år, samt jobbat på reklambyrå i Stockholm tidigare. Personen 
benämns i denna rapport som respondent Ö. Liksom de andra intervjuerna, ägde intervjun rum på 
byråns kontor. Intervjun pågick i cirka 30 minuter.
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3.3 Analys av data

3.3.1 Datareduktion

Enligt Lantz (2007) är reducering av datamängden det första steget i själva databearbetningen. Det-
ta innebär att, på ett systematiskt sätt, välja och välja bort information inför den fortsatta analysen 
samt att förenkla och abstrahera rådata. Rådata deinieras av det urval av den totala mängd infor-
mation som samlats in. En nackdel vid datareduktion är att information går förlorad. Det är därför 
viktigt att principerna för datareduktionen stämmer överrens med rapportens syte och frågeställ-
ningar. En bestämmelse över vad rådatan ska innehålla bör därför göras. Författarna började 
sin datareduktion med att ta bort information som inte var relevant för att besvara rapportens 
frågeställningar. Detta gav författarna ett mer lättarbetat material till kodningen. Svaren samman-
ställdes sedan för att författarna skulle få en tydligare och mer strukturerad bild av respondenternas 
svar. Denna sammanställning är den som ligger under punkt 4, “Samanställning av insamlad data”.

3.3.2 Kodning och kategorisering

Bryman (2002) menar att kodning av data innefattar en genomgång av de utskriter från intervjuer-
na där namn eller etiketter sätts ut på de delar som verkar vara av teoretisk vikt eller praktisk 
betydelse för rapportens syte. Koderna hjälper till att åtskilja, sammanställa och organisera den 
data man samlat in. Författarna har i denna studie valt att använda sig av en öppen kodning. Första 
steget i kodningen av den insamlade empirin var att gå igenom de transkriberingar som genererats 
genom intervjuerna, samt stryka under relevanta meningar och ord för frågeställningen. De 
understrukna delarna från respektive byrå sammanställdes sedan i ett och samma dokument vilket 
behandlade alla intervjufrågor, se bilaga 2. 

När alla viktiga ord sammanställts började författarna leta eter likheter liksom olikheter i de olika 
byråeras svar. Likheterna strök författarna under med grön markeringspenna, och olikheter med 
röd. Detta för att strukturera datan och för att göra den mer lätthanterlig. Däreter tolkades orden 
för att sättas in i kategorier. 

3.4 Etik

Ryen (2004) tar upp etiska aspekter att ha i åtanke vid utförande av intervjuer, dessa är bland annat 
samtycke och konidentialitet. Informerat samtycke, menar hon, innebär att deltagare i forskn-
ingsprojektet har rätt att veta att de blir föremål för forskning ,samt rätt till information om forsk-
ningen och projektet. Hon menar vidare att vissa anser att informerat samtycke för sekundärdata 
därför bör gälla. Innan intervjuerna ägde rum blev respondenterna därför informerade om studiens 
syte för att få en förklaring till varför intervjun var av betydelse och intresse för författarna. Vidare 
förfrågades respondenterna om tillåtelse av inspelning av intervju, där överenskommelsen spelades 
in. 

Konidentialiteten är viktig på så vis att den utforskades privatliv och identitet skyddas och varken 
identitet eller lokalitet ska kunna utläsas (Ryen, 2004).  Respondenten ick därför godkänna hur 
författarna valt att benämna denne i rapporten. I denna rapport benämns respondenterna genom 



13

deras position samt typ av byrå de arbetar på, detta för att bibehålla deras anonymitet. För att 
behålla anonymiteten hos respondenterna och byråerna de var verksamma i, ick fakta som möjli-
gen kunde avslöja personerna eller byråerna utelämnas i den slutgiltiga rapporten. 

3.5 Avgränsningar

För att ge studien en omfattning motsvarande en kandidatuppsats, var författarna tvungna att göra 
avgränsningar. Detta för att arbetet skulle bli hanterligt inom den utstakade tidsram författarna 
hade att förhålla sig till. Den första avgränsningen gjordes i ett tidigt stadie, då sytesformulerin-
gen begränsades till att endast undersöka de tre byråtyperna kommunikation, content och reklam. 
Intressant hade varit att undersöka marknadsföringsbranschens olika typer av byråer den innefat-
tar, exempelvis PR-byråer och webbyråer. Att undersöka de olika byråtypernas alla skillnader skulle 
vara en omfattande uppgit, författarna begränsade sig därför till att undersöka skillnaderna gäl-
lande identiteten. Även den avgränsades till att endast utgå från Jobbers (2010) kategoriseringar av 
begreppet identitets olika aspekter. Det han kallar den faktiska (eng. actual), önskade (eng. desired) 
och kommunicerade (eng. communicated) identiteten är det som tas upp i denna studie. Förfat-
tarna har alltså valt att bortse från dimensonerna uppfattad- (eng. concieved) och ideal identitet 
(eng. ideal), etersom dessa anses av författarna vara av mindre vikt och dessutom medföra merar-
bete. Exempelvis hade ytterligare en typ av intervjugrupp behövts för att svara på frågor gällande 
den uppfattade identiteten. Avgränsningar gjordes även i antalet intervjuer, samt var dessa ägde 
rum. Intervjuerna genomfördes inom ett närområde, sett utifrån var författarna var bosatta.

3.5.1 Validitet, relabilitet & generaliserbarhet

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten berör forksningsresultatens 
konsistens och tillförlitlighet. Denna behandlas ota i relation till huruvida ett resultat kan repro-
duceras eller inte, vid andra tillfällen och av andra forskare. Validiteten står för giltigheten, eller 
styrkan, i yttranden. För att en slutsats ska vara giltig bör den bland annat vara hållbar, välgrundad 
och övertygande. (Kvale och Brinkmann, 2009)

Då denna studie är av kvalitativ karaktär är det svårt att återskapa den sociala miljö och de sociala 
betingelser som gällt vid utförandet av studien. Studien är därför svår att göra replikerbar, och den 
externa reliabiliteten är därför svår att uppnå. Författarna har under studiens gång hat ett nära 
samarbete med varandra. Tolkning och analys av insamlad data har gjorts gemensamt, detta för att 
tolkning skulle ske med samma utgångspunkt.

Endast tre byråer intervjuades, en från vardera byråtyp. Önskvärt hade varit att intervjua ler från 
vardera byråtyp, för att nå något mer allmängiltiga slutsatser. En problematik i att endast intervjua 
en byrå från vardera byråtyp, är den att veta om svaren är representativa för byråtypen, eller speci-
ikt för byrån. Om lera intervjuer genomförts, hade slutsatsernas trovärdighet varit större. För att 
få ett mer trovärdigt resultat hade det även varit önskvärt att intervjua personer med lång erfaren-
het och den med mest kompetens inom ämnena intervjuerna berörde. Detta för att få ut så uttöm-
mande och trovärdiga svar som möjligt. Författarna var dock tvungna att frångå dessa kriterier, 
dels på grund av tidsbegränsningen, dels på grund av svårigheten att hitta frivilliga som hade tid att 
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ställa upp på en intervju. 

De olika typerna av byråer skiljde sig från varandra gällande dess storlek. Antal anställda på 
byråerna varierade stort, liksom ekonomiska förutsättningar, marknaden de verkade i samt kom-
petens som organisationen besitter. Detta är faktorer som påverkar byråernas förutsättningar samt 
präglar deras identitet. Önskvärt hade varit att intervjua tre byråer med samma förutsättningar. 
Skillnader i svarsalternativen hade då kunnat dragits till byråtyp, och inte andra faktorer som till 
exempel ekonomiska förutsättningar. Antal respondenter på byråerna varierade. Position, eller 
titel, personerna hade inom byråerna varierade även de. Detta är även faktorer som påverkar de 
svar författarna samlade in. Till exempel intervjuades endast en person från reklambyrån, medan 
tre personer intervjuades från contentbyrån. Det var alltså en ojämn fördelning i svarspersoner 
från byråtyperna. Önskvärt hade varit att intervjua lika många personer från vardera byråtyp, med 
samma position inom organisationen.

Vid intervjutillfället befann sig contentbyrån i en ompositioneringsfas. Organisationen var alltså ny 
på marknaden med att benämna sig som en contentbyrå, och besatt därför inte någon lång erfar-
enhet inom området. Ompositioneringsfasen innebar därför att de svar författarna ick inte kunde 
baseras på lång erfarenhet inom området. Detta faktum innebar även svårigheter att svara på den 
senare delen av intervjufrågorna, då byråns nya webbplats ännu inte utvecklats. De ick däremot 
möjlighet att svara på dessa frågor, med framtiden i åtanke. Alltså hur de skulle önska att webbplat-
sen såg ut. Detta alternativ ick inte de andra byråerna.

För att uppråtthålla byråernas anonymitet ick data som kunde avslöja för mycket av organisationen 
sorteras bort. Viss värdefull data för studien gick därför förlorad.
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4. Sammanställning av insamlad data

Kapitlet behandlar den del av den insamlade datan som författarna anser är relevant för studiens syte 

och frågeställningar. Nedan redovisas en sammanställning av de svar som respondenterna gav på de 

frågor författarna ställde under intervjutillfällena. Etersom contentbyrån var i en ompositoneringsfas, 

pågick arbete med deras nya hemsida medan studien pågick. En stor del av deras svar, rörande den 

kommunicerade identiteten, består därför av personliga tankar och relektioner kring den framtida 

hemsidan.

4.1 Faktisk identitet

4.1.1 Erbjudna tjänster

Kommunikationsbyråns svar

På frågan vad för tjänster byrån erbjuder sina kunder svarade respondenterna att de företar sig med 
allt gällande kommunikationstjänster men att de, beroende på kundstorlek, arbetar olika. Arbetar 
de med en liten kund, blir uppgiterna mer omfattande och behandlar då både strategiskt arbete, 
såväl som produktionsarbete. De riktar in sig på strategi och har som mål att bli av med produk-
tionen allt mer. Strategi, koncept och kampanj är de ben de vill stå på. Dock mynnar det otast ut i 
en långsiktig kundrelation där strategiarbetet blir en punktinsats. För att upprätthålla en god kun-
drelation och kundsupport, menade respondenterna att det blir en del produktion ändå. Respond-
enterna berättade att de har ett fokus på varumärkesidentitet och att de gärna talar mer långsiktigt 
för kunden. 

Contentbyråns svar

Å menade att de skapar, utvecklar och uppdaterar deras kunders egna medier och att det är vad de 
levererar. Detta är alla möjliga typer av tjänster, allt från analys till produktion, till strategi och krea-
tion. Å menade vidare att de övergripande levererar contentstrategi, som hen förklarade som en 
tjänst där man tar fram ett koncept vilket man jobbar med i lera kanaler. Utifrån det kan det vara 
allt från att skapa ett nytt medium, till att fylla det mediet med innehåll, till att vidareutveckla något 
i form av omdesign. Det kan alltså vara lite allt möjligt.

Z berättade att contentbyrån har ett brett spektra av erbjudna tjänster, varav de lesta bottnar i 
ett digitalt medium. Hen tog upp exempel som ilm, webbplatser, kommunikationsstrategi och 
drivande av sociala kanaler. Z påpekade att det kunden är ute eter inte alltid övverensstämmer med 
vad denne egentligen behöver. Även detta är något Z menade att byrån kan hjälpa till att reda ut. Z 
berättade att de dessutom utvecklar intern kommunikation, och genomgående för byråns tjänster 
är att de utgår ifrån ett innehållstrategiskt perspektiv. Etersom detta arbetssätt har en strategisk 
tyngdpunkt är det därför också långsiktigt. Analyser ingår på grund av detta. 
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Reklambyråns svar

Ö menade att det är helhetslösningar de erbjuder till sina kunder. Hen berättade att de arbetar med 
allt som berör reklam och även lite utanför. Exempel på produkter de erbjuder är annonser, bro-
schyrer, böcker, event, föreläsningar, illustrationer, kampanjer och logotyper. De arbetar även med 
sociala medier och utvecklar redaktionellt innehåll samt strategier. Hen menade att de även jobbar 
med förtroende, långsiktighet och rådgivning.

4.1.2 Kvaliteter

Kommunikationsbyråns svar

På frågan vad för kvaliteter byråns tjänster har svarade respondenterna att det är att bygga ett 
trovärdigt varumärke för deras kunder, under en längre period. För att få en korrekt bild av sina 
kunder jobbar byrån med att lära känna varumärket och vilka som står bakom det. Att byrån job-
bar på den nordiska marknaden är även det ett mått på den kvaliteten byrån besitter.

Contentbyråns svar

En bra produkt som lämnar byrån menade Z är den som har en kreativ höjd, samtidigt som den 
är efektiv och på något sätt mätbar, oavsett om beställaren är frekvent återkommande eller ej. 
Produkten ska dessutom vara efektiv ur ett kostnasperspektiv och vara väl anpassad eter kundens 
behov.

Reklambyråns svar

På frågan vad för kvaliteter byrån har svarade Ö att de jobbar väldigt nära med sina kunder. De 
framställer även sig själva som den personliga byrån och detta är något de trycker på. Byrån är väl-
digt familjär på så vis att alla anställda har koll på varandras kunder och uppdrag, vilket Ö menade 
är en kvalitet i sig.

4.1.3 Värdeord

Kommunikationsbyråns svar

Respondenterna hade svårt att svara på vilka värdeord företaget har. De nämnde dock trovärdighet 
och transparens. 

Contentbyråns svar

Eter en tids etertanke och tvekan kom Z fram till att de har löst formulerade värdeord. Dessa 
ord var öppenhet, inspiration och förmågan att skapa relevanta konversationer. Ordet transparens 
omnämdes också. En egen spekulation huruvida ordet mänskligt också borde vara en del av byråns 
värdeord förekom. Z menade att ett personligt tilltal kan avhjälpa, vad hen ansåg som en alltför 
stel kommunikation byrå och kund emellan. ”Mänsklig” är ett ord Z tror kommer bli viktigare för 
byrån.
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Reklambyråns svar

Ö berättade att de har tre P:n de utgår ifrån när de pratar om sina värdeord. Det främsta P:et är 
personlighet, sedan menade hen att de även har pålitlig och påhittig som värdeord.

4.1.4 Mål

Kommunikationsbyråns svar

Respondenterna menade att deras kortsiktiga mål är att skapa en positiv och utvecklande verk-
samhet som på ett professionellt sätt stödjer sina kunder med marknadskommunikation. Deras 
långsiktiga mål handlar om att vara en liten men välkänd kommunikationsbyrå på den svenska och 
skandinaviska marknaden. De anställda bör ingå i ett större nätverk av duktiga kommunikatörer 
och strateger, menade de.

Contentbyråns svar

Å menade att ett kortsiktigt mål är att nå budgeten, vilket är ett ekonomiskt mål. Hen tog även upp 
verksamhetsmål vilka är uppdelade i olika grupper. Ett mål är att bygga deras position framåt och 
att leverera kvalité, vilken är det viktigaste måttet för byrån menade Å. Hen menade att om de kan 
skapa kvalité i det de gör, behöver de inte sälja sina tjänster, för då kommer kunderna komma till 
dem. 

Z berättade att ett mål byrån har är att inta en position som den ledande byrån för innehållsstrategi 
och innehållsmarknadsföring i Sverige. Hen berättade även att det inns ett gap mellan de marknad-
er där man har längre erfarenhet av att arbeta med innehållsmarknadsföring, och de marknader där 
det är nytt. Byrån har som avsikt att överbrygga detta gap, då de anser konceptet som relativt nytt 
på den svenska marknaden. Ett annat mål, till synes inoiciellt, uttrycktes vara det att göra byrån 
mer känd, och även klargöra för byråns målgrupp. Alltså vad det är byrån arbetar med.

Reklambyråns svar

Ö berättade att deras långsiktiga mål är att bygga långsiktiga kundrelationer. Det kortsiktiga målet 
menade Ö handlar om att nå ut till målgruppen med de produkter företaget gör åt sina kunder. 

4.1.5 Särskiljning 

Kommunikationsbyråns svar

Också här hade respondenterna svårt att svara på frågan gällande vad som skiljer dem från andra 
typer av byråer på marknaden. Y menade att de lesta reklambyråer blivit kommunikationsbyråer, 
men att de har kvar reklambyrå i namnet. Hen menade vidare på att en reklambyrå jobbar mer med 
kortsiktiga insatser, så som kampanjer, medan kommunikationsbyråer arbetar mer långsiktigt. X 
menade även att de som kommunikationsbyrå tänker på kontexten, så som fysiska produkter, och 
att det skapar konsekvens kring företagets kommunikation. Detta är något de lägger vikt vid.
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Contentbyråns svar

På frågan vad som skiljer företaget från andra typer av byråer på marknaden svarade Å att inom 
contentbranschen skiljer de sig på så vis att de är lite bredare. Hen menade att de är mer digitala än 
sina konkurrenter som jobbar mer med tryckta medier och att detta ger företaget en större bredd. 
De jobbar till exempel med bannerkampanjer, med sociala medier och sociala strategier. Sett till 
andra typer utav byråer på marknaden, så som reklam- och kommunikationsbyråer, menade Å 
att det är uttryckssättet som skiljer dem åt. Hen menade att den traditionella reklambyrån job-
bar med kommersiella budskap, medan de jobbar med redaktionella budskap. PR-byråer menade 
hen jobbar med att sälja in till exempel kampanjer till media, medan contentbyråer jobbar med att 
leverera dera egna kunders media och producera dem. Om man ser till de nya byråerna, de digitala 
byråerna, menade hen att skillnaden är mindre etersom även de jobbar med att skapa innehåll som 
engagerar olika målgrupper. Där är skillnaden inte lika lätt alla gånger att urskilja. 

Utöver detta diskuterade Z den digitala kompetensen, på vilken byrån bygger många av sina tjän-
ster. Sett till vad som skiljer en contentbyrå från reklambyråer, menade Z att en contentbyrå arbetar 
mer med innehåll och strategiska frågor, snarare än kampanjer. Z ansåg att kommunikationsbyråer 
fokuserar på integrerad kommunikation och PR-byråer endast på att lösa alla problem genom att 
tala till press för att på så sätt påverka. Z menade även att de jobbar väldigt mycket på engelska och 
att byrån i hög grad är internationella, då de besitter en stor variation av nationaliteter bland de 
anställda på byrån.

Reklambyråns svar

Ö menade att det är deras nära relation med sina kunder som skiljer dem från andra typer av 
byråer. I jämförelse med till exempel kommunikationsbyråer menade hen att de jobbar mindre med 
strategier inom byrån. När det gäller strategiskt arbete, utveckling av företag och afärsverksam-
het, använder de sig av sitt kontaktnät för att få hjälp. De har till exempel ingen anställd strateg på 
företaget, utan tar istället in tjänsten genom sitt kontaktnät. De jobbar mycket med produktion och 
trycksaker, dock blir det allt mer webb.

4.2 Önskad identitet

4.2.1 Vision

Kommunikationsbyråns svar

På frågan vilka visioner företaget har svarade respondenterna att en av dem är att bli av med 
produktionen för att istället gå över till att arbeta mer med strategi. En vision om att växa inns där, 
men är inget de lägger stort fokus på. Kvalitativa kundrelationer värderas.

Contentbyråns svar

Vid frågan om byråns uttalade visioner hade Z endast lytande svar att ge. Hen menade att där inns 
visioner gällande att bli ett starkt företag med ett tydligt erbjudande. Hens personliga vision han-
dlar utöver detta om att byrån ska uppfattas som en trovärdig leverantör. Z uttryckte en personlig 
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tanke, rörande relationen byrå och kund emellan. Hen la stor emfas vid vad hen kallade att vara 
en “schysst kompis”. Med det menade Z att byrån borde sätta kundens bästa, före det denne kanske 
ansåg sig vara i behov av vid anlitandet av byrån, och på inrådan från byrån välja andra lösningar 
som bättre tjänar sytet.

Reklambyråns svar

Ö menade att visionen de har inom byrån är att vara inspirerande, både vad gäller att inspirera sina 
kunder samt sig själva inom byrån. Hen berättade att de gör saker ihop för att hela tiden få inspira-
tion, både med de anställda samt med sina kunder.

4.2.2 Önskad identitet

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan hur byrån vill att deras målgrupp ska uppfatta dem svarade de att fokus återigen ligger på 
trovärdigheten och att den bild målgruppen får via hemsidan ska överensstämma med den verkliga 
bild de får av dem. De tog även upp transparens, att de säger och uppträder som de är. X menade 
att vissa påverkas av vad de ser på hemsidan, till exempel tidigare case, medan andra vänder sig 
till närmre referenser. Det senarenämda är en del av vad de i sin strategi jobbar med, att inte synas 
själva utan att låta deras kunder bli det som syns istället.

Contentbyråns svar

Kvalitet och trovärdighet var ord Å pratade om gällande målgruppens uppfattning av dem. Detta 
menade hen att byrån kan visa genom deras case. Hen nämnde även kreativitet, eller innovation. 
Att de är i framkant och drivande gällande vad som är möjligt inom branschen. Ä ansåg att det är 
trevligt att medarbetarna är med på hemsidan, då det visar på öppenhet. Hen menade att det har 
visat sig i medarbetarundersökningar att många tycker att de är väldigt trevliga. Detta var något 
hen tyckte de ska arbet vidare med.

Ompositionering

Å talade även om deras hemsida, att den uttrycker någonting väldigt familjärt och att hen inte gillar 
bilderna de använder sig av. De andas inte så mycket kreativitet och inte heller att de är initierade, 
alltså att de har “koll på läget”. Hen menade att företaget i verkligheten är “coolare” än vad deras 
webbplats visar. Hen ansåg att den inte riktigt speglar företagets själ.

Reklambyråns svar

Ö berättade att de vill att målgruppen ska uppfatta byrån som personlig, enkel och tydlig. Hen 
menade att de jobbar med väldigt rak och enkel kommunikation.
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4.3 Kommunicerad identitet

4.3.1 Målgrupp

Kommunikationsbyråns svar

Respondenterna berättade att deras primära målgrupp är små och mindre medelstora bolag som 
vill bygga ett trovärdigt varumärke. 

Contentbyråns svar

Å menade att deras primära målgrupp består av multinationella företag inom B2B. På dessa företag 
är det chefspersoner vilka de har avtal med som är målgruppen, dessa kan vara internkommunika-
tionschefer, informationschefer, kommunikationschefer och marknadschefer. Hen menade alltså på 
att det är en stor bredd av personer de har kontakt med.

Z berättade att byråns huvudsakliga målgrupp är nationella och internationella köpare av kommu-
nikationstjänster. Dessa har otast rötter i Sverige och Z menade att detta är en av anledningarna till 
att kunderna väljer att vända sig till just dem. Z belyste den stora skillnaden mellan att arbeta med 
målgrupper inom B2B och direkt mot konsumenten. Relektionen kring frågan ledde vidare in på 
vem man egentligen bör styra sin kommunikation mot, för att påverka till köp av byråns tjänster. 
Z ställde sig själv frågan huruvida det egentligen är exempelvis marknadschefer som initierar en 
upphandlingsprocess, eller om det är någon annan som bör bearbetas.

Reklambyråns svar

Den primära målgrupp byrån har menade Ö är kunder som de kan arbeta långsiktigt med och som 
de kan hjälpa utveckla. Ota är kunderna av lite större slag. Hen menade att de för tillfället jobbar 
mycket med byggföretag. 

4.3.2 Behov

Kommunikationsbyrån svarar

Behoven kommunikationsbyrån ämnar lösa menade respondenterna varierar. De förklarade att de 
inte riktar in sig på någon speciell bransch, etersom kunderna själva har koll på den bransch de 
verkar i. De menade att behoven är olika beroende på bransch och storlek på bolag. 

Contentbyråns svar

Å menade att det inns många behov att lösa. Hen tog upp exempel. Ett behov man kan ha som 
stort företag som agerar på många marknader är att hålla ihop kommunikationen, vare sig det är 
till kunder eller anställda. För att kunna göra det krävs det att du jobbar med övergripande budskap 
som man sen jobbar ner i de olika kommunikationskanalerna. Behovet där är alltså att jobba fram 
en contentstrategi, eller i alla fall ett koncept. Sedan menade Å att där även inns ett behov av att 
driva medierna i form av bland annat löpande produktion och uppdateringar.
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Reklambyråns svar

Ö menade att de behov företaget ämnar att lösa är alla typer av problem en kund besitter. Dessa 
problem behöver inte vara inriktat på reklam, utan det kan även handla om problem inom en verk-
samhet, så som den interna kommunikationen. De menade att de är problemlösare och att detta 
ingår i kreativiteten, att kunna vända och vrida på saker och ting.

4.3.3 Budskap och argument

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan vad kärnan byrån vill förmedla till sin målgrupp är, samt vilka stödargument de använder 
för att övertyga målgruppen om detta, menade X att det är sällan man behöver ta upp värdet i 
ett långsiktigt varumärkesbyggande. Hen menade vidare att kunderna själva är medvetna om att 
de behöver deras hjälp och att värdet i deras tjänster ota ligger i efektivitet och nytta över tid. Y 
menade att stödargumenten ligger i tidiga referenser, alltså vad de gjort historiskt.

Contentbyråns svar

Å menade att det är väldigt viktigt att de pratar om contentstrategi. Hen tog upp 4 USP:ar (unique 
selling proposition) vilka hen jämförde med deras konkurrenter. Den första USP:en menade hen 
är att de är digitala. Hen tog även upp att en stor skillnad mellan byrån och andra byråer är att 
de är multinationella, eller multikulturella då de har många olika nationaliteter inom företaget. 
Hen menade även att de är bäst i Sverige på att driva engelsk- och lerspråkiga medier. Å menade 
vidare på att de är den byrån som idag besitter mest kunskap inom contentstrategi. Hen berättade 
att byrån, tack vare ett samarbete med ett stort internationellt företag, har erfarenhet av att driva 
lera kanaler samtidigt, vilket i sin tur ger dem förmågan att inna övergripande koncept. Hen 
menade vidare på att de, till skillnad från andra byråer, har ett kritiskt tänkande när det kommer 
till kunders val av tjänst. Byrån ifrågasätter deras val genom att ställa varför-frågor. Detta för att 
bemöta kundens egentliga behov. Varför-frågorna menade hen är strategiska frågor. Den järde 
USP:en är bredden företaget besitter inom sitt område, bland annat när det gäller kunskap inom 
att driva kunders egna medier och sociala medieplattformar, med målet att locka traik till dem. 
Z pratade om vikten av att leverera en tydlig bild av vad byrån kan göra för sin målgrupp, samt att 
man bör göra det på ett sätt som är anpassat eter målgruppens behov. 

Reklambyråns svar

Ö berättade att de frågar sig fram genom kunden för att komma till kärnan med problemet. Detta 
etersom hen menade att kärnan är olika beroende på lösning. 

4.3.4 Ethos, Pathos, Logos

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan var den huvudsakliga tonvikten i deras kommunikation ligger svarade respondenterna 
ethos. De menade att de trycker mycket på trovärdigheten, bland annat genom att sätta ett ansikte 
på sin verksamhet genom bilder på medarbetarna. Att de vågar innas där skapar trovärdighet, men 
också att de har bilder på deras case.
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Contentbyråns svar

Vilken typ av material som behövs beror på i vilket stadie i köpprocessen mottagaren beinner 
sig, menade Z. Hen förklarade det som att denne initialt tilltalas av ett känslomässigt och logiskt 
budskap. Längre in i processen handlar det dock mer om trovärdighet, då ett beslut ska fattas. Detta 
förfarande är något Z sa att hen försöker utgå ifrån när det gäller byråns kommunikation. Ä sa 
att de framhäver trovärdigheten som den främsta aspekten. Å berättade att logos är något de inte 
använder sig av, då de sällan får använda sig av sådana resonemang publikt, så som att prata om 
kunder och vad de åstadkommit. Dock visar de sina egna case.

Ompositionering

Å menade att kunden, i köpögonblicket, väljer det säkra före det osäkra och därför är trovärdi-
gheten viktig. Hen menade vidare att det också handlar mycket om relationer, vilken hen deini-
erade som det personliga mötet, att man bygger personliga relationer och har personkemi. Å 
menade att etersom de bedriver en kreativ verksamhet så är det känslomässiga “superviktigt”. Hen 
menade att det företaget levererar till sina kunder bör beröra andra kunder på så vis att de kan 
relatera till sig själva. Sammanfattningsvis svarade Å att logiken bör stå för 20 procent och ethos 
och pathos 40 procent vardera. 

Även Ä uttryckte en personlig åskådning, där hen menade att valet av byrå förmodligen är ett 
känslomässigt sådant. Logiska argument trodde Ä är de minst gångbara inom branschen. Resone-
mang kring olika byråers bruk av logiska argument uppstod dock. Ä sa att de logiska argumenten 
nog fungerar bättre vid snabbare kampanjer, där ett mätbart resultat inns. Arbetar man däremot 
med mer långsiktiga projekt, vilket Ä ansåg att contentbyrån gör, vinner man inte lika mycket på 
dem.

Reklambyråns svar

Ö menade att trovärdigheten är den huvudsakliga tonviken i deras kommunikation, alltså ethos. 
Hen menade att det ska kännas tryggt att lämna ett jobb hos dem. Deras case är exempel som visar 
på tryggheten, men även bredden de har på sina kunder. 

4.3.5 Konkretisering av önskad identitet

Kommunikationsbyråns svar:

På frågan hur byrån konkretiserar den önskade identiteten menade respondenterna att deras case 
är väldigt viktiga och att en variation, i form av olika branscher och olika storlek på bolagen, är 
viktiga att framhäva.

Contentbyråns svar

Ä menade att de inte konkretiserar bilden av sig själva, vilket är ett av de problem byrån står inför i 
nuläget. Detta menade hen har att göra med övergångsfasen. Hen pratade om att webbplatsen är ett 
resultat av vad företaget är och vad de gör, men att hen personligen inte tycker att det är relevant. 
Det som är intressant är vad företaget kan göra för andra. Å ansåg att det måste bli en ändring på 
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deras hemsida. Z menade att utvecklingen av byråns egna webbsida får stå tillbaka till förmån för 
kundernas.

Ompositionering

Ä tog upp exempel på hur företaget skulle kunna konkretisera sin önskade identitet. Hen menade 
att det handlar om hur företaget positionerar sig gentemot alla andra. Ä tyckte därför att de, på sin 
hemsida, bör prata om vad de erbjuder för tjänster samt vilka fördelar det ger. Hen ansåg att de 
även bör visa byråns fördelar, så som att de är stora, behärskar många språk, att de arbetar på en 
global marknad, att de är trevliga, har gått ifrån tryckt, traditionell media, men är duktiga på att 
föra över det i den digitala världen. Å vill skapa en mer levande webbplats. Hen vill framhäva casen 
mer och bygga bättre casesidor än vad de idag har. De bör lyta fram de case företaget gjort väldigt 
bra och göra det på ett bra sätt. Hen menade att materialet idag inte är tillräckligt premium, eller 
“coolt”. Hen menade att de som företag måste ta ställning samt vara lagom personliga. Z resonerade 
kring startsidans utformning och struktur. Här vill hen ha annorlunda prioriteringar av innehållet. 
Dessutom önskar hen att ett nyhetslöde ick ta plats på startsidan. Hen menade även att form-
språket bör vara genomgående.

Reklambyråns svar

Ö menade att de konkretiserar detta på så vis att de pratar ett väldigt enkelt språk, är ganska tydliga 
i sina bilder, har en lättnavigerad sida och att den är graiskt enkel. De uttrycker sig på ett rakt sätt 
med raka budskap.

4.3.6 Konkretisering av byråtyp

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan hur de konkretiserar att de är en kommunikationsbyrå svarade respondenterna att det 
handlar om tydlighet, alltså direkta budskap. 

Contentbyråns svar

Ä menade att de för tillfället knappt vidtar några åtgärder på sin hemsida, för att konkretisera att de 
är en contentbyrå. De sa att de är en contentbyrå. Dock menade hen att content är ett begrepp som 
för kunden kanske inte säger så mycket, och att detta är något de måste göra någonting åt. Dock 
menade Ä att de använder sig av ord på sin hemsida som antyder en långsiktig relation mellan byrå 
och målgrupp, samt att den är relevant, saklig och konkret. Hen menade att dessa ord även beskriv-
er vilka olika typer av medier byrån arbetar med. 

Ompositonering

På frågan hur företaget konkretiserar att de är en contentbyrå svarade Å att just content, vad det 
är och vilket jobb det ska göra, är något de kan prata om. Vad hen menade är det mest konkreta, 
är vad en contentbyrå gör och hen vill tydliggöra att företaget arbetar med så kallade egna medier. 
Detta menade hen att man kan göra med både text, bild och infograik för att komprimera förklar-
ingar. Hen berättade att ilm är något de använt sig av tidigare, men att bild och text är bra då 
användare snabbt ska få en förståelse.
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Reklambyråns svar

På frågan hur företaget konkretiserar att de är en reklambyrå svarade Ö att detta sker genom att de 
skriver att de är en reklambyrå på ett antal ställen på hemsidan. Det är alltså genom text de uttryck-
er att de är en reklambyrå, men även lite genom graik och bilder innehållandes tidigare produkter.

4.3.7 Logotyp

Kommunikationsvyråns svarar

På frågan hur företaget förmedlar sin identitet genom sin logotyp svarade respondenterna att byrån 
nog endast gör det genom att den är avskalad. De berättade att de inte har några större tankar 
bakom den.

Contentbyråns svar

Å berättade att hen inte vet om de faktiskt förmedlar sin identitet genom deras logotyp, men tar 
upp ett kommunikativt budskap hen tror logotypen berör. Ä berättade även hen om dess kommu-
nikativa egenskaper och ett inneboende budskap logotypen besitter. 

Reklambyråns svar

Tanken med företagets logotyp menade Ö, är att den ska vara enkel och därför lätt att komma ihåg. 
Hen berättade även att det otast brukar vara utskrivet att de är en reklambyrå under logotypen, 
samt att namnet kopplar till reklam.

4.3.8 Färger

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan vad färgerna företaget använder på sin hemsida ska uttrycka svarade respondenterna 
att det handlar om enkelhet och avskalnad. Den tillbakalutade proilen tillåter deras kunder att 
stå högst upp på prispallen, vilket de anser är viktigt. Den accentfärg som används, utöver det 
svarta och vita, används av det pedagogiska skälet att särskilja sig från det andra. Dock inns ingen 
bakomliggande tanke bakom accentfärgen, kulören kan därför komma att förändras med tiden.   

Contentbyråns svar

Å ansåg att färgerna byrån använder sig av på sin hemsida är sobra och att de andas kvalitet. Ä 
menade att det inns en story bakom den accentfärg de använder och att den har ett starkt symbol-
värde, speciellt inom byrån. Att de använder sig av svart och vitt menade Ä handlar om tydlighet. 
Hen berättade även att färgerna var moderna när de valdes. 

Reklambyråns svar

Ö berättade att de varierar användandet av färger på sin hemsida, men att de i nuläget använder sig 
av en signalfärg. Hen berättade även att färgerna ska uttrycka en lekfullhet.
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4.3.9 Redovisande eller känsloskapande bilder

Kommunikationsbyrån svarar

På frågan vad för slags bilder företaget använder sig av, samt om de huvudsakligen är redovisande 
eller känsloskapande, svarade respondenterna att de använder sig av en blandning av redovisande 
och känsloskapande bilder på deras hemsida. 

Contentbyråns svar

Å svarade att hen inte visste om de är redovisande eller känsloskapande, men att hen inte gillar dem 
och tycker att de borde använda annat material. Z sa att tyngdpunkten ligger vid känsloskapande 
bilder, men ger ingen motivering till varför. Ä ansåg också att det i första hand är känsloskapande 
bilder de använder sig av på sin hemsida. I casen är de redovisande, där det inns bilder på produk-
ter. Om man ser till bildmanéret som är återkommande på hela webbplatsen är det mycket sym-
bolik sa Ä, att de uttrycker värme och glädje. Att medarbetarna är med på hemsidan bidrar enligt 
Ä, till ett trevligare intryck. Hen mende även att det visar på att de inte är rädda att visa upp sina 
medarbere, vilket är en signal som skickas ut både internt till sina medarbetare, men även externt 
till konkurrenter. Ä menade alltså att en stor del hör till det emotionella och säger att rent logiskt 
fungerar inte faktabaserad kommunikation. Den fungerar när den är relevant, som i en teknisk 
beskrivning eller ett recept, men inte då man ska försöka övertyga eller påverka någon med hjälp av 
text.

Ompositionering

Om Å ick välja skulle de vara av redovisande karaktär, innehållandes produkter de jobbat med och 
lyta fram dem. Hen menade att det som de levererar till sina kunder, alltså produkter och tjänster, 
bör spegla och representera företaget.

Reklambyråns svar

Ö menade att de använder sig av både känsloskapande och redovisande bilder. Tyngdpunkten 
menade hen ligger i trovärdigheten, etersom en vision byrån har är pålitlighet. Bilderna är därför 
av ett redovisande slag. Exempel där dessa bilder förekommer är där byrån visar sina tidigare jobb.

4.3.10 Förmedling av bilder

Kommunikationsbyrån svarar

Respondenerna menade att de, med hjälp av sina bilder, vill förmedla företagets transparens. De vill 
visa verkligheten gällande vilka de är och vad de gör och inte skapa någon uppmålad bild av det.

Contentbyråns svar

En blandning av kreativ höjd, en känsloskapande efekt och intrycket av ett gediget arbete är det Z 
sa att bildspråket ska förmedla. Å tyckte, vid intervjutillfället, att bilderna de använder sig av på sin 
hemsida är allt för personliga. Ä ansåg att de i nuläget ser “mysiga” ut, vilket hen ifrågasätter om det 
verkligen är så byrån vill framstå. Hen kunde inte svara på vad det faktiskt är de vill förmedla. För 
tillfället förmedlar bilderna en känsla, men inte den rätta känslan, sa Ä.  
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Ompositionering

Hen menade att det är bättre att lyta fram det byrån levererar och att materialet som visas bör vara 
väl uttänkt, vilket hen ansåg att det inte var vid intervjutillfället.

Reklambyråns svar

På frågan vad byrån vill förmedla med sina bilder svararade Ö att de vill förmedla trovärdighet.
Trygghet och pålitlighet är också viktiga aspekter, liksom lekfullhet. Det ska synas att de kan göra 
roliga jobb. Den stora bredden av tjänster byrån erbjuder ska enligt Ö också lysa igenom.

4.3.11 Tone-of-voice

Kommunikationsbyrån svarar

När det gäller vilken tone-of-voice företaget använder sig av menade respondenterna att det mes-
tadels är enkelhet. Den copy som inns på hemsidan menade de är rak på sak.

Contentbyråns svar

Å ansåg att den tone-of-voice som används andas kvalitet och ger ett sobert intryck. Öppenhet, 
inspiration och engagemang var ord Z använde för att svara på frågan. De vill dessutom vara 
trevligare än genomsnittet. Detta tar sig exempelvis uttryck i att de vill vara öppna med den kun-
skap som inns inom byrån. De publicerar material på webbplatsen, föreläser och hjälper studenter 
genom att svara på intervjufrågor. Z menade att en diskussion om ämnet leder till ett utbyte, genom 
vilket de hoppas kunna lära sig ännu mer. Ä sa att de försöker vara raka, tydliga och trevliga, samti-
digt som ett personligt men korrekt tilltal används.

Ompositionering

Det man på byrån är stolta över, är produkterna som levereras till kunderna, och dessa vill Å fram-
häva med en inramning som andas byrån. Hen menade att företaget är “coolare”, eller mer stilrena, 
än vad hemsidan idag speglar.

Reklambyråns svar

Respondent Ö nämnde ord som avskalnad, rak på sak och välkomnande vid frågan vilken tone-of-
voice de använder sig av på sin hemsida. Hen nämnde även ordet familjär.
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5. Analys av sammanställning

Kapitlet innehåller en analys av föregående datasammanställning där författarna valt att ta upp det 

mest relevanta för studiens frågeställningar. Kapitlet tar upp de frågeställningar rapporten bygger 

på och ämnar därför ge läsaren en förståelse för vad som skiljer en kommunikation-, content- och 

reklambyrå åt gällande dess identitet. 

5.1 Skillnader gällande faktisk identitet

5.1.1 Erbjudna tjänster

Det inns betydande skillnader, liksom likheter, mellan byråernas erbjudna tjänster. Alla byråer 
erbjuder både produktion så väl som strategiska tjänster. Skillnaden ligger i var byrån väljer att 
lägga fokus. Det mest särskiljande draget är att contentbyrån erbjuder contentstrategi, till skillnad 
från kommunikations- och reklambyrån. Kommunikationsbyrån etersträvar att bli mer inriktad 
på strategiska tjänster, än produktion. Reklambyrån skiljer sig på så vis att de har ett större fokus på 
produktion och helhetslösningar för sina kunder. De erbjuder även föreläsningar och event, vilka 
de andra byråerna inte nämner. 

5.1.2 Kvaliteter

Byråernas syn på kvaliteter samstämmer såvida att alla tre sätter kunden i fokus. Hur man gör 
detta är däremot särskiljande. Kommunikationsbyrån menar att deras kvalitet ligger i att de hjälper 
sina kunder bygga ett långsiktgt och trovärdigt varumärke. Contentbyrån talar om att de ger sina 
kunder någonting efektivt, mätbart och med en hög nivå. Contentbyråns fokus ligger alltså på 
produkterna de erbjuder, medan kommunikationsbyråns fokus ligger på kundens varumärke. 
Reklambyrån lägger fokus på relationen de har med sina kunder, då de kvaliteter byrån tar upp är 
den nära kontakten med kunderna samt det personliga uttryck byrån använder.

5.1.3 Värdeord

Kommunikationsbyrån talar om trovärdighet, medan reklambyrån först och främst vill verka på ett 
personligt plan. Reklambyrån nämner också aspekter som pålitlighet och påhittighet. Öppenhet, 
inspiration och förmåga att skapa relevanta konversationer var contentbyråns värdeord. 

5.1.4 Mål

Reklambyråns långsiktiga mål är att bygga långsiktiga kundrelationer. Man vill dessutom, på kort 
sikt, leverera en fungerande produkt till sina kunder. Kommunikationsbyrån vill utöver reklamby-
råns kortsiktiga mål utveckla sin egen kompetens inom sitt område, samt stärka sitt varumärke. 
Contentbyråns mål inkluderar alla tidigare nämnda, och innefattar dessutom ekonomiska mål, 
vilka handlar om att nå budget. På lång sikt vill contentbyrån inta en position som ledande aktör 
inom sitt område, medan kommunikationsbyrån vill förbli små, men välkända.
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5.1.5 Särskiljning

Reklambyrån, till skillnad från kommunikations- och contentbyrån, arbetar mindre med strategi 
och mer med tryck. De arbetar även mer kortsiktigt. En annan särskiljande faktor är att de tar in 
tjänster, de kan till exempel ta in en frilansare vid behov av en tjänst som kräver kompetens företa-
get inte besitter. Det som skiljer en contentbyrå från de andra två typerna av byråer, är att de jobbar 
med contentstrategi samt att de levererar kunders egna medier och producerar dem. 

5.2 Skillnader gällande önskad identitet

5.2.1 Vision

Sett till de olika byråernas visioner framträder inga tydliga korrelerande mönster. Kommunika-
tionsbyrån har en intern vision om att förändra sina tjänster från att ha tyngdpunkt i produktion, 
till ett mer strategiskt arbete. Contentbyrån vill istället växa som organisation, och har därför större 
fokus på marknadsmässiga och möjligen ekonomiska framsteg. Reklambyrån vill verka inspir-
erande, både internt och externt. Författarna väljer att tolka detta som en ambition att påverka 
attityder.

5.2.2 Önskad identitet

Ett av de mest särskiljande dragen författarna kunde hitta gällande den önskade identiteten var con-
tentbyråns önskan att beinna sig i framkant, vilket kan ses som ett marknads- och konkurrensmäs-
sigt förhållningssätt. Detta förhållningssätt fanns varken hos kommunikation- eller reklambyrån. 
Contentbyrån nämner även öppenhet och att de vill verka trevliga, där fokus ligger på medarber-
arna och deras agerande. Både contentbyrån och kommunikationsbyrån pratar om trovärdighet, 
dock skiljer byråernas förhållningssätt till ordet. Contentbyrån lägger vikt vid att leverera kvalitet. 
Kommunikationsbyrån talar om transparens, att byrån säger och uppträder som de är. Författarna 
tolkar detta som att de vill ge kunden vad denne förväntat sig. Reklambyrån skiljer sig mest vad 
gäller den önskade identiteten, där byrån lägger vikt vid den personliga kommunikationen med 
kunden. Man vill vara rak och tydlig.

5.3 Skillnader gällande kommunicerad identitet

5.3.1 Målgrupp

Kommunikationsbyrån menar att deras primära målgrupp är små och mindre medelstora bolag 
som vill bygga ett trovärdigt varumärke. Byrån har ett fokus på varumärkesbyggande. Contentby-
rån menar att deras primära målgrupp är köpare av kommunikationstjänster på multinationella 
företag inom B2B (business to business). De, till skillnad från kommunikations- och reklambyrån, 
har en global kundgrupp. På reklambyrån vill man vara med och utveckla sina kunder.

5.3.2 Behov

Vid frågan om vilka behov målgruppen besitter  som byrån ämnar att lösa svarar byråerna sam-
stämmigt. Alla tre var överrens om att det helt beror på kundens situation och att behoven därför 
kan vara vitt skiljda.
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5.3.3 Budskap och argument

Kommunikationsbyrån menar att långsiktigt varumärkesbyggande är kärnan i det de vill förmedla. 
Detta med tidigare referenser som stödargument. På contentbyrån talar de om viljan att framhäva 
sin egen verksamhet, vilka tjänster de erbjuder, med fokus på contentstrategi, samt den kompetens 
byrån besitter. De använder sina USP:ar som argument för att förmedla sitt budskap. Reklambyrån 
nämner ingen speciik kärna, utan att denna måste diskuteras fram byrån och kund emellan.

5.3.4 Ethos, pathos, logos

De tre byråerna uttrycker samstämmigt vikten av ethos. Detta tar sig uttryck i användandet av 
caseexempel på respektive hemsida. Här skiljer sig reklambyrån något från de andras resonemang, 
på så vis att casen utsrålar trygghet, där de andra talar om trovärdighet. Contentbyrån ger ett mer 
mångfacetterat svar där de även resonerar kring vikten av både pathos och logos. De menar att 
kunden, vid olika stadier i köpprocessen, svarar olika väl beroende på typ av argument. Contentby-
rån är dock överrens med de andra byråerna om att de logiska argumenten är de minst gångbara.

5.3.5 Konkretisering av önskad identitet

Kommunikationsbyrån konkretiserar sin trovärdighet på så vis att de lägger stor vikt vid sina case. 
De strävar eter att visa en bredd, genom att presentera kunder från olika branscher och olika stor-
lekar. Contentbyrån menar att de i nuläget inte konkretiserar sin önskade identitet, vilket beror på 
den övergångsfas de beinner sig i. Dock tar de upp exempel på hur de skulle vilja konkretisera den 
önskade identiteten. Här skiljer sig dock contentbyråns respondenters åsiker. En av respondenterna 
vill förmedla en “coolare” attityd, medan en annan vill framhäva byråns kvaliteter. Reklambyrån vill 
ha ett rakt och tydligt uttryckssätt. Både vad gäller språk, bild och navigering på hemsidan.

5.3.6 Konkretisering av byråtyp

Gemensamt för de tre byråerna, är att de talar om konkretisering av byråtyp genom användandet av 
text och bild. 

5.3.7 Logotyp

Kommunikationsbyrån berättar att ingen djupare tanke bakom byråns logotyp inns, men att deras 
identitet uttrycks genom dess avskalade karaktär. På samma sätt menar reklambyråns respondent 
att deras logotyp ska vara enkel och lätt att komma ihåg. Dessa åsikter antyder att vikt läggs vid de 
respektive logotypernas kommunikativa egenskaper. Contentbyrån talar också de om logotypens 
kommunikativa egenskaper, men tar även upp dess inneboende budskap.

5.3.8 Färger

Byråernas respondenter menar att de använder färger i syte att uttrycka sin identitet. Kommunika-
tionsbyrån talar om enkelhet och avskalnad, vilket kan antyda en vilja att verka genom klarhet. De 
fyller också en funktion att framhäva deras kunder, genom att vara dova. Contentbyrån vill förmed-
la stilrenhet och kvalitet, samtidigt som de även har en intern symbolik. En antydan om att färgva-
let till viss del baserats på vad som för tillfället ansågs vara modernt, kan indikera en vilja att följa 
trender och vara uppdaterad. Reklambyrån vill genom sina färgval förmedla ett lekfullt uttryck.
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5.3.9 Redovisande eller känsloskapande bilder

Samstämighet råder gällande val av känsloskapande kontra redovisande bilder. Alla respondenter 
berättar att en blandning används. Contentbyrån lägger för tillfället tyngdpunkt vid känsloskapande 
bildmaterial, med en framtida vilja att övergå mot redovisande bilder. Reklambyrån använder 
huvudsakligen redovisande bilder.

5.3.10 Förmedling av bilder

Kommunikationsbyrån och reklambyrån vill förmedla trovärdighet genom sina bilder. Reklamby-
rån vill utöver detta förmedla en känsla av trygghet, lekfullhet och dessutom visa på byråns bredd. 
Den kreativa höjden, känsloskapande efekter och gediget arbete ska lysa igenom i contentbyråns 
bilder.

5.3.11 Tone-of-voice

Alla byråer talar talar om tydlighet. Reklambyrån vill även ha en familjär och välkomnande ton. 
Contentbyrån vill andas kvalitet. De vill även uppfattas som trevliga, engagerande och inspirerande 
och därför ge en känsla av öppenhet.
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6. Avslutande diskussion

Kapitlet innehåller slutsatser, baserade på analys av den empiri författarna samlat in genom 

intervjuer. Slutsatserna kopplas till frågeställiningarna och sytet och sammanfattas i korta stycken 

nedanför. Avslutningsvis behandlas generella slutsatser av studiens genomförande samt förslag till 

fortsatta studier. 

6.1 Slutsatser av rapportens empiri och analys

Slutsatserna behandlar de mest framträdande skilladerna analysen av intervjuerna gav upphov till. 
I de fall ett begrepp omnämnts vid ett lertal tillfällen av en och samma byrå, har författarna valt 
att se detta som ett framträdande mönster. Dessa mönster är de som författarna valt att behandla 
under slutsatserna, då byråerna uttryckt speciell emfas kring dessa. Skillnader som endast behand-
lats en gång, har författarna valt att inte vidare nämna. Mer kring skillnader byråerna emellan inns 
att hämta ur den empiri och analys denna studie gett upphov till. 

6.1.1 Skillnader gällande den faktiska identiteten

Om man ser till den faktiska identiteten skiljer sig alla tre byråer från varandra. Kommunikationsb-
yrån har ett fokus på trovärdighet. Contentbyrån skiljer sig på så vis att de erbjuder contentstrategi. 
Utöver detta lägger de också stor vikt vid en efektiv produkt, som både ska vara mätbar och hålla 
hög, kreativ höjd. Reklambyrån skiljer sig på så vis att tjänsterna de erbjuder huvudsakligen är 
inriktade på produktion av trycksaker. De skiljer sig även genom att de lägger fokus på den nära 
relationen med sina kunder, liksom att verka inspirerande. 

6.1.2 Skillnader gällande den önskade identiteten

Om man ser till den önskade identiteten skiljer byråerna sig från varandra även här. Kommunika-
tionsbyrån talar om transparens. Contentbyrån har först och främst marknadsmässiga mål, så som 
att vara i branschutvecklingens framkant. Reklambyråns visioner och önskade identitet ligger istäl-
let vid att vara inspirerande och att ha en personlig kommunikation med sina kunder.

6.1.3 Skillnader gällande den kommunicerade identiteten

Om man ser till den kommunicerade identiteten framträder tydliga skillnader. Kommunika-
tionsbyrån talar om varumärkesbyggandet och trovärdigheten, vilka de framhäver genom att visa 
deras case som innehåller en bredd av sina kunder. Contentbyrån talar om kvaliteter, vilka de visar 
genom att tala om företaget och dess tjänster. Reklambyrån talar om ett familjärt och lekfullt utt-
ryck, vilka de visar genom bild och text. 

6.1.4 Sammanfattning av identitetsskillnader

Kommunikationsbyrån stävar eter att uppnå ett trovärdigt varumärke och de erbjuder kommuni-
kationstjänster med fokus på varumärkesbyggande. Är du som kund ute eter långsiktiga insatser, 
med fokus på ditt varumärke, kan kommunikationsbyrån vara rätt val för dig.
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Contentbyrån har en strävan eter ett varumärke som andas kvalitet och de erbjuder sina kunder 
contentstrategi. Är du som kund främst i behov av långsiktiga insatser, där contentstrategi styr 
utformningen, kan denna byrå vara rätt val för dig.

Reklambyrån strävar eter ett varumärke som uppfattas vara familjärt och lekfullt. De har ett fokus 
på produktion. Vill du som kund ha hjälp med kortsiktiga inamtser, exempelvis kampanjer, och om 
du värderar en nära relation till byrån, kan reklambyrån vara rätt val för dig.

6.2 Generella slutsatser av studiens genomförande och förslag till fortsatta 
studier

Vad denna studie ämnat besvara är frågan huruvida en kommunikations-, content-, och reklamby-
rå skiljer sig från varandra, sett utifrån deras identitet. På sättet syte och frågeställningar är formul-
erade, framhävs i denna studie endast olikheter. Värt att nämna är att många likheter också hittades 
vilka går att inna i sammanställning av insamlad data, detta är dock ingenting författarna valt att 
arbeta vidare med. 

Det författarna kom fram till var att skillnader fanns, men att dessa i realiteten endast gäller de 
tre individuella byråer, varifrån studiens empiri inhämtats. Något författarna diskuterat är att ler 
byråer bör undersökas för att kunna relatera resultatet till byråtyp, och inte till byrå som individuell 
organisation. De undersökta byråtypernas skillnader i storlek och förutsättningar är även något 
författarna diskuterat. För ett bättre resultat tror författarna att det hade varit fördelaktigt om byrå-
typerna varit av samma storlek, för att skillnader i svaren inte skulle kunna kopplas till storleken 
och förutsättningarna den ger. 

En annan faktor som påverkade studiens resultat var intervjupersonernas kompetens. Under alla 
intervjuer hade intervjupersonerna svårigheter att svara på någon eller några frågeställningar. För 
att undvika detta hade författarna behövt komma i kontakt med en person som var kunnig inom 
organisationens identitet, och en person med kompetens inom organisationens hemsida och dess 
visuella uttryck. Detta var en svårighet författarna stod inför, då det var svårt att komma i kontakt 
med frivilliga att ställa upp på en intervju. En annan faktor som bidrog till svackor i studien var 
contentbyråns ompositioneringsfas. Då de var nya att benämna sig själva som contentbyrå, hade 
de svårt att svara på vissa frågor gällande den kommunicerade identiteten. Önskvärt hade varit att 
komma i kontakt med en contentbyrå med längre erfarenhet inom branschen. För att få så tillför-
litliga och uttömmande svar som möjligt bör byråerna besitta en längre erfarenhet inom sin egna 
position.

Mycket teori kring organisationers identitetsarbete inns att hitta. Författarna har i denna studie 
valt att utgå ifrån Jobbers (2010) dimensioner av denna typ av frågor. Förslagsvis kan ett annat 
teoretiskt ramverk användas vid fortsatta studier. Finner man däremot att Jobbers dimensioner bör 
användas igen, och på samma sätt som i denna studie, bör intervjuer med respondenter som besit-
ter rätt kompetens för att besvara speciika frågor efersträvas. 
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Bilagor

Bilaga 1: intervjufrågor

Berätta om din position och vad du gör, dina erfarenheter osv.

DEL 1: Identitet

1. Vad för tjänster erbjuder ni som xbyrå era kunder?

2. Vad för kvaliteter har era tjänster? (fördelar, egenskaper, värde)

3. Vilka värdeord har ni som xbyrå?

4. Vad för mål har ni? (kort- och långsiktiga)

5. Vad skiljer er som xbyrå från andra typer av byråer på marknaden?

6. Vad för visioner har ni?

DEL 2: Budskap

7. Berätta om er primära målgrupp

8. Vilka är deras behov som ni ämnar lösa?

9. Vad är kärnan i det ni vill förmedla och vilka stödargument använder ni för att övertyga mål-
gruppen om detta?

DEL 3: Design 

10. Hur vill ni att er målgrupp ska uppfatta er?

11. Hur konkretiserar ni era argument för detta på er hemsida med hjälp av graiska element? (text, 
bild osv)

12. Hur konkretiserar ni att ni är en xbyrå?

13. Hur förmedlar ni er identitet genom er logotyp?



14. Vad ska färgerna ni använder på er hemsida uttrycka?

15. Vad för slags bilder använder ni er av på er hemsida? Är det till exempel redovisande eller 
känsloskapande?

16. Vad vill ni förmedla med era bilder?

17. Vilken tone-of-voice använder ni på er hemsida?
Alltså, vilken känsla och ton vill ni förmedla med hjälp av bild och text?

18. Var ligger den huvudsakliga tonvikten i er kommunikation? Ethos (trovärdighet), Pathos 
(känslor) eller Logos (logik)



Bilaga 2: Kodning

1. Erbjudna tjänster

Kommunikationsbyrå
Beror på typ av kund  
Allt vad gäller kommunikationstjänster
Produktion - vill bli av med det, men blir pga kundrelation och kundsupport 
Fokus strategi
Strategi, koncept och kampanj (de benen vi vill stå på, det är grunden)
Mynnar ut i en långsiktig kundrelation
Fokus varumärkesidentitet
Långsiktigt för kunden (varumärkesstrategier)

Contentbyrå
Skapar, utvecklar och uppdaterar våra kunders egna medier
Alla möjliga typer av tjänster
Contentstrategi
Alla egna medier
Flera kanaler
Kommunikationsstrategi
Social kanal
Mäta analyser
Sälja mer
Bygga en tydligare position
Intern kommunikation
Innehållsstrategiskt perspektiv

Reklambyrå
Helhetslösningar
Förtroende
Långsiktighet
Redaktionellt innehåll
Rådgivning
Sociala medier
Strategier
Allt som berör reklam
Event
Föreläsningar
Böcker
Kampanjer

2. Kvaliteter



Kommunikationsbyrå
Trovärdigt varumärke
Lång period
Nordiska marknaden

Contentbyrå
Någonting mera
Efektivt
Kreativ höjd
Unikt
Hög nivå
Kostnadsefektivt
Mätbart
Höjd
Anpassat
Tydligt budskap

Reklambyrå
Nära kunderna
Den personliga byrån
Nära kontakt
Familjärt
Personliga
Närhet

3. Värdeord

Kommunikationsbyrå
Trovärdighet och transparens 
Individnivå och personliga relationer

Contentbyrå
Öppna
Inspirerande
Skapa relevanta komversationer
Bra samtal människor emellan
Mänskliga

Reklambyrå
Personlig
Pålitlig
Påhittig



4. Mål

Kommunikationsbyrå
Positiv och utvecklande verksamhet
Stödjer kunderna med marknadskommunikation på ett professionellt sätt
Liten men välkänd
Svenska/skandinaviska marknaden
Jobba med små och medelstora företag
Kommunicera med marknaden stolt och tydligt
Större nätverk av duktiga kommunikatörer och strateger

Contentbyrå
Nå budget
Bygga vår position framåt 
Leverera kvalité
Inta position som ledande byrå för innehållsstrategi
Bli bättre på innehållsstrategi
Göra byrån mer känd
Tydliggöra vad de håller på med

Reklambyrå
Långsiktiga relationer
Nå ut med varje produkt 

5. Särskiljning

Kommunikationsbyrå
Reklambyråer har blivit kommunikationsbyråer
Reklambyrå är mer kortsiktiga insatser
Kommunikationsbyrå långsiktig
Konsekvens
Funka och lira tillsammans

Contentbyrå
Redaktionella budskap
Leverera kunders egna medier och producera dem
Skapa innehåll som engagerar olika målgrupper
Inte lätt alla gånger att urskilja mot digitala byråer
Mer digitala
Större fokus på innehåll och på strategi
I väldigt hög grad internationella
Jobbar väldigt mycket på engelska



Reklambyrå
Personligheten
Relationer med kunderna
Mindre strategi
Kontaktnät
Tar in tjänster
Mycket trycksaker
Mer webb än tidigare

6. Vision

Kommunikationsbyrå
Bli av med produktionen
Mer strategi

Contentbyrå
Bli ett stort och starkt företag
Tydligt erbjudande
Bra partner åt sina kunder
Jobba väldigt nära kunden
Schysst kompis
Trovärdig leverantör

Reklambyrå
Inspirera kunder och oss själva

7. Målgrupp

Kommunikationsbyrå
Små och mindre medelstora bolag
Vill bygga ett trovärdigt varumärke

Contentbyrå
Köpare utav kommunikationstjänster
I Sverige till störst del
Även internationellt
Globalt
Ganska bred
Köpare utan kommunikationstjänster
Multinationella företag inom B2B
Chefspersoner

Reklambyrå



Kunder som de kan arbeta långsiktigt med
Lite större kunder
Vara med och utveckla
Byggföretag

8. Behov

Kommunikationsbyrå
Varierar jättemycket
Olika beroende på inom vilken bransch eller storlek på bolag

Contentbyrå
Massor
Hålla ihop kommunikationen vare sig till kunder eller anställda
Jobba fram en contentstrategi
Löpande produktion och uppdatering

Reklambyrå
Alla typer av problem
Reklamproblem
Problem inom verksamheten
Problemlösare
Intern kommunikation
Kommunikation mot användare

9. Budskap och argument

Kommunikationsbyrå
Tidiga referenser
Långsiktigt varumärkesbyggande

Contentbyrå
Contentstrategi
Digitala 
Internationella och multikulturella 
Bäst i Sverige på att driva engelsk- och lerspråkiga medier 
Mest kunskap idag om contentstrategi 
Flera kanaler samtidigt 
Hitta övergripande koncept
Ställa varför-frågorna
De strategiska frågorna
Bredden inom vårt område 
Skapa, utveckla, driva kunders egna media



Leverera en tydlig bild av vad du kan göra för din målgrupp

Reklambyrå
Olika beroende på lösning

10. Ethos, pathos, logos

Kommunikationsbyrå
Ethos
Trovärdigheten
Sätta sitt eget ansikte på en verksamhet
Redovisande bilder för caseen

Contentbyrå
Säkra före det osäkra
Trovärdighet 
Relationer 
Känslomässigt 
Beroende på i vilken fas kunden beinner sig 
Mix av alla tre 

Reklambyrå
Trovärdighet
Trygghet

11. Önskad identitet

Kommunikationsbyrå
Trovärdighet
Transparens
Vi säger och uppträder som vi är
Låter våra kunder bli det som syns

Contentbyrå
Kvalitet 
Trovärdiga 
Kreativitet 
Innovation
Framkant 
Öppenhet 
Trevliga 
Initierade 
Coola 



Reklambyrå
Personliga
Enkla
Tydliga

12. Konkretisering av önskad identitet

Kommunikationsbyrå
Visar olika branscher och olika storlekar på bolagen
Casen väldigt viktiga

Contentbyrå
Framhäva case 
Mer levande 
Premium 
“Coolt” 
Lagom personligt 
Ta ställning 
Positionering gentemot andra 
Prata om erbjudna tjänster, samt dess fördelar 
Stora 
Behärskar många språk 
Arbetar på en global marknad 
Trevliga 
Kan kopplingen mellan digitalt och traditionellt 

Reklambyrå
Enkelt språk
Tydliga i bilderna
Lättnavigerad
Graiskt enkel
Raka budskap

13. Konkretisering av byråtyp

Kommunikationsbyrå
Direkta budskap
Personliga relationen

Contentbyrå
Content, vad det är och vad en sådan byrå gör 
Producera egna medier 



Text, bild, infograik 
Långsiktig, relevant relation. Saklig och konkret 
Typer av medier byrån arbetar med 

Reklambyrå
Skriver på lera ställen
Lite graik
Visar bilder på produkter

14. Logotyp

Kommunikationsbyrå
Avskalad
Ingen nedskriven tanke om det

Contentbyrå
Kommunikationsvägar

Reklambyrå
Enkel
Graisk
Ihågkomst 

15. Färger

Kommunikationsbyrå
Pedagogisk egenskap
Enkelhet
Avskalad
Tilbakalutad proil

Contentbyrå
Kvalitet
Sobert
Tydlighet
Färgerna var inne

Reklambyrå
Variera
Lekfullhet

16. Redovisande eller känsloskapande bilder



Kommunikationsbyrå
Känsloskapande
Redovisande

Contentbyrå
Redovisande
Produkterna och tjänsterna
Spegla företaget
Känsloskapande
Redovisande case

Reklambyrå
Både och
Redovisande
Trovärdiga
Pålitliga

17. Förmedling av bilder

Kommunikationsbyrå
Transparens

Contentbyrå
För personligt
Väl uttänkt
Lyta fram det vi levererar
Väcka känslor
Gediget
Mysigt
Kreativ höjd
Känsloskapande efekt
Jag vet inte

Reklambyrå
Trovärdighet
Trygghet
Lekfullhet
Roliga jobb
Olika jobb
Bredd

18. Tone-of-voice



Kommunikationsbyrå
Enkelhet
Personlighet
Rak på sak

Contentbyrå
Sobert
Kvalitet
Rock‘n roll
Kundernas produkter
Stolta över
Coolare/mer stilrena
Öppna
Inspirerande
Engagerande
Raka, tydliga och trevliga

Reklambyrå
Lätt
Avskalat
Rak på sak
Välkomnande
Familjärt
Igenkänning


