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Sammanfattning 
Då reklambyråer som är verksamma i mindre regioner vanligen tampas om samma kunder är 
konkurrensen mellan dem ofta hård. I regel har dessa reklambyråer få anställda jämfört med 
väletablerade reklambyråer i större regioner, som genom sin breda kompetens haft möjlighet att 
arbeta med stora kunder och på så vis byggt upp ett starkt varumärke kring sin verksamhet och 
region. För att möjliggöra för de mindre regionernas reklambyråer att ta upp konkurrensen med 
de större, krävs att de innehar lika bred kompetens. Detta skulle kunna möjliggöras genom ett 
gränsöverskridande samarbete mellan flera reklambyråer i en mindre region. Ett sådant samarbete 
skulle kunna leda till en god kvalitetsstämpel och ett starkare varumärke till regionen. Eftersom 
det finns risker med att samarbeta med sina konkurrenter är detta ett vågat beslut att ta, trots de 
många fördelar som följer ett framgångsrikt samarbete.  
 
För att underlätta för reklambyråerna att bygga upp ett nätverk, som en möjlig start på ett 
framtida samarbete, har samarbetsfrämjande event etablerats i flera regioner. Under dessa kan 
reklambyråerna knyta kontakter och stärka den sociala samhörigheten i en neutral miljö, vilket i 
bästa fall kan vara starten till samarbete, och en starkare reklamregion. Därför syftar denna studie 
till att undersöka hur event kan bidra till att samarbete inleds mellan konkurrerande reklambyråer 
som verkar i samma region, och hur ett sådant samarbete kan medverka till att bygga ett 
gemensamt varumärke mellan aktörerna. 
 
Studien grundar sig i en kvalitativ ansats och bygger på fem kvalitativa intervjuer med aktiva 
reklambyråer i Norrköping och Linköping. De intervjuade reklambyråerna är strategiskt utvalda 
efter storlek och kan på detta vis representera hela branschen inom mindre regioner. För att 
besvara studiens syfte har ett antal teorier inom ämnet identifierats. Tillsammans utgör empirin 
och teorin en grund för studiens analys och slutsatser, samt rekommendationer till arrangörer av 
samarbetsfrämjande event, och reklambyråer i mindre regioner.  
 
Genom studien har ett antal framgångsfaktorer för event som syftar till att främja samarbete inom 
reklambranschen identifierats. Studien visar också på vilket sätt reklambyråer bör samarbeta för 
att framgångsrikt stärka den region de verkar, samtidigt som alla aktörer i samarbetet vinner på 
det. Slutligen visar studien hur ett gemensamt varumärke skulle kunna byggas mellan 
reklambyråer som verkar i samma region. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  



Abstract 
Between advertising agencies operating in smaller regions competition is often fierce, as they 
usually contend for the same customers. Usually these advertising agencies have fewer 
employees compared with well-established advertising agencies in larger regions, which through 
it’s broad expertise have the opportunity to work with big accounts and thus build up a strong 
brand for their region. To enable a competition between small and large regions the advertising 
agencies in smaller regions needs to expand their expertise. This could be made possible by 
cross-border cooperation between advertising agencies. Such cooperation could also lead to a 
stronger brand to the region, in the sense of advertising. To facilitate advertising agencies to build 
up a network, which could be a start to future cooperation, co-promotion event have been 
established in several regions. On these events, advertising agencies make connections with other 
advertising agencies, strengthen social cohesion and get to know each other in a neutral 
environment. Which at best could be the start of cooperation for a stronger brand to the region. 
Therefore, this study is aimed to investigate how events can contribute to the partnership 
established between competing advertising agencies operating in the same region, and how such 
cooperation can help to build a common brand among stakeholders. 
 
The study is based on a qualitative approach and is based on five interviews with active 
advertising agencies in Norrköping and Linköping. The advertising agencies are strategically 
selected by size and can in this way represent the entire industry. To answer the purpose of the 
study the researchers also identified a number of theories and together these formed a basis for 
the study's analysis and conclusions. 
 
The researchers have identified a number success factors for event designed to promote 
cooperation in the advertising industry. The study also shows how advertising agencies should 
work together to strengthen the region they operate in, and finally how to build a strong brand 
around the region. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att inleda ett samarbete med sina största konkurrenter, för att uppnå något större, är idag ett 
mycket vågat beslut i de allra flesta branscher. Däremot blir det allt vanligare att inleda samarbete 
med organisationer i närliggande branscher, för att exempelvis skapa en gemensam produkt 
(Uggla, 2013).  

Reklambranschen i Sverige domineras idag av aktörer i de större städerna, där de största och mest 
ansedda reklambyråerna befinner sig. I många fall ses reklambyråer i de större städerna, 
exempelvis Stockholm, som det enda alternativet för stora företag då de ska anlita en reklambyrå. 
En faktor till detta kan vara att reklambyråerna i de större städerna har många anställda (Forsman 
& Bodenfors, 2014; Allabolag.se, 2014) och således kan inneha stor kompetens, vilket bidrar till 
att de kan erbjuda helhetslösningar och spetskunskaper på fler områden än en liten reklambyrå i 
en mindre stad.  

I mindre städer, så som Norrköping och Linköping, förekommer vanligen mindre reklambyråer 
med färre anställda. Detta gör att dessa aktörer inte har möjlighet att besitta lika bred kompetens 
och därför har svårt att konkurrera med de större städernas reklambyråer. Ett samarbete mellan 
de, idag konkurrerande reklambyråerna, i de mindre städerna skulle kunna möjliggöra för dessa 
att ta upp kampen och konkurrensen med storstadsbyråerna. Tillsammans skulle de kunna bygga 
ett starkt gemensamt varumärke och på så vis komplettera varandras kompetenser och styrkor.  

Ett hinder för samarbete mellan de reklambyråer som befinner sig i samma region idag, är att de i 
stor utsträckning konkurrerar om samma kunder. Detta gör att de i många fall väljer att hellre gå 
sin egen väg än att inleda samarbete, med rädsla att mista sina kunder till en konkurrerande 
reklambyrå. På denna väg är risken stor att de undviker samarbete trots att behovet i vissa fall kan 
vara stort, exempelvis då ett specifikt jobb är omfattande i förhållande till byråns storlek, eller om 
specialkompetenser på fler områden krävs för att säkra kvalitén på jobbets resultat.   

För att knyta kontakter och stärka den sociala samhörigheten mellan reklambyråer i samma 
geografiska område ordnas idag en rad event och tillställningar dit aktörerna i reklambranschen 
bjuds in. Detta ger berörda reklambyråer chansen att träffa varandra i en neutral och avslappnad 
miljö, som i bästa fall kan leda till samarbete på något plan. Sådana event finns exempelvis i 
Malmö, Göteborg och Norrköping (Reklamöl, 2014; Reklam-öl, 2013; Byråöl, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
Som beskrivs i bakgrunden har reklambyråer svårt att ta steget och våga inleda samarbete, trots 
att detta skulle kunna vara gynnsamt för alla inblandade aktörer (Leuthesser, Kohli och Suri, 
2003). Som också beskrivs finns ett flertal samarbetsfrämjande event som riktar sig till aktörerna 
inom reklambranschen (Reklamöl, 2014; Reklam-Öl, 2013; Byråöl, 2014). Men trots detta inleds 
få gränsöverskridande samarbeten idag, och därför finns ett behov att utforska hur dessa event i 
större utsträckning kan leda till gynnsamma samarbeten.  
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Ett samarbete skulle kunna skapa en bredare kompetens hos aktörerna (Styhre, 2011) och 
möjliggöra att ett gemensamt varumärke byggs upp mellan regionens reklambyråer, vilket skulle 
kunna vara ett tillvägagångssätt för att ta upp kampen mot de redan stora och ansedda byråerna i 
större städer. Studien blir därför relevant att genomföra då den syftar till att undersöka hur event 
kan bidra till att samarbete inleds mellan reklambyråer i Norrköping och Linköping, och hur ett 
sådant samarbete kan medverka till att bygga ett gemensamt varumärke mellan aktörerna. 

Genom sökningar i databaser så som Scopus och Web of Science identifierades att studier om 
samarbete mellan konkurrerande organisationer som verkar i samma bransch är mycket 
bristfälliga. Likaså studier som behandlar event som ingång till samarbete mellan företag. Detta 
visar att det finns ett behov att genomföra denna studie. Genom sökningarna hittades dock 
relevant information om samarbete mellan organisationer i närliggande branscher, som inte direkt 
konkurrerar, vilka kan komma till användning för att besvara studiens syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur event kan bidra till att samarbete inleds mellan 
konkurrerande reklambyråer som verkar i samma region, och hur ett sådant samarbete kan 
medverka till att bygga ett gemensamt varumärke mellan aktörerna. 

1.4 Disposition 
Rapporten innehåller, efter inledningen, följande kapitel: 

Referensram:  
Detta kapitel redogör för de teorier som ligger till grund för studien genom insamling av empiri. 
Referensramen är indelad i tre huvuddelar, där varje kapitel motsvarar de teorier som bygger på 
de uppgiftspreciserade frågeställningarna. Den första delen belyser event och dess påverkan på 
deltagarna, samt fördelarna med event som plattform och framgångsfaktorer för ett lyckat event, 
då syftet är att generera samarbete. Del två tar upp teorier kring samarbete och konkurrens. I 
denna del beskrivs nätverksstrategier och kompetensutväxling som två delar i samarbete, och 
avslutas med en studie som visar på att samarbete föder samarbete. Den tredje och sista delen i 
referensramen behandlar varumärke och hur ett sådant byggs upp, samt co-branding som en 
strategi för samarbete. Referensramen riktar sig till de personer som vill sätta sig in i ovanstående 
ämnen för att få en djupare förståelse för dem, samt få förståelse för rapportens analys och 
slutsats. 

Metod: 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för 
denna studie. Syftet med metodkapitlet är att tydliggöra och underbygga det som gjorts i studien, 
samt reflektera kring de faktorer som kunnat påverka studiens generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet. Detta kapitel riktar sig till de personer som finner intresse i att se vilka metoder som 
styrt studien, samt de som intresserar sig för studiens kvalitet.  

Empiri: 
I detta kapitel redovisas den för studien insamlade empirin, det vill säga resultatet från de 
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intervjuer som genomförts med aktiva reklambyråer i Norrköping och Linköping. Empirin har sin 
utgångspunkt i syftet, de uppgiftspreciserade frågeställningarna och referensramen. Detta kapitel 
riktar sig till de personer som finner intresse i de svar och tankar som reklambyråerna delat med 
sig av under de genomförda intervjuerna, och till de som är intresserade av hur aktörerna i 
reklambranschen ställer sig till studiens ämne.  

Analys: 
I analyskapitlet redovisas analysen av den insamlade empirin genom att denna tolkas mot de 
teorier som återfinns i referensramen, det vill säga de teorier vi samlat in som behandlar event, 
samarbete och gemensamt varumärke. Detta kapitel riktar sig till de som vill se veta vad som 
ligger till grund för de slutsatser som redovisas i avslutningskapitlet, och för aktörer inom 
reklambranschen som intresserar sig för studien. 

Avslutning:  
Avslutningskapitlet är den sista och avslutande delen av denna studie. Här återfinns de slutsatser 
som gjorts med utgångspunkt från analysen, vilka svarar på studiens syfte och 
uppgiftspreciserade frågeställningar. Kapitlet innehåller även en diskussions-del, där information 
som noterats under studiens genomförande noteras, samt en del med förslag till fortsatta studier. 
Detta kapitel riktar sig till personer som är intresserade av studiens resultat, exempelvis aktörer 
som verkar inom reklambranschen. 
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2 Referensram  
I referensramen har all teori som behövs för att besvara studiens syfte samlats “Syftet med denna 
studie är att undersöka hur event kan bidra till att samarbete inleds mellan reklambyråer i 
Norrköping och Linköping, och hur ett sådant samarbete kan medverka till att bygga ett 
gemensamt varumärke mellan aktörerna.” Första delen av referensramen behandlar teorier om 
event och om vilka framgångsfaktorer som finns då event syftar till att knyta kontakter mellan 
deltagarna, samt hur event kan utvecklas för att maximera nätverkande, och därmed chansen att 
samarbete inleds mellan eventets deltagare. Del två går vidare in på samarbete genom 
nätverkande och kompetensutväxling, samt balansen mellan konkurrens och samarbete för 
företag som verkar i samma bransch. Slutligen behandlar den tredje och sista delen hur företag 
ska gå tillväga när de bygger upp och stärker sitt varumärke, och hur framgångsrika 
gemensamma varumärken kan utvecklas. Varumärke definieras i denna rapport som ett osynligt 
varumärke som enbart finns i kundernas medvetande och inte i termer som grafiska element, 
symboler eller andra grafiska kännetecken 

För att finna den teori som använts i studien har främst sökord så som “varumärkesvärde”, “vad 
är ett varumärke”, “co-branding”, “brand alliances”, “co-opetition” och “brand” använts.  

2.1 Framgångsfaktorer för event 
Då initiativ till samarbete identifierats i ett fåtal regioner finner studiens författare relevans i att 
titta närmare på huruvida event kan vara en del i att inleda samarbete. Forskningen kring event 
och hur de kan leda till samarbete är smal och genom teorisökning har studiens författare enbart 
hittat ett fåtal artiklar att studera, vilket tyder på att denna studie kan leda till nya upptäckter. De 
teorier som har identifierats och berörs i detta kapitel syftar främst till event mellan företag och 
dess kunder men studiens författare finner ändå teorierna överförbara till event mellan företag.  

Då denna studie ämnar undersöka hur event kan bidra till att samarbete inleds, finns relevans i att 
titta på hur deltagande på olika sorters event skapar en stark tilltro, och hur således ett starkt 
varumärkesvärde byggs upp hos de andra medverkande aktörerna på eventet. Zarantonello (2013) 
har studerat hur eventmarknadsföring kan påverka ett företags varumärkesvärde, och hur 
varumärkesupplevelser hänger samman med varumärkesattityd i kundens ögon. Genom en 
fältstudie på sju olika event lät Zarantonello (2013) undersöka om medverkande på dessa event 
hade en positiv påverkan på de inblandade varumärkens värde. I studien konstateras att fördelar 
med event, till skillnad från traditionell envägsmarknadsföring så som annonser, är att de är 
interaktiva och tillåter besökarna att uppleva varumärken på ett mer direkt vis. Vilket är relevant 
för denna studie då reklambyråer, under event, kan interagera med varandra och således få en 
ökad kännedom om varandra, som i sin tur ökar respektive varumärkesvärde.  

Vidare menar Crowther och Donlan (2011) att event har blivit mycket mer än bara 
marknadsföring. Enligt dessa forskare har event länge varit en del för att marknadsföra produkter 
och knyta kontakter med de inblandade intressenterna. En bredare syn på detta, talar för att event 
varit en plattform i vilken aktörerna på marknaden har chans att knyta kontakter med alla de 
andra aktörerna som är aktiva i produktkedjan. Crowther et al (2011) diskuterar vidare teorier 
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rörande ett skifte i eventmarknaden, där forskning visat att event betyder mer än bara 
marknadsföring av företag och produkter, event kan också leda till bland annat co-creation och 
co-production mellan deltagande aktörer. Då denna studie syftar till att ta reda på hur samarbete 
kan inledas med event som plattform finns relevans för ovanstående teori. Det vill säga att 
reklambyråerna kan delta i event för att stärka kontakten till varandra och även inleda någon form 
av samarbete. Ovanstående teori fokuserar på event mellan företag och kund, men rapportens 
författare anser att teorin även är applicerbar mellan företag.  

Då ett av studiens mål är att undersöka hur event kan vara en del i att samarbete skapas mellan 
aktörer i samma bransch, krävs att undersöka vilka fördelar som finns för aktörer att delta på 
event, jämfört med andra. Detta i samband med face-to-face interagerande, som uppstår när 
aktörer möts på event, leder det till mer intima dialoger än vad som kan uppnås genom andra 
kommunikationsvägar (Crowther et al, 2011). Även Zarantonello (2013) pratar i sina studier om 
fördelarna med att event tillåter aktörer att handla direkt och interaktivt med deltagande 
varumärken. Zarantonello (2013) menar att då event stimulerar flera sinnen, samt fördjupar och 
gör besökarna delaktiga, är de klart en nyckelfaktor för att skapa upplevelser kring varumärken. 
Dessutom har hon identifierat att ett deltagande på ett event också i stor grad påverkar hur 
deltagarna uppfattar de aktuella varumärkena, i likhet med studien av Crowther et al (2011). Ett 
varumärkes värde ökar direkt för deltagare på ett event, enbart genom att deltagarna är på plats 
(Zarantonello, 2013).  De två teorierna stämmer väl överens då båda författarna uppger att event 
som kommunikationsplattform ökar aktiviteten hos deltagarna genom face-to-face interagerande. 
Att båda författarna uppger liknande teorier bekräftar dess trovärdighet och ger teorierna relevans 
till studien. Detta då det kan appliceras till event för reklambyråer och förändrande uppfattningar 
emellan dem, då de deltar på event.  

Genom ovanstående faktorer skapas, under event där många intressenter samlas på samma plats, 
något som kan liknas som ett community, eller gemenskap. Detta förhöjer upplevelsen av eventet 
och förstärker känslan av samhörighet. Ytterligare fördelar med event är att deltagarna blir mer 
eller mindre tvingade att föra en mer frekvent dialog med varandra. Likt ett nätverk kan företag, 
konsumenter, framtida anställda, leverantörer och andra intressenter skapa ett värdefullt 
förhållande genom att konsultera och diskutera med varandra för att knyta kontakter. Event ger 
således en starkare och mer intim kontakt mellan intressenter än vid andra kommunikationsvägar. 
(Crowther et al 2011). En god gemenskap som stärker kontakter är viktigt för hur event ska 
utformas till att samarbete inleds. Därav blir Crowther et al:s (2011) teori kring gemenskap och 
intimare kontakt relevant.  

I sin artikel kommer Zarantonello (2013) fram till att event både har direkt och indirekt påverkan 
på varumärkesvärdet genom varumärkesupplevelser, och i vissa fall också genom 
varumärkesattityd. Enligt undersökningen var varumärkesvärdet märkbart högre efter ett event än 
innan, det vill säga att deltagande på event ökar värdet på de inblandade varumärkena. Detta 
fenomen var återkommande i alla sju event som undersöktes i studien av Zarantonello (2013). 
Event kan alltså ge positiv inverkan på deltagarnas attityder kring de varumärken som också 
medverkar på eventet. Dessa positiva attityder kan i sin tur ha en positiv påverkan på hela 
varumärkesvärdet i deltagarnas ögon. Därför spelar attityder kring ett varumärke stor roll. Hur 
detta hänger samman visas tydligt i figuren nedan (figur 1). (Zarantonello, 2013). Teorin är 
relevant då det är viktigt att reklambyråerna har en positiv inställning till varandra för att i senare 
skede kunna skapa kontakt eller inleda samarbete. 
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FIGUR 1. Events påverkan på varumärkesvärdet (Zarantonello, 2013, s 263, egen översättning).  

För att ta reda på vilka avseenden som är avgörande för om en aktör kan tänka sig att medverka 
på ett event eller ej, är det viktigt för vår studie att se på påverkande faktorer. Crowther et al 
(2011) säger att en viktig aspekt att överväga för arrangörerna till ett evenemang, är att de bör 
placera eventet vid en sådan tid och på en sådan plats, att det inte blir en allt för stor börda för 
intressenterna att delta. Alla de som deltar i ett event har offrat tid. Detta kan resultera i mindre 
ekonomiska förluster då deltagarna möjligen måste lämna sina arbeten. Dessa faktorer gör det 
dessutom mycket viktigt att eventet uppnår en viss höjd, så att de deltagande inte känner att 
deltagandet blir en förlust för dem. De positiva effekterna av eventet måste vara större än de 
negativa för att intressenterna ska överväga att delta i nästa event av liknande slag. Då vår studie 
fokuserar på att främja samarbete, skapa kontakt och intima dialoger mellan företag i samma 
bransch rekommenderar Crowther et al (2011) ett mindre event som en lösning, eftersom relativt 
små event blir mer intima. Exempelvis kan sådana event vara workshops och seminarier.  

Sammanfattningsvis utrönas i detta delkapitel att deltagande på event ger en positiv inverkan på 
deltagarnas attityder kring de medverkande varumärkena, vilket har en direkt positiv påverkan 
på dessa varumärkens värden. Vidare konstateras att några av de största fördelarna med event 
som plattform när målet är att inleda samarbete, är att deltagarna i stor utsträckning är på event 
frivilligt, vilket leder till större engagemang hos dessa. En annan fördel är att event tillåter 
människor mötas ansikte- mot-ansikte, något som leder till direkt och interaktivt handlande 
gentemot varumärkena, samt att event vanligen innehåller intima dialoger och stark kontakt 
mellan deltagarna. Den gemenskap som skapas under event genererar en upplevelse kopplat till 
deltagande varumärken samt förstärker känslan av samhörighet mellan varumärkena och övriga 
deltagare. Viktiga faktorer att ha i åtanke då event arrangeras är att eventet måste uppnå en viss 
höjd för att deltagarna ska känna att det var värt att offra tid, och i vissa fall resurser, för att 
delta på detta. Vidare kommer studiens författare inte se event som en plattform för försäljning 
utan som en nätverksplats mellan företag. 
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2.2 Samarbete 
Då denna studies syfte är att ta reda på hur ett samarbete mellan reklambyråer i samma region 
kan se ut i framtiden, finner vi det relevant att studera forskning kring nätverkande och 
kompetensutväxling, vilka också är stora delar av event-marknaden. Nätverkande är en form av 
samarbete som studiens författare finner relevant då kompetens och erfarenheter kan delas på en 
frivillig bas. Detta skulle kunna vara ett första steg till vidare samarbete i branschen. Utväxling 
av kunskap och kompetens kan också ligga till grund för samarbete, eftersom större kompetens 
och bredare grund kan locka större kunder. Vidare behandlas teorier kring samarbete och 
konkurrens mellan aktörer, och hur det är möjligt att balansera dessa fenomen. 

2.2.1 Nätverksstrategier 

Då nätverkande är ett sätt att knyta kontakter, och möjligen kan vara en strategi för att främja 
samarbete mellan reklambyråerna, är teorier kring nätverkande och nätverksstrateger relevant att 
se närmare på i denna studie.  

Nätverksstrategier är en social process som syftar till samverkan mellan olika företag. Dessa 
strategier bygger på frivillig samverkan mellan olika parter och används främst i öppna projekt. 
Målet är att utveckla den egna arbetsplatsen på ett eller annat sätt, exempelvis genom att utveckla 
samarbetsformer, testa nya affärsidéer eller att bygga kompetensutväxling mellan de inblandade 
parterna. I en nätverksstrategi träffas en grupp människor regelbundet under en viss tid, även 
kallat för nätverksgrupp (Svensson 2001).  

När det kommer till samarbete mellan företag finns det enligt Svensson et al (2001) en rad 
fördelar med att applicera en nätverksstrategi som möjliggör för företagen att dela med sig av 
sina kompetenser och erfarenheter. Några av fördelarna med att jobba utifrån nätverksstrategier 
är att de är flexibla och dynamiska och på så vis kan anpassas löpande efter förändringar som 
sker. De skapar också ett personligt band mellan parterna vilket underlättar att erfarenhet och 
kompetens delas mellan dem. Dessutom blir kompetensdelningen både konkret och målfokuserad 
eftersom strategin utgår från den situation aktörerna befinner sig i. Fler fördelar är att relationerna 
mellan aktörerna blir jämlika eftersom de befinner sig i nätverket frivilligt och aktörerna blir mer 
belysta och erfarna då de utbyter kompetens. Svensson et al (2001) har jämfört dessa fördelar 
med så kallade planerings- och aktiveringsstrategier, vilka inte vidare kommer tas upp i denna 
studie. Då denna studie ämnar ta reda på hur ett samarbete mellan konkurrerande reklambyråer 
kan se ut finner studiens författare stor relevans i att se närmare på nätverksstrategier som kan 
leda till samarbete. Då reklambranschen bygger på många olika kompetensområden är det därför 
av extra stor vikt i att se hur en sådan teori skulle kunna användas. 

Till en början, i uppstartsfasen, ses nätverkande som nästintill problemfritt, men efter initiering 
och idégenerering finns det en risk att problem uppstår. Några problem som kan vara relevanta att 
ha i åtanke inom studiens ramar är otydlighet i genomförandet, att det inte är tydligt vem som ska 
ansvara för vilken del, eller att de som engagerar sig i nätverkandet på ett visst företag tar med sig 
informationen från nätverket utan att dela med sig av detta till medarbetare på sin arbetsplats. 
Detta kan leda till att nätverket blir hårt slutet, vilket i sin tur kan öka avståndet till de övriga 
kollegor som befinner sig i företaget. Svensson et al (2001). Relevansen till de risker som finns i 
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nätverksstrategier är av stor betydelse då studien faktiskt syftar till att ta reda på hur ett framtida 
samarbete kan se ut. Genom medvetande om riskfaktorer, och hänsyn till dessa, ökar chanserna 
för att ett sådant samarbete skulle lyckas. 

När ett nätverk har startats växer ett engagemang och en gemenskap bland deltagarna, vilket leder 
till experimentell lust att våga testa nya saker utöver den egna kompetensen. Det är naturligt i en 
organisation eller ett företag att så kallad “hemmablindhet” uppstår, men genom nätverket 
bearbetas detta bort, då man får ett annat perspektiv när alla deltagare delar sina erfarenheter och 
kompetens. Genom att forma nätverksorganisationer stärks också utvecklingskompetensen. 
Svensson et al (2001). Då den experimentella lusten i ett nätverk ökar, samtidigt som 
kompetensen, skulle reklambyråer i ett samarbete har goda chanser till att producera bättre 
resultat tillsammans.  

2.2.2 Kompetensutväxling 

Då de reklambyråer som verkar i Norrköping och Linköping har få anställda i förhållande till de 
största reklambyråerna i exempelvis Stockholm, krävs att undersöka hur kompetens kan uppnås 
och utvecklas genom samarbete med andra aktörer. Därför har teorier kring utväxling av 
kompetens samlats in. För att utveckla ett företag, kunna inleda samarbeten med andra aktörer 
och dela med sig av de kunskaper en besitter till andra parter finns det enligt Styhre (2011) ett 
antal viktiga frågor som varje företag bör ställa sig. “Vilka kompetenser bör vi införskaffa på 
arbetsplatsen och vilka kompetenser bör hyras in?” “Vilka är de gränser, mellan insidan och 
utsidan på företaget, som inte bör överskridas när det gäller att dela information?” (Styhre, 2011).  

Raza-Ullah, Bengtsson och Kock (2014) uppger att en anledning att inleda samarbete mellan 
företag kan vara att en vill utväxla kompetenser mellan dessa. Genom ett sådant samarbete kan de 
inblandade parterna ta del av varandras kunskaper och på det viset utvecklas tillsammans. Risker 
med sådana samarbeten kan enligt Raza-Ullah et al (2014) vara att någon av parterna kan komma 
att utnyttja den andres kunskaper för egen vinning. Likt när det kommer till nätverksstrategier, 
beskrivet av Svensson (2001), är det därför viktigt att genomföra sådana samarbeten på en 
frivillig bas där alla parter är villiga att dela med sig av sina kunskaper. 

Även Styhre (2011) menar att det är ett nödvändigt måste att dela med sig av sina kunskaper, för 
att en person på professionell nivå, inom ett yrke, ska ha möjlighet att stanna på denna höga nivå. 
Styhre (2011) tar som exempel upp tre olika yrkesroller, som alla betraktas som professionella: 
forskare, konsult och arkitekt. Han menar att dessa yrkesområden kräver vissa formaliteter och 
krav på utbildning för att räknas som professionella. En viktig faktor i alla dessa är vikten av att 
förstå sin organisation, och de områden som yrket rör sig inom. Detta för att kunna se kraven från 
marknaden och på så vis kunna utveckla nya produkter och tjänster som möter konsumenternas 
krav. Förståelse för marknaden och yrkesområdet möjliggör också att nya standarder för yrket 
sätts. Styhre (2011) menar att bara genom att dela med sig av sina egna kunskaper kan förståelse 
för marknaden och yrkesområdet uppnås. Då både Raza-Ullah et al (2014) och Styhre (2011) 
diskuterar liknande positiva aspekter av kompetensutväxling blir teorierna trovärdiga. Teorierna 
är av relevans för att de kan bevisa att ett samarbete mellan reklambyråer skulle ge de inblandade 
aktörerna en djupare förståelse för branschen och utöka kompetensen hos de enskilda individerna, 
och hjälper på så sätt till att besvara studiens syfte.  
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Enligt Styhre (2011) är också balansen mellan öppenhet och slutenhet en av nyckelfaktorerna för 
professionell status. Skillnaden mellan en professionell yrkesperson och en som inte ligger på 
professionell nivå är relevansen i den informationen man delar med sig av, och vem man delar 
med sig till. Det ligger alltså i den professionellas natur att kunna sortera, revidera och 
omformulera information beroende på vem informationen riktar sig till.  

Tidigare såg företag enbart materiella saker och kapital som tillgångar och källor men under tid 
har detta förändrats. Idag är kompetensen hos de anställda och de erfarenheter dessa har en lika 
viktiga källa som både material och kapital. Kompetensen hos de anställda kan i vissa fall kallas 
för “intellektuellt kapital” (Styhre, 2011). Denna teori är tillämpbar på reklambranschen då 
kompetensen hos de anställda värderas högt.  

Styhre (2011) säger också att den främsta anledningen till att dela med sig av sina kunskaper och 
sin kompetens är för egen vinning. Kunskapen som utväxlas mellan olika deltagare eller 
medverkande i ett projekt bygger inte på generositet eller vänlighet, utan ses som en 
nödvändighet för projektet. Styhre (2011) beskriver alltså att det finns en form av tvång i att dela 
med sig av sina kunskaper. Genom tillämpning av denna teori kan reklambyråerna tvingas inse 
att de behöver dela med sig av sina kunskaper, för sin egen vinnings skull.  

2.2.3 Samarbete och konkurrens 

Eftersom reklambyråer som verkar i samma region är ute efter liknande eller samma kunder i stor 
utsträckning, finns en stor konkurrens mellan dem. Detta faktum gör det nödvändigt att behandla 
teorier kring hur man kan balansera samarbete med konkurrens, för att alla inblandade parter ska 
vinna på det. 

Samarbeten inleds mellan företag med målet att alla inblandade parter ska få ut någon form av 
vinst ur det, och med idén att samarbetet kan leda till skapandet av nya produkter eller tjänster, 
som inte hade varit möjliga för något av de enskilda varumärkena att producera på egen hand. 
Men det finns också risker då ett samarbete inleds. Raza-Ullah et al (2014) säger exempelvis att 
företagen i ett samarbete efter en tid kan börja utveckla samma mål med sina verksamheter, att de 
samarbetande företagen blir för lika varandra eller att företagen efter en period inte längre är 
beroende av den andres kompetens. Dessa risker är relevanta att ha i åtanke i vår studie, då de 
mycket väl skulle kunna appliceras på reklambranschen. Ett bra exempel på ett motsägelsefullt 
samarbete är ett mellan Apple och Google. När Apple lanserade den första modellen av iPhone 
hade den inbyggda funktioner skapade av Google. Apple hade alltså valt att inleda detta 
samarbete för att komplettera de funktioner som de inte själva hade. Efter en tid valde Google att 
själva lansera en telefon med ett eget operativsystem, vilket gjorde att Apple kände sig lurade, då 
Google hade fått en viss insikt i företaget. Samarbetet fortskred dock, för att konsumenterna 
fortfarande skulle ha möjligheten att använda de funktioner som Google skapat, samtidigt som 
företagen började konkurrera på en hög nivå. Detta skapade en stark inre gräns mellan de två 
företagen. Raza-Ullah et al (2014). 

Peng, Pike, Yang och Roos (2012) har i en studie gjort en utvärdering av samarbeten mellan 
konkurrerande livsmedelsbutiker under en 15-årsperiod. Studien visar att samarbetet genererade 
bättre resultat än butikerna hade kunnat skapa på egen hand, och att samarbetet ökade 
konkurrensen till utomstående livsmedelsbutiker som inte ingick i samarbetet. 
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Livsmedelsbutikerna i studien samarbetade på ett flertal olika plan, exempelvis genom 
produktion och marknadsföring, samtidigt som de konkurrerade genom kunderbjudande, priser, 
kundservice och geografisk placering. Butikerna satte ett högt värde på samarbetet eftersom det 
gav dem en högre vinst, samtidigt som konkurrensen mellan företagen och deras rivaler blev 
större. Då samarbetet gav en ökad vinst blev rivalerna till livsmedelsbutikerna i fråga tvungna att 
även de ingå samarbeten för att kunna fortsätta konkurrera. (Peng et al 2012). Resultaten från 
Peng et al:s (2012) forskning är intressanta för vår studie då det bevisar att ett samarbete kan 
inspirera andra aktörer att också starta samarbete med sina konkurrenter.  

Raza-Ullah et al (2014) beskriver den paradoxala faktorn som kan uppstå när samarbete mellan 
konkurrenter inleds. Denna paradox, eller motsägelsefullhet, bygger på att konkurrensen mellan 
aktörerna blir större än samarbetet, men att samarbetet ändå fortgår. Anledningen till att ett 
samarbete skulle fortgå även om konkurrensen skulle öka kan bero på många saker. Till exempel 
kan det vara så att samarbetet har lett till nya produkter som fortfarande finns, och konsumeras på 
marknaden. Denna teori skulle kunna appliceras till vår studie, exempelvis genom att ponera att 
två reklambyråer inlett samarbete som lett till en återkommande gemensam kund. Trots att 
reklambyråerna känner konkurrens som är så stor att den äventyrar samarbetet, vill de troligen 
inte tacka nej till kunden, och tvingas därför till fortsatt samarbete. 

Del två i referensramen behandlar sammanfattningsvis nätverksstrategier, som är en social, 
frivillig, process som syftar till samverkan mellan olika företag. Målen med nätverksstrategier 
kan exempelvis vara affärsrelaterade eller syfta kompetensutväxling. Kompetensutväxling är en 
form av samarbete som bygger på att alla inblandade delar med sig av sina kunskaper för att 
guppen tillsammans ska utvecklas. Kompetensutväxling också ses som det enda sättet för att få en 
förståelse för marknaden och yrkesområdet som en är verksam inom. När samarbete mellan 
konkurrerande företag ska inledas bör målet med samarbetet vara noga genomtänkt, detta för att 
samarbetet ska vara värt de risker företagen utsätter sig för. Samarbete mellan konkurrerande 
företag har också visat sig leda till att flera samarbeten växer fram.  

2.3 Gemensamt varumärke 
För att besvara studiens syfte kring hur ett samarbete mellan reklambyråerna i en viss region 
tillsammans kan bygga ett gemensamt varumärke, finner studiens författare relevans i att 
använda referenser kring varumärken, gemensamma varumärken samt co-branding. Detta för att 
finna fakta i hur samarbete mellan varumärken kan se ut, och vilka kriterier som bör uppfyllas 
innan och under ett sådant samarbete för att öka chansen till framgång.  

Co-branding definieras som en varumärkesallians, eller ett varumärkessamarbete mellan två 
eller fler varumärken som sedan tidigare är etablerade på marknaden och inarbetade i de 
befintliga kundernas medvetande (Uggla, 2013).  

2.3.1 Varumärke 

Då vi ämnar ta reda på hur organisationer i samma region med samma intresse kan bygga ett 
gemensamt varumärke finner vi relevans i att ta reda på hur ett varumärke faktiskt byggs, hur en 
påverkas av varumärken, samt hur ett varumärke påverkas genom geografiska faktorer. Rahinel 
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och Redden (2013) beskriver ett flertal konsument-tester som underbygger ett varumärkes värde. 
I ett test fick konsumenter smaka på juicer som de trodde var från två olika varumärken, ett 
välkänt märke och ett okänt märke. Det konsumenterna inte visste var att båda glasen innehöll 
samma juice, ändå upplevde de att det välkända varumärkets juice smakade mycket bättre. Likt 
detta test beskriver Rahinel et al (2013) ett annat test där konsumenten först fick smaka på ett 
omärkt öl och sedan smaka på sitt favoritvarumärkes öl. Det konsumenten inte visste var att det 
var samma öl i båda fallen, och även här upplevdes konsumentens favoritvarumärke som det ölet 
med bäst smak. Rahinel et al:s (2013) teori bevisar ett varumärkes styrka. Teorierna kommer 
vidare i denna studie appliceras på regioner för att slutligen hjälpa till att besvara studiens syfte. 

Rahinel et al (2013) beskriver dessutom att konsumenter uppskattar produktkombinationer som 
kommer från samma varumärke. Till exempel vill en konsument allra helst ha samma märke på 
sin dipsås som de chipsen konsumenten valt. Detta kallas enligt Rahinel et al (2013) för brand 
matching effect. De beskriver också att denna effekt kan bero på att varumärken skapar produkter 
som går mycket bra ihop. Denna teori kan också appliceras på andra områden än livsmedel. 
Kläddesigners skapar exempelvis enskilda plagg som tillsammans bildar en matchande outfit. 
Rahinel et al:s (2013) forskning visar också att konsumenter kan tycka att två olika varumärken 
passar bra ihop för att de olika varumärkena faktiskt kommunicerar detta till konsumenten. På 
detta vis uppstår en effekt som faktiskt liknar brand matching effect. Ett exempel på detta kan 
vara ett fristående varumärke som enbart lanserat en dipp som de säger passar mycket bra med ett 
visst chipsmärke. Genom användande av denna teori kan reklambyråer kommunicera att de 
passar bra tillsammans, och på så vis övertyga kunder om att de faktiskt gör det. Vilket skulle, 
om teorin applicerades på en region, kunna hjälpa till att bygga upp regionen som reklambyråerna 
är verksamma inom.  

Då studiens syfte är att ta reda på hur konkurrerande reklambyråer skulle kunna bygga upp ett 
gemensamt varumärke, finner vi värde i att ta reda på hur ett faktiskt varumärke byggs upp. Att 
strategiskt bygga upp ett enskilt varumärke sker enligt Keller, Apéria och Georgson (2012) i fyra 
steg, där varje steg är beroende av det föregående. Var och ett av dessa steg syftar till att utföra 
vissa mål mot befintliga och nya kunder. Stegen är som följande:  

1. Identifiera och etablera varumärkespositionen 
2. Planera och implementera varumärkeskampanjer 
3. Mäta och tolka varumärkesprestanda  
4. Få varumärkesvärde att växa och upprätthållas 

Dessa steg följer naturligt varandra, och det går därför inte att applicera dem på sitt varumärke i 
en omvänd ordning (Keller et al 2012). Det har tidigare nämnts i denna studie att varumärke 
kommer att ses som ett osynligt varumärke i kundernas medvetande, helt utan grafiska element 
eller liknande. Detta gör i sin tur att Keller et al:s (2012) fyra steg till att bygga upp ett varumärke 
måste anpassas efter studiens syfte och att alla steg i modellen troligtvis inte kan användas fullt 
ut.  

Att varumärkesföra (eng: branding) är huvudsakligen att lära kunderna om en produkts (eller ett 
varumärkes) identitet. Det vill säga “vem” och “hur” produkten är. Detta gör man genom att ge 
produkten/varumärket ett namn, grafiska element och andra saker som gör att kunden kan känna 
igen just den här produkten eller varumärket. Företaget sätter en stämpel och en mening till sitt 
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varumärke, och särskiljer det på så sätt från sina konkurrenter (Keller et al 2012). Som ovan 
nämnt fokuserar denna studie på ett osynligt varumärke vilket gör att även denna teori måste 
anpassas efter studiens syfte. Teorin är ändå relevant då en regions rykte kan beskrivas som 
”vem” och ”hur” en region är.  

2.3.2 Platser och varumärke 

Likt produkter går det allra mesta att varumärkesföra, även städer och platser. Idag, när många 
branscher blir alltmer globala, och varumärkens ursprung blir mer och mer betydande, är det av 
vikt att de platser man förknippar med sin produkt eller varumärke har gott rykte (Keller et al 
2012). Apéria (2009, citerad i Keller, Apéria och Georgson 2012) har studerat fenomenet om 
länders rykten. Han menar att det borde vara inräknat i en nations övergripande strategi att bygga 
upp ett gynnsamt rykte. Apérias studie visar vidare att ursprungslandet spelar en tydlig roll då en 
kund ska välja mellan flera varumärken, då ursprunget påverkar kundens uppfattning om kvalité 
och service. Detta blir allt mer relevant då den internationella handeln hela tiden ökar (Keller et al 
2012). På samma vis som det är av stor vikt att marknadsföra ett land, applicerar denna studie 
teorierna på en region. Att bygga upp en regions rykte kommer spela roll då kunderna ska välja 
vilken region de ska göra affärer med. Likt detta går det även appliceras på reklambranschen i 
specifika regioner.  

Det är alltså inte bara ett företag som står bakom en produkt utan också det geografiska området, 
som produkten härstammat ifrån, som kan länkas samman med varumärket. En stark 
sammanknippning mellan varumärke och en plats kan då förstärka varumärkets identitet och hur 
kvalitén upplevs i kundernas synvinkel, då ursprungslandet förknippas med expertis på 
produktområdet. (Keller et al, 2012; Uggla, 2005). 

Att bygga upp ett varumärke kring en plats så som ett land, en stad eller en region, görs för att 
skapa medvetande hos människor, och för att få dem att länka samman platsen med önskvärda 
associationer. Men förutom att kunna sälja produkter med anknytningar till olika områden 
används varumärkesuppbyggande av platser också av turismen för att få människor att besöka det 
specifika området, för att få människor att flytta till en specifik plats, eller för att främja 
affärslivet på platsen (Keller et al 2012). Genom att göra en region attraktiv kan en alltså locka 
fler personer, med andra kompetenser, till regionen.  

Enligt Moilanen och Rainisto (2009) har det under den senaste tiden blivit en allt större marknad 
för att varumärkesföra platser. En av orsakerna är enligt Kavaratzis och Hatch (2013) att 
industristäder har blivit tvingade att definiera om sig för att bli mer lockande. Problemet är dock 
att de vedertagna modellerna för varumärkesuppbyggnad inte direkt kan överföras från produkter 
till platser. Dock menar Moilanen et al (2009) att likheterna mellan hur varumärket skapas och 
uppfattas av konsumenterna är de samma hos platser, som hos produkter eller tjänster. Detta 
bekräftas också av Zenker och Braun (2010, citerade av Kacartzis et al 2013) då de förklarar ett 
varumärke för platser som ett “nätverk av associationer i konsumentens medvetande som i sin tur 
bygger på visuella och verbala uttryck för en plats”. Förklaringen för en plats varumärke passar 
in i denna studie, då studien just fokuserar på att bygga upp ett varumärke kring en region utan de 
grafiska element som annars oftast nämns i samband med varumärkesuppbyggnad.   
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Något som skiljer sig när det kommer till att bygga upp ett varumärke kring en plats är att 
konsumenten vanligen uppfattar en plats som en hel enhet, utan att se alla de organisationer som 
ligger bakom upplevelsen på platsen. Ett exempel på detta kan vara en resa till en Åre. 
Konsument skapar då under resans gång tankar kring huruvida det är en bra eller dålig plats att 
resa till. När konsumenten sedan ser tillbaka på resan ser denne inte alla de olika företag som 
legat bakom upplevelsen, så som restauranger, hotell eller transport. Konsumenten ser istället 
resan i sin helhet som en bra eller dålig upplevelse, och därmed plats. På detta vis byggs 
varumärkesuppfattning kring en viss plats upp (Moilanen et al 2009). Genom att kunder uppfattar 
regioner som en helhet och inte ser alla de aktörer som är verksamma, finner studiens författare 
teorin relevant då det bevisar att reklambyråernas samarbete tillsammans skulle stärka regionen 
som de verkar i, och att många reklambyråer behövs för att göra detta möjligt.  

Moilanen et al (2009) nämner också att en liten eller medelstor region kan ta fördel av samarbete 
utanför gränserna, det vill säga att samarbeta med närliggande regioner under samma varumärke. 
Detta gör regionen större samt skapar ett enhetligt ansikte utåt. Oftast marknadsförs alla de 
närliggande regionerna under den största regionens namn och skapar på detta vis en “paraply-
struktur” där de mindre regionerna ligger under den större.  

2.3.3 Co-branding 

Då studien syftar till att ta reda på hur ett gemensamt varumärke kan byggas finner vi relevans i 
att ta reda på hur samarbeten mellan olika varumärken kan inledas för att nå nya marknader, samt 
på vilken nivå sådana samarbeten kan inledas och vilka strategier som kan appliceras. Studiens 
författare har valt att titta närmare på en strategi kallad co-branding. 

Co-branding och/eller varumärkesallianser är när två eller flera varumärken skapar en gemensam 
produkt eller på något annat sätt samarbetar med varandra, under en längre eller kortare tid. 
(Keller et al, 2012; Uggla, 2005). Vilket enligt Leuthesser, Kohli och Suri (2003) också har blivit 
det vanligaste sättet för att påverka sitt varumärke. Det är exempelvis fördelaktigt då ett 
varumärke vill etablera sig på en ny marknad, reducera sina kostnader eller förnya den 
varumärkesbild som de redan befintliga kunderna har (Keller et al 2012). Vilket också 
överensstämmer med Leuthesser et al (2003), då de säger att genom att utöka användningen av 
varumärket på andra typer av produkter än den/de befintliga för varumärket påverkar 
varumärkesvärdet positivt. I ett sådant samarbete överförs image, mening och varumärkesvärde 
mellan de olika varumärkena, vilket dessvärre också kan leda till att en part kan förlora kontroll 
över sitt varumärke eller råka ut för negativ feedback på grund av misstag eller brister i det 
varumärke en inleder relation med (Uggla, 2004). För att minimera dessa risker bör varje 
varumärke inneha ett visst varumärkesvärde redan innan samarbetet. Det ska också kännas 
logiskt att just de inblandade varumärkena inleder samarbete. Är dessa kriterier uppförda och väl 
genomtänkta ökar chanserna att lyckas oerhört (Keller et al 2012). Teorierna ovan menar att co-
branding är en bra metod för att nå ut till en ny målgrupp, vilket är av största relevans för denna 
studie, eftersom samarbete mellan reklambyråer skulle kunna leda till att nå nya, större, kunder 
utanför den region byråerna verkar i. Genom medvetande om de risker som beskrivs i teorin ovan 
ökar chanserna för att co-branding faktiskt lyckas.  

När ett varumärke går ihop med ett annat för att samarbeta i någon form av co-branding är ofta 
målet att skapa ett större värde till sitt varumärke, och till gemensamma produkter, än de hade 
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kunnat göra på egen hand eller nå nya kundsegment (Uggla, 2005). I och med samarbetet kan 
varje varumärke dra fördel av sina partners olika styrkor och fördelar, och på detta sätt kan en 
unik produkt skapas. Genom en lyckad co-branding är chansen stor att den gemensamma 
produkten får en unik och övertygande positionering liksom tydliga särskiljningsdrag och 
likhetspunkter till sina konkurrenter (Keller et al 2012). Vilket överensstämmer med Leuthesser 
et al (2003) som beskriver att bästa möjliga resultat uppnås genom att de samarbetande 
varumärkena kompletterar varandra på något vis, vilket skapar synergi mellan de olika 
varumärkenas unika styrkor. Även Uggla (2005) menar på att de samarbetande varumärkena bör 
ha lika eller kompletterande varumärkesvärde eller varumärkeslöfte, men tillägger också att 
varumärkena ska vara självständiga utanför samarbetet. Teorin kan appliceras till studien då flera 
reklambyråer kan gå samman för att komplettera kompetens och öka personalstyrkan. Men hjälp 
av denna teori kan alltså reklambyråerna ta sig an större kunder och skapa bättre produkter än vad 
de hade kunnat göra på de enskilda byråerna.  

Park, Jun och Shocker (1996) redogör för en undersökning huruvida en produkt lyckades på 
marknaden genom att först ha marknadsförts som en co-brandad produkt med två kända 
varumärken inblandade, jämfört med om de två varumärkena marknadsfört samma produkt 
separat var för sig. Forskarna drog slutsatsen att produkten skulle bli accepterad på ett bättre sätt 
om den marknadsfördes som en co-branding-produkt, då sådana samarbeten tenderar att överföra 
värden mellan de samarbetande varumärkena. De identifierade dessutom att samarbetande 
varumärken som kompletterar varandras styrkor och fördelar har större chans till ett 
framgångsrikt resultat av samarbetet, än ifall de är alldeles för lika. För att co-branding ska vara 
framgångsrikt är det däremot grundläggande att de inblandade aktörerna delar liknande mål, 
värden och har en balans mellan sina upplevda varumärkesvärden, i kundernas ögon (Park et al 
1996). Genom att reklambyråerna i regionen arbetar mot samma mål; att nå större kunder utifrån 
regionen, och komplettera varandras kompetens skulle alltså ett samarbete generera bättre resultat 
än vad enskilda aktörer skulle klara av själva. Detta skulle vidare bygga det gemensamma 
varumärke som studien ämnar undersöka.  

När det kommer till mängden varumärkesvärde har Blackett och Russel (1999) identifierat fyra 
typer av delat varumärkesvärde, vilka förtydligas i figuren nedan (figur 2). Modellen är relevant 
till studien då studiens författare vidare kan analysera de olika sorters co-branding som 
reklambyråerna skulle kunna tänkas använda sig av.  
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FIGUR 2: Hierarki av olika typer av värdeskapande som delas i samarbetande relationer. 
(Blackett och Russell, 1999, s. 9, egen översättning)   

 
Co-branding som syftar till att nå medvetenhet hos kunderna (eng: Reach/awareness co-branding) 
hör till det lägsta steget i modellen, med lägst varumärkesvärde. Nästa steg är co-branding för att 
uppmuntra varumärkesvärde (eng: Values endorsement co-branding) följt av co-branding med 
varumärkesingridienser (eng: Ingridient co-branding). Det allra högsta steget i modellen, som 
innebär mest mängd varumärkesvärde skapas genom co-branding där de inblandade varumärkena 
samarbetar för att komplettera varandras kompetens (eng: Complementary competence co-
branding). I ett sådant samarbete går varumärkena samman för att skapa en produkt som är värd 
mer än summan av vad ett av varumärkena kan uppnå men en enskild produkt. Samarbetet 
förutsätter att de inblandade varumärkena litar på att komplettera varandras kunskaper och de har 
kompetens nog att föra dessa samman (Blackett et al 1999).  

Upplevd förenlighet och samhörighet mellan de samarbetande varumärkena innan samarbetet 
inleds, formar och influerar till stor del kundernas attityder till samarbetet och dess resultat. Har 
kunderna positiva attityder till varumärkena innan samarbetet genererar detta dessutom positiva 
influenser till co-brandingen. Ju bättre samhörighet kunderna ser mellan de inblandade 
varumärkena desto positivare blir också kundernas uppfattning om samarbetet. Om något av 
varumärkena i co-brandingen är mer välkänt än det andra har det varumärket större påverkan på 
kundernas attityder kring samarbetet, och större varumärken ger dessutom större “spill-over” 
effekt på övriga varumärken. Det vill säga, kundernas attityder till det välkända varumärket 
tenderar i större utsträckning att färga av sig på de samarbetande varumärkena. Leuthesser et al 
(2003) har vidare i sina studier identifierat att en nyckelfaktor för ett framgångsrikt varumärke är 
att de samarbetande varumärkena sedan tidigare innehar produkter som kompletterar varandra, då 
dessa kompletterande kvalitéer kan uppenbara sig i samarbetet. Om de inblandade varumärkena 
marknadsför produkter som är identiska med varandra ger alltså inte samarbetet lika märkbart 
resultat. En annan faktor som bidrar till ett positivt samarbete är om kundernas image av de olika 
varumärkena liknar varandra, alltså som kunderna uppfattar att varumärkena innehar likande 
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image. För en lyckad co-branding ska alla inblandade parter tillföra värde till samarbetet 
(Leuthesser et al 2003). Ovan nämnda teorier är överförbara till reklambranschen och kan således 
implementeras i denna studie. Ifall reklambyråer med olika kompetens och nisch ingår samarbete 
skulle detta således kunna genererat ett gynnsamt resultat för inblandade aktörer, och dessutom 
stärka regionens rykte och varumärke.  

Leuthesser et al (2003) pratar om olika strategier för co-branding som beror på vilket sätt de 
samarbetande varumärkena kompletterar varandra, samt hur de olika varumärkena adderar värde 
till den gemensamma produkten. Även Uggla (2013) pratar om Leuthesser et als (2003) 
strategierna för samarbete mellan varumärken. Han menar att en enda av dessa strategier oftast 
inte helt kan appliceras på ett samarbete, utan i praktiken är det oftast en kombination av flera av 
strategierna som används. Uggla (2013) betonar dessutom att ett samarbete som bara tillför 
kompetens inte är tillräckligt, det måste också tillföra legitimitet på fler nivåer. Leuthesser et al:s 
(2003) strategier kommer vidare inte behandlas i denna studie då det inte finns relevans att 
fördjupa och grunda studien i dem. Men att nämna teorin ses som en nödvändighet då studiens 
författare finner relevans i att förstå att flera strategier för co-branding existerar.  

När ett varumärke inleder samarbete med ett annat varumärke för att komplettera sin kompetens 
menar Uggla (2013) att det krävs omfattande fas av koordinering och produktutveckling för att 
skapa ett gemensamt värde. Olika strategier tillför också olika fördelar och nackdelar. Fördelar 
kan exempelvis vara att i och med expansion av befintlig marknad, alternativt utvidgning till nya 
geografiska områden, ökar försäljningen samt att fler fördelar och en större garanti uppstår för 
kunderna. Nackdelar kan vara att en viss kontroll över det egna varumärket kan förloras, samt att 
kombinationen av personligheter och fokus inte matchar mellan de samarbetande varumärkena 
(Uggla, 2013).  

Uggla (2013) beskriver en balans mellan att varumärken upplevs som motpoler och att de sitter 
ihop med varandra. Vissa varumärken tycker det är viktigt att särskilja sig från samarbetande 
varumärken, medan andra ser fler fördelar med att konsumenterna ser dem som en helhet. Detta 
kan göra att två varumärken med liknande image kan förstärka varandras unika positionering och 
kärnvärden och på så vis påvisa skillnader mellan de samarbetande. Å andra sidan, är det väldigt 
olika varumärken som samarbetar kan detta göra att de olika varumärkena smälter samman. 
(Uggla, 2013). Ugglas (2013) ovan nämnda teorier är helt överförbara till reklambranschen och 
blir därför viktiga för att besvara syftet i denna studie.  

I en studie kring co-branding i snabbmats-branschen, har undersökts på vilket sätt varumärken 
intresserar sig för att samarbeta. Resultatet visar att varumärken generellt har mest intresse av att 
samarbeta kring butiksdesign, fysisk utstrålning och fysisk framtoning, medan parametrar som 
finansiella mål, mission, avgifter för franchising och redovisningsmetoder är minst intressant. 
Med andra ord är varumärken i större utsträckning intresserade av att synas och marknadsföra sig 
tillsammans, snarare än att dela med sig av kunskaper inom ekonomi och logistik. (Young, 
Hoggatt och Paswan, 2001). Exempelvis kan flera reklambyråer gå ihop under samma varumärke 
med den mest framgångsrika reklambyrån i fronten. På detta sätt får de mindre byråerna en chans 
att hävda sig och marknadsföra sig tillsammans med en större byrå som signalerar kvalitet, 
samtidigt som den större byrån vinner en bredare kompetens.   
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Då co-branding är ett verktyg för att bygga upp ett gemensamt varumärke finns det relevans i att 
ta reda på huruvida det finns vedertagna modeller för att starta ett sådant samarbete. Dock kan 
inte detta ses som ett facit över hur varumärkens samarbete ska vara framgångsrika. Men Uggla 
(2013) menar att samarbete som följer en strategi eller en ideologi har större chanser att lyckas. 
Knapp (2000) har i sina studier radat upp fem faktorer som bör övervägas innan samarbetet inleds 
(direkt citering):  

• “Företagskulturer och ideologier i organisationerna” - måste likna varandra, eller ha 
liknande drag.  

• “Inställningen hos de mest seniora ledarna” - positiv inställning till utveckling med vilja 
att ägna engagemang åt samarbetet.  

• “Undvika en övertro på snabba lösningar” - långsiktigt tänk med öppna förväntningar från 
inblandade parter. Mätbart.  

• “Möjligheten till långsiktighet”  
• “Vikten av att se samarbetet som en relation” - samarbetet ska bygga på drivkrafter och 

värderingar.  

Det sista kapitlet i referensramen berättar i korthet att genom varumärkesföring byggs en 
identitet och ges ett värde till en produkt eller tjänst, vilken också kan vara en geografisk plats. 
Kapitlet behandlar också co-branding, som är när två eller flera varumärken samarbetar genom 
att exempelvis skapa en gemensam produkt. Detta kan användas för att reducera kostnader, 
förnya ett varumärkes image eller för att skapa ett större värde till de inblandade varumärkena. I 
sådana former av samarbeten drar man fördelar av varandras styrkor och fördelar för att skapa 
något större än vad man är kapabel till på egen hand. Det finns flera typer och strategier av co-
branding, och ett starkt kriterium för att samtliga ska upplevas som framgångsrika är att de 
inblandade varumärkena delar liknande mål och värden, samt upplevs förenliga i kundernas 
ögon.   
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2.4 Uppgiftsprecisering 
Teorin har delats in i tre huvuddelar som leder in studien på tre uppgiftspreciserade frågor, som 
tillsammans ska hjälpa till att besvara studiens syfte:  

1. Hur kan event utformas för att leda till samarbete mellan konkurrerande reklambyråer som 
verkar i samma region?  

2. Hur kan ett samarbete mellan konkurrerande reklambyråer stärka regionen de verkar i?  

3. Hur kan konkurrerande reklambyråer som verkar i samma region skapa ett gemensamt 
varumärke?  

Dessa tre delområden beskriver och tydliggör rapportens struktur, och hur rapportens författare 
tar sig an problemet.  
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3 Metod 
Metodkapitlet avser att ta upp och redogöra för de valda metoder som används i denna studie för 
att lösa studiens problem och besvara dess syfte. I kapitlet motiveras och klargörs för hur arbetet 
genomförts och vilka steg som tagits. Metodkapitlet är indelat i flera delar, där den första 
redogör för vald metodansats. Därefter redogörs för studiens upplägg, hur empiri samlats in, hur 
data analyserats och en beskrivning av analysprocessen. Slutligen utvärderas studiens kvalité.  

3.1 Metodansats 
Denna studie syftar till att undersöka hur event kan bidra till att samarbete inleds mellan 
konkurrerande reklambyråer i samma region, och hur ett samarbete mellan dessa kan medverka 
till att bygga ett gemensamt varumärke mellan reklambyråerna. För att besvara studies syfte 
finner vi det fördelaktigt att utgå från en kvalitativ ansats, eftersom vi ämnar undersöka vad flera 
objektiva individer i en specifik kategori, verksamma människor på reklambyråer i samma 
region, har för perspektiv på ett verkligt fenomen (Creswell, 2009). Eftersom studien kommer att 
fokusera på flera olika fall, reklambyråer, jämföra dessa med varandra och på så vis studera 
helheten ur olika vinklar kommer vi använda oss av forskningsstrategin fallstudie (Johannessen 
och Tufte, 2003). 

En kvalitativ ansats ses adekvat till då denna studie ämnar undersöka hur individer i en specifik 
kategori ser på ett identifierat problem, så kallad “mjuka data” som måste tolkas och analyseras 
av studiens författare för att skapa en förståelse. Vår uppgift i studien är att skapa en förståelse 
för hur de olika aktörerna tänker och resonerar kring det identifierade problemet som studien 
behandlar, och alltså inte använda oss av traditionell generalisering och statistik som vid 
kvantitativa datainsamlingar (Creswell, 2009). Målet med vår datainsamling är att samla in 
kvalitativ data gällande de åsikter, tankar och krav aktörerna på reklambyråmarknaden innehar 
kring samarbete, event där samarbete främjas, relationer mellan de olika aktörerna idag samt 
undersöka hur de ser på att bygga ett gemensamt varumärke med sina konkurrenter.  

Med studien avser vi att få fram detaljrika och djupa beskrivningar och tolkningar, genom 
djupgående intervjuer med utvalda aktörer i reklambranschen. Vilket stämmer överens med hur 
Johannessen och Tufte (2003) beskriver kvalitativa studier. I en kvalitativ studie har kontexten 
där studien utförs en betydande roll (Justesen och Mik-Meyer, 2011).  
 
En fallstudie är enligt Johannessen et al (2003) en forskningsstrategi som avser att samla en stor 
mängd data om ett fall, eller fenomen. Merriam (1994) definierar en fallstudie som en 
“undersökning av en specifik företeelse” så som ett event eller en grupp människor. Hon menar 
att man väljer att använda sig av en fallstudie då denna företeelse är av vikt eller intresse för det 
man vill studera, eller då det utgör en hypotes för studien (Merriam, 1994). En fallstudie kan 
bestå av fler än ett fall. Genom att undersöka flera fall hittar man det som är unikt i varje fall, 
samtidigt som likheter och skillnader mellan fallen blir tydliga. (Johannessen et al, 2003). 

Då vår studie kräver att vi undersöker hur aktörerna i reklambyråbranschen ställer sig till 
samarbete och hur de ser på den bransch de befinner sig i, finner vi det naturligt att ta till en 
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kvalitativ fallstudie för att få en djupare förståelse för ett antal reklambyråer. Detta möjliggör 
också att vi kan jämföra de olika aktörernas tankar och åsikter när vi i ett senare skede ska tolka 
deras svar. Vi anser också att en fallstudie är den strategi som ger oss bäst underlag för att 
besvara studiens syfte och uppgiftspreciserade frågor då vi kommer nära aktörerna inom 
reklambranschen och på så vis kan få direkta åsikter och tankar som kan hjälpa oss i studien.  

3.2 Teorival 
Utifrån studiens bakgrund och problem formulerades syfte och uppgiftspreciserade frågor som 
låg till grund för denna studies insamling av litteratur. Litteraturen som valdes ut att användas i 
studien var den som var mest relevant på studiens ämnen, och som gick att applicera på branscher 
som liknar reklambranschen. Då vi ville ha en god balans mellan väletablerade och citerade 
teorier och ny forskning, var även dessa faktorer avgörande då vi valde litteratur till vår 
referensram, tillsammans med en blandning av böcker och artiklar.  

Vi har bland annat huvudsakligen använt Strategic Brand management (Keller et al., 2012) i 
delkapitlet co-branding, eftersom denna litteratur fördjupar sig i detta ämne. Det är också tydligt 
att litteraturens författare är erkända och väl citerade forskare, allra främst Keller (Scopus, 2014). 
Men vi har också lagt vikt på att få inblick i flera forskares teorier för att säkerställa studiens 
kvalitet.  

3.3 Insamling av empiri 
Empirin som ligger till grund för denna studie har samlats in via intervjuer med aktiva 
reklambyråer i regionen Norrköping och Linköping. Den insamlade empirin bygger på de 
uppgiftspreciserade frågeställningarna samt de teorier som samlats in i referensramen. 

3.3.1 Primärdata - intervjuer med reklambyråer 

För att ha möjlighet till att besvara syftet med denna studie krävs en förståelse för vad 
reklambyråerna i en specifik region tycker och har för erfarenheter av samarbete inom branschen. 
För att få svar på de frågor som krävs genom direkt kommunikation med reklambyråerna har vi 
valt att samla in empirin under kvalitativa intervjuer. Detta i enlighet med Creswell (2009) som 
menar att det finns ett antal tillvägagångssätt för empiriinsamling som är naturliga i kvalitativa 
studier: intervjuer, observationer och dokumentinsamling. Detta styrks också av Merriam (1994) 
som anser att intervjuer är den viktigaste källan för att skapa den förståelse som krävs i en 
kvalitativ fallstudie.  

3.3.2 Urval av respondenter 

Den insamlade empirin i denna studie bygger på fem kvalitativa intervjuer med reklambyråer i 
Norrköping och Linköping. För att besvara studiens syfte och uppgiftspreciserade 
frågeställningar så precist som möjligt har en urvalsprocess, baserad på en rad olika faktorer, 
tagits fram.  
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Det första steget i urvalsprocessen var att fastställa studiens begränsningar. Då studien är ett 
examensarbete, baserat på 10 veckor, valde vi att begränsa studien geografiskt till Norrköping 
och Linköping. Att det föll på just dessa städer var för att ett samarbetsfrämjande initiativ redan 
existerar i området, samt att vi studerar på Linköpings Universitet, vilket gjorde det naturligt för 
oss att välja det närliggande geografiska området. Efter noga övervägning av hur många 
intervjuer som krävs för att göra en fullgod analys med god överförbarhet på hela branschen, och 
med studiens tidsbegränsning i åtanke, ansåg vi att fem intervjuer var tillräckligt. Monica Dalen 
(2008) menar att antalet intervjuer är en svår del av urvalsprocessen, då momentet kräver ett 
övervägande mellan att tillräckligt data samlas in för att analysen ska genomföras korrekt, med 
att man inte spenderar för stor del av studiens tidsbudget på datainsamlingsmomentet, eftersom 
även analys och avslutande kapitlen i studien kräver sin tid.  

Då vi vidare skulle välja respondenter till våra intervjuer valde vi att ta fram ett strategiskt urval, 
där studiens författare själv väljer vilka respondenter som ska delta i datainsamlingen, till skillnad 
från ett slumpmässigt urval (Johannessen et al, 2003). Detta är enligt Johannessen et al (2003) det 
vanligaste tillvägagångssättet vid en kvalitativ studie. För att underlätta valet av de lämpligaste 
respondenterna till vår insamling av empiri, sattes några krav på lämpliga respondenter upp. 
Respondenterna vi valde till empiriinsamlingen skulle komma från olika reklambyråer i 
Norrköping eller Linköping, lämpligen i varierande storlek gällande antal anställda och företagets 
omsättning. Respondenterna skulle också inneha en position inom sitt företag som gett denne god 
insikt i organisationen, och hur de arbetar. Genom att lista de aktiva reklambyråerna i Norrköping 
och Linköping och göra en ytlig genomgång av dem, valdes fem lämpliga reklambyråer ut. 
Genom en genomgång av de valda företagens anställda valdes också fem respondenter ut, efter de 
ovan nämnda kriterier. 

Ovanstående kriterier verifieras av Mats Alvesson (2011), som menar att det finns två faktorer 
som bör behandlas då urvalet görs. Den första faktorn är representativitet, vilket betyder att 
urvalet av respondenter bör vara bred och varierad. Enligt de redan framtagna kriterierna når vi 
höjd i denna faktor. Den andra faktorn är kvalitetsurval, vilket betyder att respondenterna som 
intervjuas bör vara erfarna och ha en inblick i frågan som studeras, samt respondenternas relevans 
till studien. 

Ett krav som också räknades in i urvalsprocessen var att de respondenter som intervjuades måste 
godkänna ljudinspelning under intervjun, samt att deras svar kommer publiceras som en offentlig 
handling efter studiens slut. Detta var ett måste då vi såg ljudinspelningarna som ett viktigt 
verktyg för oss under intervjuerna. Eftersom vi med dessa inspelningar säkrar att det som sägs 
under intervjutillfället noteras, och för att vi med denna hjälp kan gå tillbaka och lyssna på 
intervjuerna för att säkerställa att alla data stämmer och att vi inte missat någon värdefull 
information Creswell (2009). Respondenterna kommer dock vara anonyma, då vi inte finner 
relevans i att skriva ut respondenter och deras företags riktiga namn. I studien kommer vi därför 
använda oss av pseudonym. Detta för att skydda respondenterna och för att de ska känna sig 
trygga i att berätta saker som kan vara känsliga. Respondenterna introduceras och redovisas i 
tabell 1, se nedan.  
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Tabell 1 – Urval av respondenter 

3.3.3 Förberedelser - Intervjuguide 

Ett mål under intervjuerna har varit att alla de intervjuade ska reflektera över samma frågor, 
därför har en intervjuguide tagits fram, se bilaga 1. Intervjuguiden har sin utgångspunkt i de 
uppgiftspreciserade frågeställningarna och referensramen, och är utformade för att ge oss 
möjlighet att besvara studiens syfte. 

Med utgång från det kvalitativa syftet och den insamlade referensramen såg vi att en öppen 
intervju med semistruktur skulle passa bäst för vår typ av studie, eftersom vi anser att 
respondenternas åsikter och tankar lättast och tydligast kommer fram genom denna intervjuform. 
Creswell (2013) menar att en öppen intervjuform passar bra för kvalitativa studier, och Lantz 
(2013) kännetecknar öppna intervjuer som passande vid tillfällen då en vill ta reda på någons 
åsikter och tankar kring ett ämne.  

Justesen och Mik-Meyer (2010) beskriver att en semistrukturerad intervju bygger på en 
intervjuguide, där ett antal öppna huvudfrågor med kompletterande delfrågor definierats på 
förhand. Detta för att få så uttömmande svar som möjligt från respondenten vid en intervju. Vår 
intervjuguide har därför byggts upp på detta sätt, där underfrågorna används för att komplettera 
svaren på de övergripande, mer öppna, huvudfrågorna. Denna typ av semistrukturerade intervju 
som vi har valt att använda oss av finns även återgiven av Lantz (2013) men under ett annat 
namn. Enligt Lantz (2013) finns det fyra olika intervjuformer och de mest passande, för vår 
studie, är den ”riktat öppna” och den ”halvstrukturerade” intervjun. Dessa beskrivs likt den 
semistrukturerade intervjuform som vi valt att använda oss av, med öppna frågor och anpassade 
följdfrågor. 

Intervjuguiden som vi använder oss av är som tidigare nämnt ett stöd för att ställa samma frågor 
till alla de intervjuade, men den behöver inte följas precist. Detta i enlighet med Johannessen et al 
(2003) och Justesen et al (2010) som beskriver att intervjuguidens struktur kan förändras under 
intervjuns genomförande, exempelvis om den intervjuade tar upp oväntade ämnen. I ett sådant 
fall kan avvikelser från guiden förekomma och intervjuledaren kan följa upp med 
fördjupningsfrågor. Johannessen et al (2003) nämner också att avvikelser från intervjuguiden får 
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förekomma om den intervjuade kommer in på frågor i ett tidigare skede än vad som är planerat 
enligt intervjuguiden. Således kan kvalitativa intervjuer ibland likna samtal mer än intervju.  

Genom att utföra en provintervju fick vi en uppfattning om hur vår intervjuguide fungerade och 
om frågorna gav oss tillräckliga svar. Att utföra en provintervju är enligt Lantz (2013) ett viktigt 
steg då det kan leda till en rad förbättringar. Efter provintervjun hade vi en uppskattad tid på hur 
lång tid det skulle ta att genomföra en intervju, vilket gjorde att vi kunde be att de intervjuade 
skulle avsätta denna tid. Provintervjun ledde också till förbättringar i intervjuguiden.  

Fullständig intervjuguide återfinns i bilaga 1.  

3.3.4 Genomförande - Intervju  

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats hos de utvalda reklambyråerna. Detta för att 
respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt i situationen, då det är en omgivning 
som de är vana att vistas i (Johannessen et al 2003). Om vi istället hade genomfört intervjuerna 
på campus hade det, enligt Johannessen (2003) funnits en risk för att den intervjuade hade känt en 
känsla av underlägsenhet vilket hade äventyra hela intervjun. Vid varje intervju försökte vi också 
hitta en plats som var så lugn som möjligt för att hindra de intervjuade från att bli distraherade, i 
enlighet med Lantz (2013) som säger att det är viktigt att vistas i en miljö där det inte finns några 
element som stör koncentrationen.  

Under intervjuerna har en av oss agerat intervjuledare och ställt alla frågor till den intervjuade. 
Intervjuledaren har även haft i uppgift att anteckna stödord och tankar som uppkommit under 
intervjun. Den andra personens ansvarsområde har under intervjun varit att anteckna allt av vikt 
som sägs under sessionen på en dator, samt starta och stoppa ljudupptagningarna. Att vi valt att 
komplettera ljudupptagningen med omfattande anteckningar är för att säkra den data som samlats 
in vid exempelvis krångel med teknik. Enligt Creswell (2009) är det viktigt att registrera datan 
med flera olika medel ifall tekniken skulle strula eller något gå sönder.  

I ett tidigt skede av mötet påmindes den intervjuade om ljudupptagningen, samt den intervjuades 
anonymitet. Detta för att den intervjuade inte skulle tänka att intervjun spelades in under 
resterande tid då det enligt Lantz (2013) kan påverkar intervjun negativt. Efter samtycke till 
ljudupptagning började vi med att presentera studiens syfte och återge en kortare 
bakgrundsinformation så att den intervjuade skulle slappna av och bli insatt i ämnet.  

Under intervjuerna följde vi intervjuguiden nästan korrekt. Undantag gjordes om respondenten 
redan svarat på frågan i ett tidigare skede, eller om respondenten själv kom in på en fråga som vi 
hade längre fram i intervjun. Om respondenten svarade kort, eller inte riktigt förstod vad vi 
frågade använde vi oss av de kompletterande följdfrågorna. I vissa fall ställdes också frågor som 
kom upp under intervjuns fortgång, och som vi kände var relevanta för att förstå vad 
respondenten menade, eller skulle ge ett utvecklat svar. Vi avslutade varje intervju med att fråga 
om respondenten hade någon övrigt rörande ämnet som de ville tillägga, för att vara säkra på att 
de fått yttra sina tankar och åsikter kring ämnet.  
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3.4 Dataanalys 
Då vi genomfört alla intervjuer hade vi stora mängder rådata, både i form av ljudinspelning och 
anteckningar. För att göra all data lättare att hantera började vi strukturera upp datan parallellt 
med insamlingen av den. När en intervju var genomförd så gick vi igenom de anteckningar som 
gjorts, samt lyssnade igenom och skrev ner relevant information från ljudinspelningen, som 
sammanfattande svar under var och en av intervjuguidens frågor. Det vill säga, vi transkriberades 
inte intervjuerna ordagrant, utan vi tog ut den information vi fann mest relevant. Denna metod 
överensstämmer med Merriam (1994) då hon beskriver att datainsamlingen och reducering av 
rådata bör ske parallellt för att underlätta analysen.  

Valet att enbart plocka ut relevant information från ljudupptagningarna och inte transkribera dem 
ordagrant liknar också en av Merriams (1994) metoder. Hon beskriver att ett alternativ till 
transkribering är att plocka ut relevant information från ljudinspelningen och föra det i en 
loggbok. Också Lantz (2013) förespråkar vårt valda tillvägagångssätt att bearbeta och reducera 
rådata. Kortfattat beskriver hon att allt insamlat material ska sammanställas och reduceras till att 
enbart innehålla den information som är relevant för att besvara studiens frågeställning. 

Anledningen till att vi valt att följa Merriam (1994) och Lantz (2013) exempel med att föra 
loggbok och inte transkribera ordagrant beror på studies tidsbegränsning. Precis som Lantz 
(2013) säger så är transkribering en tidskrävande process och man bör ha goda skäl till att inte 
förenkla ett sådant arbete. Dessutom vill vi koncentrera vårt empirikapitel till att endast innehålla 
sådana svar som leder oss framåt i arbetet. Funderingar och tankar från respondenterna som inte 
innefattas i vårt ämne kommer därför inte att inkluderas i studien. Detta förenklar avsevärt för de 
som vill läsa och förstå studien, varför vi anser att det är nödvändigt att göra på detta sätt.  

När rådatan reducerats och blivit en hanterbar massa, sammanfattade vi var och en av 
intervjuerna, för att de skulle bli lättare att förstå och inte lika omfattande att ta till sig. Dessutom 
blev det lätt att förstå vad varje respondents övergripande tankar och åsikter var när de 
redovisades separat.  

3.5 Beskrivning av analysprocessen 
Då dataanalysen genomförts och rådatan bearbetats, tog vi all data från varje intervju, och satte in 
i samma intervjuguide. Detta för att få en övergripande bild på alla de olika svaren tillsammans. 
Vi markerade alla svar från de olika intervjuerna i varierade kulörer för att lätt kunna skilja på 
vem av de intervjuade som gett vilket svar. Den metod för analys och tolkning av data som vi 
använt oss av är hämtad från Creswell (2009) som beskriver en liknande process. Förenklat säger 
han att analysen och tolkningen av data är som att skala en lök, man tar hela tiden bort 
information för att komma till kärnan. 

Vidare analyserade vi de aktuella frågorna tillsammans med teorierna i referensramen för att få 
möjlighet att svara på studiens syfte och de uppgiftspreciserade frågeställningarna. I analysen 
användes liknande struktur som återfinns i både referensram och intervjuguide för att skapa en 
tydlighet. 
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3.6 Utvärdering av studiens kvalitet 
Validitet är ett begrepp som belyser huruvida resultatet i studien faktiskt besvarar studiens 
problem och syfte, det vill säga om studien undersöker det den säger sig undersöka (Justesen et 
al, 2011; Johannessen et al, 2003). Reliabilitet är ett ytterligare sätt att mäta studiens kvalité, 
genom att se hur väldefinierade studiens metoder är, och i hur hög grad studien skulle leda till 
samma resultat om den upprepades vid ett annat tillfälle av en annan författare (Justesen et al, 
2011; Johannessen et al, 2003). Dessa används, tillsammans med etik, för att stärka studiers 
trovärdighet och pålitlighet (Merriam, 1994).  

För att säkra validiteten och reliabiliteten i vår studie använde vi oss av ett antal strategier som 
Merriam (1994) tar upp i sin bok; triangulering och “horisontell”. Triangulering appliceras på vår 
studie då vi använder oss av många olika informationskällor för att besvara studiens syfte. Den 
horisontella strategin säkerställer studiens validitet och reliabilitet, och därmed dess kvalitet, 
genom att vår handledare och våra opponenter granskar vår studie under processens fortgång, 
samt kommer med åsikter och ifrågasättande tankar som kritiskt hjälper oss. Denna strategi stärks 
också av att vi är två författare som kan ifrågasätta, kritisera och diskutera tillvägagångssätt, 
beslut och tankar med varandra. På detta sätt är det inte en enskild person som påverkar 
resultatet, vi har kunnat väga upp varandras brister och delat tankar och insikter med varandra. 
Slutligen har en examinator läst igenom rapporten för att intyga att den är korrekt genomförd. 

En ytterligare faktor som stärker studiens validitet är att vi utgått från en strategisk urvalsprocess, 
vilket enligt Johannessen et al (2003) är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa studier. 
Vidare stärks studien av att urvalsprocessen varit utförlig, i den bemärkelse att vi listat krav för 
lämpliga respondenter. Samt att vi följt Alvesson:s (2011) kriterier för lämpligt urval, då vi valt 
ut varierade reklambyråer och satt krav på respondenternas erfarenhet och relevans till studien. 
Genom ovan nämnda faktorer och kriterier stärks också studiens överförbarhet, då variation och 
bredd mellan respondenterna kan representera hela regionen.  

Då kvalitativa ansatser vanligen samlar in data från ett mindre urval som inte är slumpmässigt 
framtaget kan en så kallad statisk generalisering inte appliceras. Istället använder man sig av så 
kallad överförbarhet: att de tolkningar och förklaringar man kommer fram till i en studie i mer 
eller mindre stor utsträckning kan överföras till andra likande fenomen. Kvalitativ data har ofta 
stor flexibilitet och överförbarhet till andra studier.  (Johannessen et al, 2003). Vi ser att vårt 
resultat innehar en hög överförbarhet i branscher som liknar reklambranschen, då deras 
konkurrenssituationer och samarbetsformer påminner om varandra. Vi ser också att 
överförbarheten är hög i regioner som innehar samma storlek som den vi undersökt, då de 
troligen har samma struktur och storlek på företag som de vi tittat närmare på i vår studie. Likaså 
finns en potentiell överförbarhet till event som riktar sig till företag inom samma bransch.  

Merriam (1994) menar att när en forskare, eller i det här fallet en student, gör en kvalitativ 
fallstudie är det denne som huvudsakligen utgör det viktigaste redskapet för att samla in och 
analysera information till studien. Detta gör att vi som utför studien själva avgör vilken 
information som är mest relevant, och kan därför välja att använda det vi ser som allra bäst i vår 
studie. Vidare menar Merriam (1994) att det också finns negativa aspekter, mänskliga 
begränsningar så som att begå misstag eller att låta personliga värderingar spela en för stor roll i 
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studien. Detta vägs, som tidigare nämns, dock upp av att vi är två författare och att vi har 
opponenter och handledare som kritiskt granskar processen och dess resultat.  

Respondenterna i studien är strategiskt utvalda utefter den reklambyrå de arbetar på, och deras 
insikt och erfarenhet i branschen. Med tanke på att vi valt så varierande respondenter vi kunnat 
anser vi att de aktörer i reklambranschen som vi intervjuat kan representera hela regionen.  

Trovärdigheten kan ifrågasättas med faktorer så som att studiens respondenter ändrar uppfattning 
över tid då branschen utvecklas och förändras. Men också för att vi valde att inte transkribera 
intervjuerna, vilket betyder att information kan gå förlorad eller bli tolkade på fel sätt. Men denna 
faktor stärks genom att vi under intervjuerna genomförde en ljudinspelning dit vi kunnat gå 
tillbaka och lyssna obegränsat.  
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4 Empiri 
Studiens författare har intervjuat fem olika personer som arbetar på skilda reklambyråer, i både 
Norrköping och Linköping. Reklambyråerna skiljer i storlek, från en till 16 anställda. Personerna 
i fråga har även olika befattningar inom det yrkesområde studien behandlar. Respondenterna är 
anonyma och benämns under pseudonym.  

4.1 Respondent 1 - Hellström 

4.1.1 Event - Framgångsfaktorer 

Hellström har jobbat inom branschen länge och har således mycket erfarenhet kring de event som 
anordnas. Hen säger att det finns få event som är riktade till endast reklambranschen idag, och 
uppger främst att hen brukar gå på två slags event: de som är i utbildningssyfte och de som är till 
för att knyta och stärka kontakter inom branschen. Hen föredrar helt klart de sociala eventen 
eftersom hen tycker det är värdefullt att prata med aktörer på andra reklambyråer om exempelvis 
konjunkturer, och kolla ifall man kan hjälpa varandra på något vis. Hellström trivs med event där 
man träffas utan förpliktelser och på så vis kan samverka, prata både jobb och privatliv, samt 
upptäcka nya människor och kompetenser. Hellström tycker att allt för stora event kan bli 
anonyma och föredrar därför lite mindre där man kan hinna prata med så många som möjligt.  

Hellström går främst på sociala event för att det är trevligt, för att knyta nya kontakter och hitta 
nya människor som hen möjligen kan ta hjälp av vid behov. Tid och plats är avgörande faktorer 
för om hen väljer att delta i ett event, likaså vilka andra som kommer dit, då hen är intresserad av 
ett utbyte och en mångfald bland de övriga deltagarna. Event med utbildningssyfte går hen på för 
att få ny kunskap eller inspiration. Till sådana event är ämnet och agendan av stor vikt, eftersom 
hen inte vill riskera att slösa onödig tid på något hen redan kan, eller inte är intresserad av. 
Hellström tycker inte att sociala event behöver ha någon agenda, hen tycker också att det är 
oviktigt om eventet är i Norrköping eller Linköping eller om hen behöver anmäla sig innan. 
Skulle Hellström själv ordna ett event skulle hen vilja bjuda in en inspiratör som dragplåster, och 
sedan låta deltagarna bara umgås och träffas.  

Det har hänt att Hellström ändrat uppfattning kring en reklambyrå, eller en medarbetare på en 
reklambyrå, efter att de deltagit på samma event. Event Hellström deltagit på har också stärkt 
kontakten till aktörer på andra reklambyråer. Hen anser att event är en bra plattform att knyta 
kontakter på, men ser också en viss svårighet att få människor att gå på event. Hen, och det 
företag hen jobbar på, har flera gånger träffat människor på event som de sedan inlett ett 
samarbete med. Dessa har nästan uteslutande varit frilansare eller möjligen byråer med annan 
huvudkompetens än den Hellström jobbar på. Att en inte inleder samarbete med för lika 
reklambyråer tror Hellström beror på att konkurrensen är för stor mellan reklambyråerna i 
regionen. Hen menar också att det finns en rädsla i att inleda samarbeten med konkurrenter.  
 
“Det har hänt oss flera gånger att vi inlett samarbete med kompletterande byråer, exempelvis 
webb- eller identitetsbyråer, som efteråt tagit över våra kunder. Det gör att vi är jätteförsiktiga, 
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särskilt då det gäller stora kunder. Jag tror att de flesta byråer tycker att det läskigt och svårt att 
lita på andra, då vi i stor utsträckning konkurrerar med varandra.” 

På frågan hur Hellström tror att event skulle behöva vara för att generera samarbete i större 
utsträckning, mellan reklambyråer, svarar hen att det förmodligen är svårt att få reklambyråer att 
samarbeta. Men hen säger ändå att om en skapar ett särskilt event som hålls en gång om året, där 
det tydligt framgår att syftet med eventet är att bygga nätverk och en starkare region, tror hen att 
det skulle kunna generera mer samarbete. Hen föreslår en slags “speeddating” där varje företag 
kort får presentera sig, och att alla sedan får chansen att prata med alla om vad man kan hjälpas åt 
med. Men det är viktigt att det inte blir för formellt och stelt, säger Hellström.  

Hellström har flera gånger deltagit på Byråölen och tycker att det är ett bra event där sociala 
kontakter knyts under lediga former. Deltagandet har stärkt kontakten mellan Hellström och 
andra aktörer i reklambranschen. Hen säger att det kommer mycket folk på tillfällena och att det 
verkar uppskattats av de andra som deltar. Hellström tror att syftet med Byråölen är att knyta 
kontakter och samarbeta, men säger att detta inte alltid är så lätt att uppnå då fel personer 
möjligen kommer. Från reklambyrån Hellström jobbar på brukar exempelvis inte företagsledarna, 
som bestämmer på byrån, delta. Hen kan som projektledare lätt ta in en frilansare hen träffar på 
Byråölen i ett projekt, men ett större samarbete med en annan reklambyrå kan hen inte styra över, 
då det är en stor fråga för företaget. Hen föreslår att Byråölen borde fortskrida som det gör, men 
att arrangörerna en gång om året satsar på ett större event med ett större och starkare syfte att 
generera samarbete och hitta kompetenser.  

4.1.2 Samarbete - Nätverkande och kompetensutväxling 

Hellström anser inte att hens företag är delaktig i ett nätverk med andra reklambyråer, däremot 
med andra aktörer såsom filmbolag, som de ibland samarbetar med. Hen ser inga direkta fördelar 
med att nätverka med de reklambyråer som har ungefär samma kompetens som den hen jobbar 
på, däremot ifall de har andra specialkompetenser. Hellström ser heller inga fördelar att dela med 
sig av kunskaper till konkurrenter, förutom för de som har mindre kompetens. Reklambyrån hen 
jobbar med delar inte med sig av sina kunskaper. I jämförelse med en väletablerad och erkänd 
reklambyrå med över 100 anställda, anser Hellström att byrån hen jobbar på har väldigt smal 
kompetens.  

“Ibland har vi jätteduktiga konsulter och vi kan vara väldigt kreativa, men på en så stor 
reklambyrå i en större stad har de enorm kompetens och kreativ höjd, med tanke på hur många 
konsulter de har. De stora företagen skulle aldrig kunna tänka sig att gå till en liten reklambyrå i 
någon småstad, samtidigt som de duktiga medarbetarna söker sig till reklambyråer i 
storstäderna.” förklarar Hellström.  

4.1.3 Samarbete - Samarbete och konkurrens 

Reklambyrån Hellström jobbar på har vid flertalet tillfällen samarbetat med andra företag i 
samma bransch, men hen anser att det krävs en situation där en samarbetspartner innehar en 
kompetens som inte företaget hen jobbar på har, för att samarbete ska fungera. En sådan 
kompetensutväxling tror Hellström är vägen till att starta samarbeten mellan reklambyråer, men 



 29 

hen ser också att ledningar säkert skulle känna oro att deras medarbetare trivs för bra i 
samarbetsgrupperna och därför byter reklambyrå, eller startar en egen med dessa kompetenser.  

Som det ser ut idag tar Hellström hellre hjälp av kommunikations- eller mediebyråer i Stockholm 
än här i regionen, eftersom hen på det sättet inte riskerar att förlora kunden till en konkurrent i 
lika stor utsträckning, då de flesta kunder också befinner sig i regionen. Hen menar också att 
jobbets kvalité säkerställs om hen tar hjälp av en Stockholmsbyrå. Hellström säger dock att om 
en kund är från en annan region känner hen inte samma rädsla att samarbeta med en reklambyrå i 
samma region som hen verkar i.  

Om Hellström fick önska hur ett framtida samarbete med en annan reklambyrå skulle se ut, 
berättar hen att hen skulle vilja att de jobbade med ett specifikt projekt eller kampanj till en större 
kund, genom att ta olika kompetenser från olika reklambyråer. Hen poängterar också att hen 
skulle förespråka att ett avtal skrevs innan för att säkerställa att ingen tog någon annans kund. 
Skulle flera andra reklambyråer i regionen börja inleda samarbete med varandra skulle hen 
personligen bli nervös. Hen skulle då vara intresserad av att hänga på samarbetet.   

4.1.4 Gemensamt varumärke - varumärke 

Hellström ser Stockholm som en gigantisk reklamregion. Hen tror att de flesta främst tänker på 
de större reklambyråerna då de tänker på stadens utbud av reklambyråer, men att det även finns 
många mindre. Hellström ser Norrköping och Linköping som en reklamregion som, till skillnad 
från Stockholm, har många små reklambyråer utan starka varumärken. Några sticker dock ut med 
ett gott rykte eller bra kompetens. 

“Även Stockholms mindre reklambyråer, som är i samma storlek och har ungefär samma 
kompetens som reklambyråerna här i Norrköping och Linköping, får ibland jättestora kunder just 
för att de befinner sig i Stockholm. Vi här i regionen skulle aldrig få en sådan kund.” 

Hellström tror att det är vore en bra idé att bygga upp Norrköping och Linköping till en starkare 
reklamregion för att locka större kunder utifrån, men hen vet inte hur det skulle gå till eftersom 
alla reklambyråer idag mest tänker på sig själva, och således endast jobbar för att själva gå med 
vinst och tjäna pengar. Snarare än att bygga ett nätverk mellan byråerna, tror hen att det bästa 
sättet skulle vara om en reklambyrå fick stora kunder, och att flera kunder på så vis fick upp 
ögonen för regionen.  

4.1.5 Gemensamt varumärke - Co-branding 

Hellström tror att varumärkessamarbeten så som co-branding mellan reklambyråer är svårt att 
uppnå, då alla är intresserade av att tjäna pengar och samtidigt är rädda att förlora sina kunder till 
konkurrenter. Om den reklambyrå hen jobbar på skulle få en stor kund hade hen hellre sett att de 
tog hjälp av en anonym reklambyrå i Stockholm med rädsla att förlora kunden till någon annan i 
regionen och för att dessutom säkra kompetensen. Hen tror att många reklambyråer i regionen 
tänker så. Saknar företaget kompetenser till enskilda projekt är det dock vanligast att de plockar 
in frilansare.  
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Trots detta är Hellström positiv till att bygga upp ett varumärke kring Norrköping och Linköpings 
som en stark reklamregion. Hen tror, som tidigare nämnt, att vägen dit är genom att en 
reklambyrå ligger i fronten och drar stora kunder till regionen snarare än en direkt samverkan 
mellan reklambyråer.   

4.2 Respondent 2 - Jönsson 

4.2.1 Event - Framgångsfaktorer 

Jönsson har arbetat inom reklambranschen i snart tio år. Hen nämner ett par event som hen 
deltagit i, och de handlar både om föreläsningar, luncher och mer sociala evenemang. Jönsson 
uppger att hen främst går på de evenemang som ger någon slags kunskap eller inspiration, då hen 
tycker att det är viktigt att en inte stänger in sig själv. De event som Jönsson föredrar ska vara 
delade i två delar. En del där kunskap står i fokus, exempelvis föreläsningar eller filmvisningar 
och en andra del där det sociala står o fokus. Att få träffa de andra som är aktiva inom branschen 
är också viktigt för Jönsson då det är ett bra tillfälle att diskutera gemensamma problem som 
branschen ställs inför. 

Jönsson uppger att datum, tid och innehåll är viktiga faktorer för om hen ska delta på ett event. 
Innehållet måste vara så pass intressant att hen kan boka om i sitt schema. Storleken på eventet 
spelar ingen roll. Om Jönsson själv skulle bjuda in till event hade hen använt sig av sociala 
medier och andra digitala kanaler för att fånga andra reklambyråers intresse. 

Jönsson anser att allt företagande styrs av människor och därför lägger hen stor vikt vid 
personliga relationer, speciellt i mindre regioner med mindre företag. Där av ser hen event som 
en bra kommunikationsplattform, där en kan få ett ansikte på de andra i branschen och starta 
diskussioner under lättsamma former som senare kan leda till ingångar på ett jobbmässigt plan. 
De event som Jönsson deltagit i har lett till en starkare kontakt med flera andra företag, även om 
hen anser att det är på ett mer personligt plan. Flera kontakter har även lett till samarbete, men då 
i mindre format. 

Jönsson känner till eventet Byråölen och beskriver det som ett bra evenemang vars syfte är att få 
personerna i branschen att träffas och ha trevligt. Hen anser att evenemanget är på individnivå, 
men vet om att det finns ambitioner om att skapa bättre kontakt mellan Norrköping och 
Linköping. Hen tycker att Byråölen är ett bra event för att det ger chansen att träffas under 
avspända former och i det riktiga livet, men Jönsson har svårt att se hur Byråölen skulle kunna 
utvecklas för att generera mer samarbete. Hen anser att de personer som vill inleda samarbete 
hittar vägar till att göra det vare sig det finns en Byråöl eller inte. 

4.2.2 Samarbete - Nätverkande och kompetensutväxling 

Jönsson anser att hen är delaktig i ett nätverk av reklambyråer, och ser att det är viktigt 
exempelvis när hen, eller någon annan i nätverket, måste ha hjälp med vissa saker som de inte har 
möjlighet att klara själva. Hen tycker att nätverk är ett viktigt sätt för att kunna samverka med 
andra reklambyråer, och att det bidrar till en viss dynamik. Hen ser också det positiva i att 
personer byter arbetsplats över tid och anser att det är bra för att inte “snöar in sig”. 
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Att dela med sig av kunskaper inom ett nätverk tycker Jönsson är positivt, dock upplever hen att 
de yngre personerna i branschen är mer benägna att dela med sig av kunskap än de som är äldre. 
Hen tror att det kan bero på att den yngre generationen lever i en mer öppen värld och att de äldre 
personerna, som har varit med i branschen länge, har blivit mer affärsmässiga och ser varandra 
mer som konkurrenter än vad den yngre generationen gör. 

I jämförelse med en väletablerad och erkänd reklambyrå med över 100 anställda, uppger Jönsson 
att hen har bred kompetens för att vara en person men att det inte går att jämföra med 100 
anställda, då hen jobbar själv på sitt företag. Om Jönsson får en kund som hen vill jobba med 
men inte innehar den kompetens som krävs för uppdraget så försöker hen hitta någon form av 
allians men vanligen så anställer hen frilansare.  

4.2.3 Samarbete - Samarbete och konkurrens 

Jönsson beskriver att hen en gång arbetat tillsammans med flera andra byråer i ett projekt och att 
samarbetet gick bra till en början. Varför det fallerade vet hen inte men beskriver vidare att: 
”Lärdomen av det samarbetet är att alla ser till sitt eget bästa, samarbete är alltid härligt och bra, 
oftast en vacker tanke men jag tror att man till slut hamnat i ett läge där det känns ineffektivt.” 

Om andra reklambyråer i regionen skulle inleda samarbete hade Jönsson varit intresserad av att 
vara med om uppdraget hade varit lockande. Annars hade hen inte varit lockad till samarbete då 
hen uppger att det inte är viktigt att vara med överallt. ”Det är uppdraget som styr”.  

Det som krävs för att Jönsson idag skulle inleda samarbete med andra reklambyråer är ett 
uppdrag som är för stort för att ta sig an på egen hand. Idag sitter Jönsson i samma lokaler som en 
annan reklambyrå, och hen beskriver att anledningen är att hen har förstått att samarbete, 
gemenskap och nätverkande är nyckeln till att komma vidare och hitta nya möjligheter. ”Jag 
anser att samarbeten ska bygga på att man hittat personer man tycker om att samarbeta med, man 
ska inte likna varandra för mycket för då försvinner dynamiken. Det viktiga är istället att 
komplettera varandra på ett bra sätt, för att 1+1=3.” 

4.2.4 Gemensamt varumärke - Varumärke 

Jönsson anser att Stockholm har många bra reklambyråer men att detta är en följd av att de stora 
kunderna finns där. Hen anser också att det samma gäller för Göteborg och Malmö. 

Jönsson tycker att det hade varit trevligt om Norrköping och Linköpings sågs som en stark 
reklamregion, men påpekar att det är en lång väg dit. Hen anser att de små reklambyråerna i 
regionen inte bidrar till att regionen stärks, och tror att det kommer dröja länge innan någon 
kommer börja jobba för det. Hen anser också att regionen måste bli större, även utanför 
reklambranschen, att Norrköping och Linköping måste växa ihop mer. För tillfället ser aktörerna 
bara till sitt eget bästa. Jönsson anser att en reklambyrå växer med sina uppdrag, och att det inte 
finns så stora kunder i regionen just nu bidrar till att reklambyråerna är små, tillsammans med att 
företagen i Stockholmsregionen sällan lägger jobb i annan region. 
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4.2.5 Samarbete - Co-branding 

Jönsson tycker att co-branding och varumärkesallianser är bra idéer om man ställs för en 
utmaning som en inte klarar av själv. Hen skulle kunna applicera en sådan metod till sitt eget 
företag vid ett sådant tillfälle. I en fråga angående reklambranschen i Stockholm och huruvida 
Norrköping och Linköping skulle kunna bygga upp ett gemensamt varumärke, likt Stockholms, 
säger Jönsson att det nog inte är möjligt. Hen säger att om Norrköping och Linköping växer, så 
växer Stockholm ännu mer vilket gör att vår region alltid kommer ligga efter.  

4.3 Respondent 3 - Engström  

4.3.1 Event - framgångsfaktorer 

Engström har identifierat en mängd olika event, varpå hen mestadels deltar på tävlingar, ofta 
arrangerade av en partner till hens företag. Engström upplever över lag att event är något bra, och 
att man ofta har något med sig efter deltagande på ett event, ibland affärsrelaterat och andra 
gånger en förutsättningslös kontakt. Hen tycker att det är bra att träffa andra i samma bransch, 
eftersom de vanligen står för samma typer av problem. Dessutom ser hen en fördel i att någon 
driver aktiviteten under ett event. För att ett event ska bli lyckat tycker Engström att det ska 
finnas någon slags aktivitet under det, så att deltagarna får något med sig när de går därifrån. Hen 
vill också att event hen besöker har en tydlig agenda. Finns det ingen agenda tror hen det kan 
vara svårt för de som är nya på marknaden att få ut något av eventet, dessutom gillar hen 
personligen inte den typ av event där deltagarna minglar fritt, vid sådana tillfällen pratar hen 
oftast med de som hen redan känner sedan tidigare. En annan möjlig brist på ett event är att 
programpunkterna inte når upp till förväntan.  

Engström föredrar event som är lite större, då hen tror att det finns en större vilja att dela med sig 
av saker i sådana sammanhang. Men hen säger att större event också riskerar att bli opersonliga. 
Under mindre event finns andra krav på att det finns ett förtroende i gruppen, och det blir också 
ointressant snabbare. Engström går på event vars agenda hen finner intressant, och har ibland 
svårt att motivera sig själv att gå på event om hen inte lockas av innehållet. Hen är medveten om 
att det också finns ett värde att träffa människor, men om hen går på event för sociala själ gör hen 
det inte för sin egen skulle utan för andras. Engström tycker inte att alla event behöver handla om 
affärer, utan trivs bättre på förutsättningslösa möten, fast med en riktning eller agenda.   

Tillsammans med innehållet är det också avgörande för Engström vilka andra som ska gå på ett 
event. “Tror jag att det kommer bli ett välbesökt event med flera spännande människor, så 
kommer jag vilja delta. Men det beror också på relationen med den som bjuder in.” Engström 
säger att det ibland är svårt att komma iväg på event eftersom konkurrensen om tid är stor. Hen 
tror att om hen måste anmäla sig innan eventet är motivationen att sedan gå dit större, då hen 
redan tagit ett beslut att gå.  

Viktiga faktorer när en bjuds in på ett event enligt Engström är att inbjudan är personlig, och att 
arrangörerna tänkt igenom vad deltagarna ska få ut av att gå på eventet. “Det är som att arrangera 
en fest. Det måste finnas ett tema och riktning, en får tänka på vilka gäster som går ihop med 
varandra, vilka gäster som lockar ännu fler gäster och vilka som känns spännande att ha där. Att 
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bjuda in en kund till ett event med enbart byråer skulle exempelvis fallera, detta för att alla skulle 
bli så angelägna om att få den kunden.”  

Det har hänt flera gånger att Engström ändrat uppfattning kring personer och företag hen träffat 
på ett event. Bland annat har hen träffat människor på event som hen senare börjat jobba med på 
något sätt. Men det har också hänt att hen fått en sämre uppfattning, då exempelvis någon inte 
levt upp till tidigare förväntningar. Utmaningen i att ordna event tror Engström är att uppnå 
relevans för de som bjuds in. Hen ser inte event som tidsfördriv utan tycker det är viktigt att ha 
med sig något därifrån, så som en ny kontakt eller inspiration.  

De event Engström deltagit i har gjort att hen lärt känna mer folk i branschen samtidigt som de 
upprätthållit tidigare relationer. För att event ska generera samarbete i större utsträckning tycker 
Engström att det är viktigt att alla deltagare får en ärlig chans att presentera sig för varandra, och 
att arrangörerna hittar en bra tid på året, i månaden och i veckan då eventet inte krockar med 
andra aktiviteter. Hen nämner exempelvis ett återkommande lunchevent inom näringslivet som 
hen brukar gå på. Inför varje lunch presenteras en ny fokuspunkt, och inleds med en ny talare. 
Efter talet blir deltagarna placerade vid borden, och tvingas därför in i situationer med nya 
människor, där de kan diskutera det som tidigare sagts. Engström tycker detta är ett mycket bra 
sätt att introducera sig till nya människor.  

Engström känner till Byråölen, men har själv inte deltagit. Hen tycker det verkar som eventet är 
ett sätt för människor som redan känner varandra att träffas, och inte fungerar så bra för de som 
inte har några kontakter i branschen sedan tidigare.  

4.3.2 Samarbete - Nätverkande och kompetensutväxling 

Engström anser att i ett nätverk måste ett konsekvent utbyte ske, och som det ser ut i dagsläget är 
det företag hen jobbar på inte delaktiga i ett nätverk inom branschen. Hen berättar att på en skala, 
där nätverk är i ena änden och konkurrens i andra, befinner sig hens företag längst ut på 
konkurrens-sidan. Hen förklarar att i ett läge där alla har för mycket att göra går det bra att 
samverka och ge bort jobb, men just nu upplever hen marknaden som “äta eller ätas”. Trots 
avsaknaden av nätverk tror Engström att det är viktigt att vara delaktig i ett nätverk i 
reklambranschen. Dels för att kunna bevaka konkurrensen, men också för att hålla koll på 
rekryteringsmarknaden. Engström tror att det är viktigt att dela kunskaper och erfarenheter i ett 
framtida branschnätverk, men hen tror inte att det är vad som kommer bygga den gemensamma 
styrkan i regionen. 

 “Om vi tog ett gemensamt beslut mellan byråerna att kompetensutväxla skulle det ge större 
resultat och vara bra för oss alla. Problemet är ofta att vi sätter kortsiktiga och 
organisationsdrivna resultat först. Idag har vi ingen gemensam, yttre, målsättning för vart vi ska. 
Det är en stor utmaning.”  

Jämfört med en ledande reklambyrå i Stockholm tycker Engström att hens reklambyrå har bred 
kompetens, men kanske inte alltid så djup. Hen menar att idéerna inte är bättre i Stockholm, men 
att det där finns många vassa personer som utmanar varandra, vilket hen tror är svårt att återskapa 
i en mindre region. I Norrköping- och Linköpingsregionen är kompetensen generell, och i 
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Stockholm är de mer specialiserade. ”Man skulle kunna jämföra det med att vi är allmänläkare, 
och de hjärnkirurger.” 

Om situationer uppstår där byrån där Engström jobbar inte kan ta en kund på grund av dess 
storlek, där det handlar om kapacitet tar de ofta hjälp av frilansare. Om det är kompetens som 
saknas köper de tjänster från en kompletterande reklambyrå, det har också hänt att denna finns 
inom regionen.  

4.3.3 Samarbete - Samarbete och konkurrens  

Det händer att Engströms reklambyrå samverkar med andra reklambyråer, men då innehar de 
olika positioner och kompetenser, och blir således inget hot mot varandra, exempelvis 
produktionsföretag eller PR-byråer. I dessa fall har de samarbetande företagen gått till kunden 
tillsammans, och sagt att det vill samarbeta för att få fram resultatet. Tyvärr har vissa samarbeten 
blivit till en besvikelse i efterhand. “En gång samarbetade vi med ett företag som satt i samma 
lokaler. Deras tolkning av det var nog att vi gynnades väldigt mycket, medan vi tolkade det som 
att vi bjöd fram dem till bordet. Efteråt tog de över flera av våra kunder, vilket verkligen blev en 
sur eftersmak för oss. Tappar man en kund så känns det verkligen hos våra ägare, det blir ju 
mindre pengar till oss.” 

För att Engström skulle vilja inleda ett samarbete idag krävs en lucka i företagets kompetens, 
eller att de på annat sätt inte klarar av att leverera till kunden på egen hand. Skulle andra 
reklambyråer börja samarbeta med varandra hade Engström sett det som ett sätt för dem att 
organisera sin verksamhet, något som förändrade konkurrensen på marknaden.  

Engström ser samarbete som ett steg till en djupare relation, som måste bygga på förtroende och 
en sund affärsmässighet i grunden. Därför tror hen att bästa sättet att inleda samarbete är att starta 
med ett kortsiktigt projekt, för att sedan arbeta på längre sikt. Hen tycker det är viktigt att det 
finns utrymme för de individuella målen också i ett samarbete, och att alla inblandade parter 
gynnas.  

4.3.4 Gemensamt varumärke - varumärke 

Engström ser Stockholm som den ledande reklamregionen i volym och värde, och tror att detta 
troligtvis grundar sig i en stor marknad, och ett stort köpintresse i den regionen. Hen tror inte att 
de befintliga reklambyråerna i Stockholm är bättre än i Norrköping och Linköping, men att 
Stockholmsbyråerna tjänar på en större rekryteringsbas och en god image om att kunder får bättre 
resultat från reklambyråer i Stockholmsregionen. Hen menar vidare att kunderna i en mindre 
region inte har lika stor budget, vilket speglas i att projekten får mindre tid och att resultaten inte 
blir lika publika. Hen tror också att medarbetarna i de större regionerna i större utsträckning byter 
mellan olika reklambyråer, vilket stärker de personliga nätverken. Procentuellt sätt tror ändå 
Engström att resultaten är lika kvalitativa i båda regioner.  

Fördelar med Norrköping och Linköping gentemot en större reklamstad tycker Engström är att 
här jobbar de med trygga och stabila kundförhållanden, med vänligare jargong och kunder som 
ofta har en positiv inställning, dessutom finns en annan närhet. Kvalitén tycker hen är bra i 
förhållande till de förutsättningar som ges, men för att det ska vara möjligt att bygga upp en stark 
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reklamregion tror hen att det behövs en starkare identitet att bygga varumärket kring. “Det hade 
varit fantastiskt, och vi hade haft mycket nytta av att folk kunde se till vår region och tänka att det 
är en kreativ region med duktiga kreatörer. Men tyvärr ser jag inte vägen dit särskilt tydligt idag, 
vi behöver ta många steg framåt först.”  

4.3.5 Gemensamt varumärke - Co-branding 

När det saknas kompetenser eller resurser till vissa projekt tar Engströms reklambyrå in andra 
aktörer. Engström säger att det egentligen inte är särskilt långt till att ta hjälp av en annan 
reklambyrå i mindre projekt, men det finns en spärr eftersom de tidigare förlorat kunder i sådana 
sammanhang.  

För att möjliggöra att ett starkt varumärke byggs i regionen tror Engström att det skulle behövas 
ta in en referensgrupp eller styrelse, som kunde fungera som en utomstående rådgivare. Dessa 
skulle exempelvis kunna vara regionala ikoner med hög status. Någon ovanifrån skulle behöva ta 
beslutet att det var viktigt att stärka regionen på detta sätt, genom att skapa en medvetenhet om 
kreativiteten i regionen och sprida att det är en spännande region att arbeta i. Att detta inte gjorts 
tror Engström beror på att det inte finns någon tydlig intressent idag. Hen menar att om det 
exempelvis handlade om att läkare skulle lockas till regionen, hade hälsouniversitetet funnit ett 
intresse i detta och hjälpt till. Den kreativa branschen är inte i fokus i regionen. “Vi konkurrerar 
för mycket i denna bransch, och klarar inte av att lösa detta själva. Därför behövs det någon 
oberoende som leder samarbetet framåt. Hade vi lyckats kunde större företag i Stockholm kanske 
se oss som en reklamregion med högre kvalitet till ett bättre pris.” 

4.4 Respondent 4 - Hermansson 

4.4.1 Event - Framgångsfaktorer 

Hermansson har under sina 15 år i branschen deltagit i många olika event, både sociala, 
affärsrelaterade och tävlingsinriktade. Hermansson tycker att det är viktigt att träffa andra 
företag, både i reklambranschen och utanför, som i efterhand kan vara potentiella kunder eller 
samarbetspartners. Som företagare föredrar Hermansson event som kan leda till kontakter, då får 
eventen gärna vara styrda så att en ”tvingas” in i möten med personer en inte tidigare träffat. Från 
erfarenheter kring event i reklambranschen tycker Hermansson att det bör vara en blandning av 
både reklambyråer, kunder och leverantörer. Personligen tycker Hermansson om event som ger 
någon form av inspiration, information eller utbildning. 

Anledningen till varför Hermansson deltar på event är att hen tycker att det är viktigt att visa sin 
uppskattning och för att det är viktigt att visa upp sig som företag, speciellt om det handlar om 
kundrelaterade event. Hen ser även en möjlighet att hitta talanger som kan vara intressanta i 
framtiden under event. Under event har det företag Hermansson jobbar på fått många nya 
kontakter inom branschen, och de har även inlett samarbete med personer de träffat på event.  

De viktigaste faktorerna för om Hermansson deltar på ett event är tiden då eventet är placerat, 
samt syftet med eventet. Hen upplever ofta att event är dåligt placerade och att det inte finns en 
tanke på att de som ska delta också har ett privatliv. Hermansson säger också att hen tror att 
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många event skulle kunna gå ihop med varandra och på så vis hållas mer sällan, samtidigt som de 
blev större. Hen förklarar att om ett event ska ta upp hens yrkestid är det viktigt att veta vad som 
ska hända på eventet och vilka andra som kommer att delta. Om Hermansson själv skulle ordna 
ett event skulle hen placera det på dagtid och vara noga med att dess förklara syfte, och varför en 
bör delta. 

Hermansson uppger att hen har ändrat uppfattning om personer som hen träffat på event. Ibland 
till det bättre, då hen fått upp ögonen för en talang eller hittat en samarbetspartner. I andra fall till 
det sämre, då en person betett sig illa. Hen tycker det är väldigt viktigt att träffas personligen för 
att kunna skapa sig en uppfattning om andra människor. Hen säger också att det är viktigt att 
kunder och andra reklambyråer får en god uppfattning om den reklambyrå hen jobbar på, vilket 
gör det extra viktigt att delta och synas på event.  

Hermansson anser att fördelen med event som kommunikationsplattform är att hen får en 
möjlighet att träffa personer som annars hade varit svåra att hitta anledningar att boka in privata 
möten med. Dock tycker hen att en nackdel är att det inte går att prata om vad som helst då 
konkurrenterna är i samma rum. Hermansson berättar att på hens reklambyrå har de träffat många 
företag och intressanta personer på event, som de nu i efterhand har på sin kontaktlista. Hen 
tycker att event är ett bra verktyg för att ”bryta isen”, lära känna varandra och starta en dialog. 

För att event ska kunna generera mer samarbete tror Hermansson att de måsta bli mer 
“tydliga”. Hen säger att det då exempelvis kan handla om att bli indelade i grupper för att lösa 
problem, eller på något sätt få tillfälle att prata med personer som en inte tidigare haft kontakt 
med. Hen anser också att det är viktigt att det finns någon som leder eventet framåt. 

Hermansson känner till eventet Byråölen och tror att syftet är att stärka kontakten mellan 
reklambyråerna i regionen. Detta för att antingen hitta samarbetspartners eller dra erfarenheter av 
varandra gällande företagande. Hen tycker att det är bra att Byråölen möjliggör att olika aktörer i 
branschen träffar varandra på detta sätt. De negativa delarna av Byråölen är enligt Hermansson 
att det är placerat på kvällstid vilket gör att det krockar med hens privatliv. Hen tycker också att 
det är synd att det enbart är reklambyråer som är bjudna till eventet, då hen anser att hen haft mer 
nytta av att träffa andra företag inom branschen. Att Byråölen nu expanderar till Linköping tror 
Hermansson inte alls på. Hen tror istället att Byråölen endast ska hållas en gång per år, och 
då bjuda in andra företag än bara reklambyråer. 

4.4.2 Samarbete - Nätverkande och kompetensutväxling 

Hermansson anser inte att det företag hen jobbar på ingår i ett nätverk, men kan se nyttan i att 
vara delaktig i ett. Hen tror att nätverk i branschen är viktigt för att stärka branschen, och kunna 
peppa och hjälpa varandra under de perioder då marknaden är svår. Hermansson tror att en 
förändring sker i och med att de nya generationerna kommer ut på marknaden. Hen beskriver att 
denna generation är mer öppen och inte ser varandra som konkurrenter på samma sätt som förr. 
”Jag tror att när man är trygg i sig själv så kan man dela med sig så mycket man bara orkar, det 
visar bara på att man är stark. Jag tror att man tjänar på att vara vänlig, hjälpsam och dela med sig 
av sina erfarenheter.” 
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Jämfört med en ledande reklambyrå i Stockholm säger Hermansson att hens företag har lika bred 
kompetens men inte samma kapacitet i antalet anställda. Hen beskriver vidare en skillnad i att de 
på hens företag, trots sina specifika roller, ibland blir flytande över flera typer av arbetsuppgifter. 
Det tror hen inte är så vanligt på Stockholmsbyråer. 

På Hermanssons företag är medarbetarna trygga i sig själva, vilket gör att de kan jobba med 
kunder i vilken storlek som helst. När ett uppdrag blir för stort tar in de kompetenser, men det 
handlar då främst om företag som inte är reklambyråer. Det händer också att företaget tar in 
frilansare till hjälp, men hen skulle kunna tänka sig att samarbeta med en reklambyrå om de 
innehar en annan spetskompetens än hens företag. Vidare säger Hermansson att hen inte har 
problem med samarbete under produktion, men att det kan uppstå konflikter gällande vem som 
ska vara kundens kontakt och att det kan vara svårt att samarbeta under det kreativa 
uppstartsarbetet. 

”Kunder äger man inte, de förtjänar man”. Hermansson säger att det kanske kan uppstå problem 
om man samarbetar med en ”vass” person från en annan byrå och kunden klickar bra med denna. 
Kanske väljer kunden att istället gå till denna person till nästa jobb. 

4.4.3 Samarbete - Samarbete och konkurrens 

Hermansson berättar att de tidigare har samarbetat med andra reklambyråer och att det har 
fungerat väldigt bra. Hen kan tänka sig att samarbeta med reklambyråer igen men då skulle det 
krävas att de innehar olika spetskompetenser. Hen tror också att det behöver finnas en tydlig vinst 
med samarbetet. Hermansson berättar att hen och andra på hens företag kontinuerligt samarbetar 
med personer från andra företag, till vissa kunder, som hen tidigare jobbat med. Hen säger då att 
samarbetet fungerar väldigt bra för att de alla känner och litar på varandra. 

I en fråga angående hur Hermansson skulle reagera om flera andra reklambyråer i regionen 
inledde samarbete säger hen: ”Jag skulle se det som att det blir mer konkurrens. Jag hade sett 
dem som en större spelare, som man skulle se upp för”. Vidare berättar Hermansson att hens 
intresse av att gå med i detta samarbete hade berott på vad samarbetet handlade om. Hen tror att 
det viktigaste med samarbete är att man sätter ihop det bästa teamet för varje kund. Vidare 
förklarar Hermansson att det är väldigt viktigt att det finns tydliga roller mellan de inblandade 
parterna i ett samarbete, att kunden tydligt förstår samarbetet, samt att de samarbetande parterna 
sitter tillsammans och arbetar. 

4.4.4 Gemensamt varumärke - Varumärke 

Hermansson ser på Stockholm som en region med positivt rykte inom reklambranschen, men hen 
har också en bild av att de har en tuffare attityd. Hen tror också att de som är verksamma inom 
Stockholmsregionen månar mer om sitt eget bästa än om företaget, det vill säga att alla vill göra 
karriär. Hermansson tror att Stockholm lever upp till sitt goda rykte, men klargör att alla 
reklambyråer inte är bra bara för att de är placerade i området. Enligt henne är det de hetaste 
reklambyråerna som har byggt upp detta rykte. 

De fördelar hen ser hos de reklambyråer som är verksamma i Stockholm är att de har större 
kunder, vilket gör att de får möjlighet att genomföra större och roligare idéer. Det är inte alltid 



 38 

företag i hens region kan räkna med att göra lika ”kittlande” projekt. Hermansson förklarar att det 
dock sker en positiv förändring i regionen hen är verksam inom, då flera unga företag startas 
inom reklambranschen. 

Hermansson tror att det är möjligt att bygga upp Norrköpings och Linköpings rykte som 
reklamregion men att det till en början bör ske i mindre skala. Hen tror att den bästa lösningen 
hade varit att börja i en av städerna och sedan expandera när ryktet börjat spridas. Hen tror också 
på att ordna event som drar företag från Stockholm ner till Norrköpings- och Linköpingsregionen 
som en del av att bygga upp regionens rykte. Hen tror att det handlar om att reklambyråerna i 
Norrköpings- och Linköpingsregionen ska våga ta sig an större jobb, samtidigt som de stora 
företagen i landet ska våga lägga mer jobb i regionen. 

4.4.5 Gemensamt varumärke - Co-branding 

Hermanssons företag har planer gällande co-branding med ett annat företag. Projektet handlar om 
produktutveckling. Hermansson säger vidare att det är positivt för ett företag att båda kunna 
erbjuda tjänster och produkter.  

4.5 Respondent 5 - Bergqvist 

4.5.1 Event - Framgångsfaktorer 

Bergqvist har verkat länge inom reklambranschen. Hen berättar om hur det förr anordnades stora 
reklambyråfester. De var väldigt populära, men det var verkligen renodlade fester som mest 
handlade om att reklambyråerna ville synas. Idag finns ingen liknande, men Bergqvist känner till 
andra event; tävlingar, utbildningsevent och sammanslutningar där exempelvis ett tryckeri bjuder 
in närliggande reklambyråer tillsammans med andra företag. Dessutom känner Bergqvist till det 
mer sociala evenemanget Byråölen, men hen har inte varit där. 

”Jag tycker att event för att knyta kontakter och samverka är en fin idé, men det finns ju en 
rivalitet bland reklambyråerna vilket gör det lite svårt. Jag försöker absolut gå på event, nu när 
Byråölen dyker upp här i Linköping finns det egentligen ingen anledning att inte gå.”  

Event som kombinerar den sociala biten med någon händelse tycker Bergqvist är fördelaktiga, 
eftersom de ger deltagarna chansen att lära känna varandra lite mer. Om ett event syftar till att få 
ihop folk på kort tid tror hen att de ska vara av det intimare slaget, så en får kontakt med många, 
eller alla de andra deltagarna. Men hen tror också på en variation i storlek mellan olika eventtyper 
och tillfällen. Bergqvist säger att tävlingar nog inte är en bra typ av event för att skapa samarbete, 
där finns istället en risk att rivaliteten ökar ytterligare. 

Den främsta anledningen till att Bergqvist besöker event är att få inspiration, men hen vill också 
gärna träffa människor, och har dessutom förhoppningar om att knyta kontakter. Det som är mest 
avgörande för om hen väljer att gå på ett event är tiden. Då det finns mycket annat som 
konkurrerar i kalendern, måste eventet vara tillräckligt intressant och givande för att hen ska 
prioritera att gå. Bergqvist säger att i vissa perioder passar det bäst att gå på kvällsevent och 
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andra gånger är det mer passande med sådana event som är på dagtid. Allt beroende på om det är 
mycket att göra på jobbet eller i på fritiden, i just den perioden. 

Event som kräver att deltagarna måste anmäla sig innan tror Bergqvist är att föredra, personligen 
ser hen det som en motivation att faktiskt gå när hen anmält sig. Bergqvist anser också att det är 
fördelaktigt att de inbjudna till ett event får veta hur agendan ser ut innan, eftersom det kan locka 
och avgöra om en går eller inte. Hen tror att även sociala event kan inledas med en föreläsare 
eller liknande eftersom det kan öka intresset hos de inbjudna, och dessutom starta en diskussion 
om det aktuella ämnet redan på arbetsplatsen innan eventet, vilket ökar intresset att delta ännu 
mer. 

Bergqvist tycker att det är viktigt att de som bjuds in på event ska få veta varför de ska gå, och 
vad de får ut av att delta. För hen spelar det inte någon större roll vilka andra reklambyråer som 
kommer på event, men hen tycker att det är viktigt att veta att det blir en viss uppslutning. Ifall 
hen själv skulle bjuda in regionens reklambyråer till ett event skulle hen ta dit ett intressant 
dragplåster. Det har flera gånger hänt att Bergqvist ändrat uppfattning kring andra företag eller 
dess personal efter att de deltagit på event, både till det positiva och negativa. Det har också hänt 
att kontakten mellan hen och andra företag i branschen stärkts under event, då kontakter knutits 
dem emellan. 

Fördelar Bergqvist ser med event som plattform då syftet är att knyta kontakter, till skillnad från 
andra plattformar, är att många människor som har nytta av varandra samlas för att träffas. Hen 
tror också att det är fördelaktigt att kunna stå och diskutera byråer emellan, samtidigt tror hen att 
det är långt till dess att man hjälper varandra med olika problem. Nackdelar Bergqvist identifierat 
med event är att det tar en tid att delta när mycket konkurrerar i kalendern och att det kan kännas 
lite konstlat i vissa fall. Vidare uppfattar hen att det också finns en viss konkurrens, som gör att 
deltagarna kanske främst minglar och pratar med sådana de redan känner till en början. Hen tror 
därför att en måste ge det lite tid, och säger vidare att det möjligen vara en generationsfråga. 

”Har alla reklambyråer i regionen tillräckligt med kunder och jobb hela tiden, är det ju inga 
problem att samarbeta egentligen”.   

För att event ska generera samarbete i större utsträckning mellan reklambyråerna i regionen tror 
Bergqvist att deltagarna på något sätt måste vara tvingade att prata och diskutera med varandra, 
på så vis kan de deltagare som inte redan känner varandra komma närmare. 

Bergqvist känner till Byråölen, och tycker att det verkar vara ett bra arrangemang. Hen och hens 
reklambyrå har blivit inbjuden till de två senaste tillfällena, men har inte haft möjlighet att delta, 
av olika anledningar. Bergqvist tror att syftet med byråölen är att reklambyråerna i regionen på 
något sätt ska komma närmare varandra. 

4.5.2 Samarbete - Nätverkande och kompetensutväxling 

Bergqvist tror att det är viktigt att vara delaktig i ett nätverk när man verkar inom 
reklambranschen. Hen anser dock inte att det företag hen arbetar på är det, och ser heller inte hur 
ett nätverk inom endast reklambranschen skulle fungera. Hen tror att det är fördelaktigt att dela 
med sig av erfarenheter och kunskaper inom ett nätverk eftersom det kan stärka regionen och 
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höja kompetensnivån hos deltagarna. Men hen poängterar att det är viktigt att en också får något 
tillbaka. 

På frågan hur bred kompetens Bergqvist anser att hens företag innehar i jämförelse med en stor 
reklambyrå i Stockholm med över 100 anställda förklarar hen att en kund med en riktigt stor 
plånbok kan dra fördel av att gå till den stora byrån, eftersom kunden då får jobba med eliten på 
byrån som har stor vana att jobba i stora projekt med många inblandade. Har kunden däremot inte 
har den stora budgeten lönar det sig att gå till en sådan typ av reklambyrå som Bergqvist jobbar 
på istället. Hen förklarar att bara för att det är en storstadsbyrå som gör jobbet behöver inte 
resultatet bli bra, men det blir definitivt dyrare. Ifall Bergqvist reklambyrå fått en stor kund som 
de inte kunde hjälpa på egen hand ser hen definitivt ett samarbete med andra reklambyråer som 
ett alternativ, hen tror att mixen av kulturer från de olika byråerna hade varit fördelaktigt jämfört 
med en enda stor reklambyrå i en större stad, som alltså inte får något sådant utbyte av 
företagskultur. 

4.5.3 Samarbete - Samarbete och konkurrens 

Det har hänt en gång att reklambyrån som Bergqvist jobbar på har samarbetat med en annan 
reklambyrå. Det var dock under speciella förhållanden, den andra byrån hade gått i konkurs och 
behövde hjälp. Vidare har kontakt tagits med andra byråer vid några tillfällen, men inga andra 
samarbeten har inletts. 

”En mindre reklambyrå, som har väldigt specifika kompetenser känner vi nog mindre konkurrens 
med. När vi blir för lika är det svårare att se bortom konkurrensen.” 

Bergqvist berättar också att i de fall någon av de som jobbar på hens reklambyrå har en kontakt 
som jobbar på en konkurrerande byrå, undviker de att ”ta” den andra reklambyråns kunder, något 
de inte tar hänsyn till när de inte har någon kontakt eller koppling hos konkurrenten. Således 
skulle ett samarbete och kontaktnät mellan byråerna kanske göra att konkurrensen minskade, och 
att de i större utsträckning lät varandras kunder vara. Hen tillägger att företag samtidigt ofta är i 
behov av fler kunder, vilket kan göra det svårt att tänka på det sättet. 

Det skulle krävas en situation där Bergqvists reklambyrå inte kunde hjälpa en kund på egen hand, 
för att de skulle kunna tänka sig att inleda ett samarbete med andra reklambyråer. Men hen 
poängterar att det i sådana fall skulle vara av stor vikt att alla inblandade parter vinner på 
samarbetet, att de får lika stor del i jobbet och att det är tydligt vem som gör vad. Dessutom är det 
viktigt att de samarbetande byråerna är lika, och att grupperna går ihop. Respondent Bergqvist 
uppger även att om andra reklambyråer i regionen inledde samarbete hade hen varit intresserad 
av att medverka.  

4.5.4 Gemensamt varumärke - Varumärke 

Att Stockholm har ett gott rykte som reklamregion tror Bergqvist beror på att reklambyråerna där 
kan dra fördel av att det finns flest företag och huvudkontor i regionen. Men hen förklarar att alla 
reklambyråer i Stockholm inte är bra, utan att det också finns många usla reklambyråer där. ”Vi 
har fått flera kunder som tidigare tagit hjälp av reklambyråer i Stockholm och blivit besvikna. Det 
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har också hänt att någon av våra kunder bytt till en byrå där för att tillslut komma tillbaka 
eftersom kvalitén inte levde upp till deras förväntningar” 

I reklamregionen Norrköping och Linköping finns färre kunder, och konkurrensen blir därför 
större. Men priserna är bättre. Bergqvist förklarar också att vissa kunder säkerligen kan skrämmas 
av de stora glassiga byråerna i storstäderna, eftersom distansen mellan kund och byrå är mycket 
större. I en mindre stad är reklambyråerna i regel mer jordnära, och har en annan närhet till sina 
kunder. ”Vår styrka är att vi är mer hemtrevliga och personliga, många kunder är våra vänner, till 
skillnad från hur stora och glassiga byråer i storstäder är mot sina kunder. De är mer 
märkvärdiga.” 

Bergqvist säger att hen självklart tycker att det vore en bra idé att bygga upp Norrköping och 
Linköping som en reklamregion, i syfte att locka större kunder utifrån regionen. Hen tror också 
att det hade dragit fler duktiga människor inom branschen till regionen, vilket hade gynnat 
rekryteringen, och på så vis stärkt hela branschen. 

4.5.5 Gemensamt varumärke - Co-branding 

För Bergqvist känns det inte så främmande att applicera former av co-branding eller 
varumärkesallianser på sitt företag, särskilt då det är frågan om större uppdrag. Hen tror att det är 
lättare att inleda samarbete mellan reklambyråer med olika spetskompetenser, men tillägger att 
om ett jobb eller projekt är tillräckligt stort för skulle det troligen fungera lika bra mellan byråer 
som innehar samma kompetens, bara alla inblandade medarbetare behövdes. Hen säger att för att 
det ska kännas bra att inleda samarbete måste någon form av ingång finnas. 

Vid de tillfällen den reklambyrå Bergqvist jobbar på saknar någon form av kompetens eller 
resurser ser hen två alternativ: anställa eller samarbeta. Hen säger också att det egentligen inte 
borde finnas någon rädsla att förlora kunden till en konkurrent, speciellt inte om man är tydlig i 
sitt samarbete.  

På frågan om Norrköping och Linköping skulle kunna bygga upp ett gemensamt varumärke inom 
reklambranschen, likt det Stockholm tycks inneha, säger Bergqvist så här: ”I Stockholm jobbar 
de ju inte för att bygga ett varumärke, och de har nog väldigt svårt att samarbeta, eftersom de är 
så många. Därför tror jag absolut att om vi jobbade målmedvetet med att skapa någon form av 
varumärke skulle det kunna ge effekt.” 

Bergqvist avslutar intervjun med att förtydliga att hen tror att möjligheten att jobba för en 
starkare region finns, och att dagens reklambransch är mer öppen för något sådant, än den 
tidigare varit. 
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5 Analys  
I denna del av studien analyseras den insamlade datan som redogjorts i empirikapitlet, genom de 
teorier som återfinns i referensramen. Analyskapitlet är indelat i delar och följer referensramen 
och empirikapitlets struktur för enklare överblick. Analysen som genomförts ligger till grund för 
resultat och slutsatser. Varje delrubrik börjar med de uppgiftspreciserade frågeställningarna för 
att få en enklare förståelse för analysen.  

5.1 Event 
Hur kan event utformas för att leda till samarbete mellan konkurrerande reklambyråer som 
verkar i samma region?  

Samtliga respondenter upplever att de ändrat uppfattning om personer och företag när de träffats 
på event, både till det negativa och det positiva. Detta överensstämmer delvis med det 
Zarantonello (2013) säger om att event både har direkt och indirekt positiv påverkan på 
varumärkesvärdet genom varumärkesupplevelser, som också kan leda till förändrad 
varumärkesattityd (2.1.1). Det vill säga att de positiva attityderna ökar efter deltagande på event. 
Att reklambyråerna möts på event kan alltså göra att de respektive aktörerna får positivt 
förändrad syn på varandras varumärken, vilket kan öppna upp för samverkan och öka chanserna 
till att framtida samarbete inleds.  

Samtliga respondenter anser att den främsta fördelen med event är att de får chansen att knyta 
kontakter. Respondent Jönsson (4.2.1) anser att allt företagande styrs av människor, och finner 
därför att de personliga kontakterna är viktiga. Jönsson ser således event som en bra 
kommunikationsplattform då hen kan inleda diskussioner med andra i branschen under lättsamma 
former som senare kan utvecklas till ingångar på jobbmässiga plan. Respondent Hermansson 
anser att den främsta fördelen med event är att hen får möjlighet att träffa personer som annars 
hade varit svåra att hitta anledningar att boka in privata möten med, samt ser event som ett bra 
verktyg för att ”bryta isen” och starta dialoger med personer som hen inte tidigare träffat. 
Hermansson uppger även att det är viktigt att träffa personer face-to-face för att skapa sig en 
uppfattning om dem. Lika så är det viktigt för Hermansson att representera sitt företag så att 
utomstående får en god uppfattning om företaget (4.4.1). Detta kan kopplas till Zarantonello 
(2013) som beskriver att face-to-face interaktioner under event leder till mer intima dialoger än 
andra kommunikationsvägar och att fördelar med event är att de tillåter aktörer att handla direkt 
och interaktivt med deltagande varumärken. Zarantonello (2013) menar att bara genom att synas 
på event ökar ett varumärkes värde (2.1.1). De fördelar respondenterna ser kan även kopplas till 
Crowther et al (2011) som säger att en fördel med event är att deltagarna blir tvingade till att föra 
en mer frekvent dialog, till skillnad från andra kommunikationsplattformar och att event på detta 
vis ger en starkare kontakt mellan deltagarna. De många fördelar som identifierats med event som 
samarbetsfrämjande plattform stärker idén om att just event är ett fördelaktigt första steg i att 
stärka band och fördjupa relationer mellan aktörer, vilket är grundläggande faktorer för att ett 
framgångsrikt samarbete ska kunna inledas.    



 43 

Flera av respondenterna uppgav att de ser fördelen i att träffa personer från samma bransch, då de 
får möjlighet att diskutera gemensamma problem som branschen ställs inför. Detta kan kopplas 
till Crowther et al (2011) som beskriver att event kan fungera som ett nätverk där deltagarna kan 
konsultera och diskutera med varandra för att knyta kontakter. Vidare menar flera av 
respondenterna att dessa kontakter kan leda till någon form av samverkan och stärkta band 
mellan aktörerna. Två av respondenterna har flera gånger inlett samarbete med en person eller ett 
företag de träffat under ett event (4.1.1 och 4.4.1). Detta överensstämmer med det Philip et al 
(2011) säger om att event länge verkat för att knyta kontakter mellan deltagare och att event 
dessutom kan leda till olika typer av samarbete. Bevisligen verkar alltså event sedan tidigare som 
en ingång till samarbete i reklambranschen, där aktörerna tar hjälp av varandra på flera plan. 
Flera av respondenterna ser fördelar i att träffa aktörer från andra reklambyråer på event, medan 
det bara är två av respondenterna som inlett samarbete med någon de träffat på event. Detta kan 
tyda på att vissa typer av event är mer fördelaktiga när syftet är att samarbete inleds mellan 
deltagarna.  

Tiden och syftet är genomgående de viktigaste faktorerna som avgör om respondenterna deltar på 
event. Event prioriteras bort om företaget har mycket att göra eller om agendan för eventet inte är 
tillräckligt intressant. Respondent Hermansson (4.1.1) menar också att event som är placerade på 
kvällstid ofta krockar med privatlivet. Likt Hermanssons åsikter anser Bergqvist (4.5.1) att event 
placerade på kvällstid kan krocka med privatlivet, men hen säger även att event placerade på 
dagtid kan prioriteras bort då företaget har mycket att göra. Likt respondenternas åsikter säger 
Crowther et al (2011) att arrangörerna till ett evenemang bör placera detta på en sådan tid att det 
inte känns som en allt för stor börda att delta. Samt att de positiva aspekterna av ett event måste 
vara större än de negativa, och dessutom leva upp till deltagarnas förväntningar, för att deltagarna 
ska kunna tänkas delta på nästkommande event. Dessa faktorer är i allra högsta grad avgörande 
för om aktörerna på reklambyråer väljer att delta på event och därför viktiga att överväga för 
arrangörer till event inom reklambranschen.  

Majoriteten av respondenterna föredrar att event, förutom utvidgning av kontaktnät, även 
innehåller någon form av aktivitet. Dessa aktiviteter kan vara i form av utbildning, föreläsningar, 
filmvisningar, information, workshops eller inspiration. Respondent Jönsson (4.2.1) upplever 
kunskaps- eller inspirationsorienterade event som ett bra verktyg, då hen menar att det är viktigt 
att inte ”stänga in” sig själv. Samtidigt säger respondent Hermansson att inslag där deltagarna 
delas in i grupper för att lösa problem, och på så sätt integrerar med varandra, är givande. Detta är 
förenligt med Zarantonello (2013) som säger att event stimulerar flera sinnen och gör besökarna 
delaktiga, vilket är en nyckelfaktor för att skapa upplevelser kring varumärken (2.1.1). Event som 
innehåller inslag av aktiviteter kan följaktligen öka stimulansen och bidra till bättre 
varumärkesupplevelse bland deltagarna. Vidare stämmer Zarantonellos (2013) tes då flera av 
respondenterna föredrar event som är delade i två delade, en del av aktivitet och en del av 
informellt umgänge. Vid utformning av samarbetsfrämjande event som riktar sig till 
reklambranschen är det därför viktigt att ta hänsyn till att upplevelser skapas genom användande 
av flera sinnen och aktiviteter. Med detta i åtanke är chansen större att event leder till att 
deltagarna inleder samarbete ifall deltagarna i större utsträckning får integrera med varandra på 
flera olika plan.  

Respondent Hermansson och respondent Bergqvist (4.4.1 och 4.5.1) upplever att även om det är 
positivt att det finns en dialog mellan deltagarna på ett event, är det en nackdel att konkurrenterna 
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är i samma rum. Respondent Bergqvist anser även att det kan bli lite konstlat och att deltagarna 
främst startar dialoger med personer de redan känner. Respondent Engström och Bergqvists 
uttalande stämmer inte in på Crowther et al (2011) teorier gällande att event leder till mer intima 
dialoger. Det vill säga att Engeström och Bergqvist inte upplever att de kan öppna upp sig med 
event som kommunikationsplattform (2.1.1). Vidare kan Engström och Bergqvists uttalande 
kopplas till Crowther et al (2011) som säger att event kan liknas en community eller gemenskap 
(2.1.1). Dock menar Hermansson och Berqvist att de känner sig utanför gemenskapen, då de 
menar att denna gemenskap främst bildas bland de deltagare som redan känner varandra. För att 
skapa event som leder till samarbete är det viktigt att känna till de negativa aspekterna, för att på 
så vis kunna undvika att de inträffar. Genom att arrangörerna planerar eventet så att de 
grupperingar som redan känner varandra splittras, kan de personer som är nya i sammanhanget få 
en chans att bli en del av gemenskapen. 

För att skapa kontakt och dialoger under event säger två av respondenterna, Hellström och 
Bergqvist, att de föredrar event i mindre storlek (4.4.1 och 4.5.1). En av respondenterna 
medverkar mestadels på större event, och säger sig därför föredra dessa. De resterande två 
respondenterna tycker inte att storleken på eventet har någon betydelse. Detta kan kopplas till den 
typ av event som rekommenderas av Philip et al (2011) som föreslår mindre event när målet är att 
främja samarbete, skapa kontakt och intima dialoger. Det kan alltså vara fördelaktigt att hålla 
samarbetsfrämjande event mindre eftersom det är viktigt att deltagarna knyter kontakter under 
dessa.  

Respondenterna har delade åsikter över hur event bör utformas för att leda till samarbete i större 
utsträckning. Återkommande tankar i ämnet är att deltagarna bör tvingas in i situationer med 
människor de inte känner sedan tidigare, för att vidga sitt kontaktnät. Engström föreslår 
bordsplacering under exempelvis en lunch, medan Hermansson anser att deltagarna bör delas in i 
grupper för att tillsammans lösa ett problem. Dessa åsikter går att jämföra med Philip et al:s 
(2011) förslag på event som leder till samarbete, då de tar upp seminarier och workshops som 
eventformer. Det vill säga att sådana event kan appliceras på reklambranschen och därmed leva 
upp till respondenternas åsikter. Vidare tror några av respondenterna att samarbetsfrämjande 
event bör inledas med att alla deltagare kort får presentera sig för varandra. Helström föreslår att 
deltagarna efter presentationen får chansen att prata med alla andra genom en så kallad 
“speeddating”(4.1.1). Någon aktivitet under event bör alltså ”tvinga in” deltagarna i nya 
konstellationer, för att de ska våga lära känna nya aktörer och utvidga sitt kontaktnät. Aktiviteter 
där deltagarna får samverka kan också göra att de inser att de trivs och jobbar bra tillsammans, 
vilket är grundläggande i ett eventuellt framtida samarbete.  

Tre av de fem respondenterna uppgav att de närvarat under det identifierade eventet Byråölen. 
Samtliga av dessa ställer sig positiva till dess helhet och förklarar detta främst med den positiva 
aspekten att Byråölen ger aktörer i branschen möjlighet att träffas under lediga och avspända 
former, med syftet att knyta och stärka kontakter (4.1.1; 4.2.1 och 4.4.1). Detta stämmer överens 
med det Crowther et al (2011) säger om hur event kan skapa kontakter mellan deltagarna då de, 
likt i ett nätverk, konsulterar och diskuterar tillsammans (2.1.1). Av de två respondenterna som 
inte deltagit på Byråölen uppger en av dem att hen tycker att det verkar vara ett bra evenemang. 
Den andra tror att det riktar sig till människor som redan känner varandra, och inte till sådana 
som inte sedan tidigare har kontakter i branschen. Det sistnämnda uttalandet kan relateras till 
Philip et al (2011) som säger att event kan liknas ett community eller en gemenskap, men i detta 
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fall bland de deltagare som då redan känner varandra. De respondenter som deltagit under 
Byråölen ser positivt på eventet och tycker att det uppfyller sitt syfte. Det kan dock finnas en 
aspekt hos sådana som inte deltagit att eventet bara är till för sådana som redan känner varandra. 
För att undvika sådan syn på Byråölen kan dess arrangörer tydliggöra dess syfte, alternativt 
utveckla konceptet så att det blir mer inkluderande för personer som tidigare inte deltagit, eller är 
nya i branschen.  

Två av de tre respondenter som deltagit på Byråölen, respondent Hellström och Hermansson, har 
åsikter om hur eventet bör utvecklas för att matcha deltagarnas behov. Den sista av de tre 
respondenterna som deltagit på eventet, respondent Jönsson, ser inte hur Byråölen skulle kunna 
utvecklas, speciellt inte i avseende att generera mer samarbete. Jönsson säger att de personer som 
är intresserade av samarbete hittar vägar till samarbete vare sig det finns en Byråöl eller inte. 
Respondent Hellström ser att Byråölen bör fortskrida på samma sätt som den gör idag men att 
arrangörerna en gång per år satsar på ett större event med ett klart syfte att generera samarbete 
och rekrytera kompetens. Hermansson anser att byråölen borde utvecklas så att fler företag från 
olika branscher har möjlighet att delta, det vill säga inte bara reklambyråer. Vidare ser hen att 
eventet enbart skulle arrangeras en gång per år och då vara större. Detta kan kopplas till Philip et 
al (2001) som säger att en bredare syn på event som kommunikationsplattform ger deltagarna 
möjlighet att tala till aktörer i hela produktkedjan (2.1.1). Respondent Hellström och 
Hermanssons åsikter kring att eventet borde vara större krockar med Byråölens syfte, som är att 
främja samarbetet mellan reklambyråer, då Philip et al (2001) rekommenderar mindre event om 
syftet är att knyta kontakter (2.1.1). Det finns ett visst intresse att bjuda in andra intressenter än 
reklambyråer till Byråölen, men då denna rapport koncentreras till samarbete mellan 
reklambyråer är det ingen aspekt som kommer vägas in vidare i studien.  

Sammanfattning: 
Tiden och syftet är de genomgående viktigaste faktorerna som avgör om respondenterna deltar 
på ett event. Samtliga respondenter anser att den främsta fördelen med event är möjligheterna till 
att knyta kontakter och diskutera gemensamma problem med personer i samma bransch. Detta 
går i enlighet med Crowther et al:s (2011) syn på event, och dess fördelar. Vidare uppger 
respondenterna att de uppskattar någon form av aktivitet när de deltar på ett event, exempelvis 
workshops, seminarier eller utbildning. Flera respondenter talar för att event bör vara delade i 
två delar, en del av aktivitet och en del av socialt umgänge. Vidare uppger flera respondenter att 
de vill bli ”tvingade” in i situationer där de får möjlighet att träffa nya personer och blivande 
kontakter. Vidare föredrar flera respondenter event i mindre storlek för intimare dialoger, liksom 
Crowther et al (2001) också rekommenderar. Respondenternas åsikter kring samarbetsfrämjande 
event så som Byråölen varierar. De flesta respondenter anser att Byråölen i stort bör fortskrida 
på ett liknande sätt som idag, men några förslag på förbättringar framkommer. Exempelvis att 
Byråölen anordnas med mer samarbetsfokus en gång per år, och att en aktivitetsdel 
implementeras.  
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5.2 Samarbete 
Hur kan ett samarbete mellan konkurrerande reklambyråer stärka regionen de verkar i?  

5.2.1 Nätverkande och kompetensutväxling  

Nästan samtliga respondenter, fyra av fem, anser att det finns flera fördelar med att dela med sig 
av kunskaper och erfarenheter inom ett närverk i den bransch de verkar i. Bergqvist säger att 
detta kan stärka regionen och höja kompetensnivån hos de som medverkar i nätverket, och 
Hermansson anser att en tjänar på att vara hjälpsam, samtidigt som en visar sig stark. Detta går att 
se på i enighet med det Svensson (2001) säger om de många fördelar som finns med att utbyta 
kompetens och erfarenheter i ett nätverk, för att göra deltagarna i nätverket mer belysta och låta 
dem utvecklas tillsammans. Det är alltså en positiv faktor att aktörerna i den aktuella branschen 
ser tillmötesgående på denna typ av kompetensutväxling. Detta eftersom ett branschspecifikt 
nätverk skulle kunna vara en del av ett samarbete mellan reklambyråer som verkar i samma 
region, då ett sådant nätverk skulle kunna stärka regionen genom ökad kompetens.  

Både respondent Jönsson och Hermansson upplever att den yngre generationen är mer benägna 
att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Jönsson tror att det är så för att de yngre lever i en 
mer öppen värld och ser inte varandra som konkurrenter på samma sätt som de äldre, som varit 
med i branschen länge, gör (4.2.2 och 4.4.2). Detta kan relateras till Styrhe (2011) som säger att 
kompetensen hos de anställda idag är viktigt och ses som ”intellektuellt kapital”. Det kan även 
relateras till det Styrhe (2011) säger om att nyckelfaktorer för professionell status är skillnaden 
mellan öppenhet och slutenhet i vad man delar med sig av (2.2.2). Det ligger alltså i en 
professionell persons natur att förstå vad en kan dela med sig av och inte. Det kan antas att det 
sker en utveckling i hur reklambyråerna delar med sig av sina kunskaper och ser på varandra i 
och med att en ny generation kommer in i branschen. Men det kan också vara så att i takt med att 
de nya aktörerna blir mer erfarna, ju mer kommer de sluta sig. 

Respondent Jönsson uppger att hen ser positivt på att ta till sig nya kunskaper och synsätt för att 
inte ”snöa in sig” på sitt eget område (4.2.1 och 4.2.2). Likaså uppger respondent Bergqvist att 
fördelarna med att dela med sig av kunskap kan stärka regionen och höja kompetensnivån hos 
aktörerna. Detta kan kopplas till Svensson et al (2001) som säger att det naturligt uppstår 
”hemmablindhet” i en organisation men att genom nätverk kan detta bearbetas bort, då deltagarna 
får andra perspektiv när de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Svensson et al 
(2001) säger även att deltagande i nätverk stärker utvecklingskompetensen. Om ett nätverk 
används inom reklambranschen kan således aktörerna hela tiden utvecklas av varandras 
erfarenheter och tillsammans bilda en stark och kunnig region med många insikter.  

Respondent Hermansson (4.4.2) tror att en bara tjänar på att dela med sig av sina erfarenheter. 
Detta kan delvis kopplas till Styrhe (2011) som säger att det kan ses som en nödvändighet att dela 
med sig av sina kunskaper (2.2.2). Till skillnad från respondent Hermansson ser respondent 
Hellström enbart fördelar för de som har mindre kompetens att vara med i ett nätverk med 
kompetensutväxling. Detta talar alltså emot det Styrhe (2011) säger om att en själv tjänar på att 
dela sina kunskaper med andra. (2.2.2). Det råder alltså delade meningar om alla reklambyråer i 
ett nätverk tjänar på att dela med sig av sina erfarenheter. Eftersom ett nätverk kan ses som en 
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viktig del för att samarbete inom en bransch ska fungera, är det av vikt att alla aktörerna 
självmant vill delta i det. För att de ska göra det krävs det troligen att de får ut en vinst av 
deltagandet, och själva ser fördelar med kompetensutväxling för alla parter.  

Som nämnts i ovanstående kapitel anser flera respondenter att det är bra att träffa andra i 
branschen för att kunna diskutera gemensamma problem. Respondent Hermansson tror att 
nätverk är viktigt för att peppa och hjälpa de andra i branschen när marknaden är svår. Detta kan 
följaktligen kopplas till Styrhe (2011) som säger att endast genom att dela med sig av sina 
kunskaper kan förståelse för marknaden och yrkesområdet uppnås (2.2.2). Att diskutera 
branschens aktuella problem kan också relateras till Svensson et al (2001) som säger att en av 
fördelarna med nätverk är att de är flexibla och dynamiska och på så vis kan anpassas löpande 
efter de förändringar som sker (2.2.1). Genom att trycka på dessa positiva aspekter finns en chans 
att fler aktörer i reklambranschen ser ett branschspecifikt nätverk som något fördelaktigt. 
Närverket kan till en början handla om att dela kunskaper och diskutera gemensamma problem 
för att deltagarna ska knyta starka band mellan sig. När denna inledande fas passerats kan 
nätverket övergå till mer konkret samarbete på högre nivå.  

Respondent Hellström uppger att det finns en rädsla i att dela med sig av sina kunskaper eller 
ingå i ett alltför slutet nätverk. Vidare tror Hellström att ledningarna hos organisationer skulle 
känna en oro om medarbetarna skulle trivas för bra i nätverksgrupperna, då det finns en risk att 
de skulle tänkas starta ett företag tillsammans, och på så vis bli en konkurrent (4.1.1 och 4.1.3). 
Detta kan relateras till Raza-Ullah et al (2014) som beskriver att en risk med kompetensutväxling 
kan vara att ena parten kan komma att utnyttja den andres kunskaper för egen vinning. Samt 
Svensson et al (2001) som beskriver att de som är delaktiga i ett nätverk känner stort engagemang 
och gemenskap, vilket kan leda till att nätverket blir hårt slutet, avståndet till kollegorna ökar och 
att informationen från nätverket inte når deltagarens ursprungliga arbetsplats. Genom att 
reklambyråerna i ett nätverk är medvetna om dessa risker med nätverk kan de undvikas och 
motarbetas för att nätverket ska bli framgångsrikt.   

Endast en av respondenterna anser att den reklambyrå denne jobbar på är del i ett nätverk med 
andra reklambyråer. Trots avsaknaden av nätverk ser fyra av respondenterna vikten av att ingå i 
nätverk i den bransch de verkar i. Respondent Jönsson, som uppgav att hens företag är en del i ett 
nätverk, tycker att det är ett bra verktyg för att kunna hjälpa varandra, samverka samt för att inte 
“snöa in sig”. Dessa fördelar stämmer i stor del in på det Svensson et al (2001) säger om att 
forma nätverksorganisationer (2.2.1). Nästan samtliga respondenter ser alltså fördelar med att 
ingå i ett nätverk, trots att de flesta av dem inte anser sig göra det. Denna paradox visar att 
reklambyråerna ser de faktiska fördelarna med nätverk, och har en vilja att delta i ett. Ifall någon 
aktör tog täten och jobbade för att starta upp ett nätverk, hade troligen många reklambyråer känt 
intresse av att delta i det.  

Jönsson menar vidare att samarbete, gemenskap och nätverkande är nyckeln till att komma vidare 
och hitta nya möjligheter i sitt företag. Hen tror att ett framgångsrikt samarbete måste bygga på 
att en hittar personer som en trivs att samarbeta med, samtidigt som aktörerna inte liknar varandra 
för mycket för att behålla en dynamik dem emellan. Detta går i samspel med det Park et al (1996) 
säger om att samarbetande varumärken som kompletterar varandras styrkor och fördelar har 
större chans till ett framgångsrikt resultat av samarbetet, än ifall de är alldeles för lika. För att ett 
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samarbete, reklambyråer emellan, ska vara så framgångsrikt som möjligt kan det alltså vara 
fördelaktigt att reklambyråerna kompletterar varandra på något plan, snarare än att de är för lika.  

Samtliga respondenter uppger att ifall en situation uppstod där reklambyrån de jobbar på inte kan 
ta sig an en kund på egen hand, på grund av avsaknad av vissa kompetenser, skulle de kunna 
tänka sig att ta hjälp av reklambyråer med andra kompetenser. Att sådana tankar uppkommit på 
de respektive arbetsplatserna tyder på att företagen ställt sig åtminstone en av de frågor Styhre 
(2011) säger att företag behöver fråga sig själva innan de inleder samarbete (2.2.2). 
Reklambyråerna har därför påbörjat en fas som kan vara nödvändig att gå igenom innan 
samarbete dem emellan inleds. Det krävs alltså att reklambyråerna känner ett särskilt behov för 
att de ska vilja inleda samarbete med varandra.  

Respondent Hermansson uppger att samarbete med konkurrenter skulle kunna fungera bra under 
produktion men ser problem i den kreativa uppstartsfasen. Vidare säger Hermansson att det kan 
uppstå problem gällande vem som är kundens kontakt (4.4.2). Detta kan delvis kopplas till 
Svensson et al (2001) som säger att en risk i ett nätverk kan vara att deltagarna är osäkra på vilket 
ansvarsområde de har. Dock säger Svensson et al (2011) att uppstartsfasen, exempelvis 
idégenerering, ses som nästintill problemfritt. Det respondent Hermanssons säger är alltså inte i 
enlighet med Svensson et al (2001), då Hermansson upplever uppstartsfasen som ett möjligt 
problem.  

5.2.2 Samarbete och Konkurrens 

För att ett samarbete mellan reklambyråer ska verka för att stärka den region de verkar i, är det av 
vikt att reda ut hur reklambyråerna tidigare samarbetat, hur de ser på samarbete och vad som 
skulle krävas för att de idag skulle välja att inleda samarbete. Detta då samarbete är något 
frivilligt, och de enskilda aktörerna deltar på sina egna villkor, och behöver känna att de får ut en 
vinst av att medverka. Samtliga respondenter är tydliga med att de skulle kunna tänka sig att 
inleda samarbete med andra reklambyråer ifall det saknades nödvändig kompetens på den 
reklambyrå de arbetar på. Jönsson säger exempelvis att samarbetande reklambyråer inte bör likna 
varandra för mycket, utan istället komplettera varandra, då 1+1=3. Detta stämmer väl in på de 
primära målen med samarbete Raza-Ullah et al (2014) beskriver (2.2.3). Samt de anledningar att 
inleda samarbete som Raza-Ullah et al (2014) beskriver (2.2.2). Reklambyråerna är alltså positivt 
inställda till samarbete som kan leda till resultat de inte hade kunnat nå på egen hand.  

Respondent Hermansson uppger att hen och andra på hens företag kontinuerligt samarbetar med 
kollegor från en tidigare arbetsplats, som nu jobbar på skilda företag. De samarbetar gällande 
vissa kunder och Hermansson uppger att samarbetet funkar mycket bra för att de alla känner och 
litar på varandra. Detta kan delvis relateras till Raza-Ullah et al (2014) som beskriver den 
paradoxala faktor som kan uppstå i samarbeten mellan konkurrerande företag (2.2.3). Det vill 
säga ingen av de inblandade vill säga nej till en tidigare gemensam kund, och tvingas därmed till 
fortsatt samarbete. Det kan även relateras till det Svensson et al (2001) säger om att relationerna 
mellan aktörerna i ett nätverk blir mer jämlika då de befinner sig i nätverket frivilligt (2.2.1), och 
till Leuthesser et al (2003) som i sina studier har identifierat att en nyckelfaktor för ett 
framgångsrikt samarbete är att de samarbetande varumärkena sedan tidigare kompletterar 
varandra, då dessa kompletterande kvalitéer kan uppenbara sig i samarbetet (2.3.3). Att 
personerna på Hermanssons reklambyrå har jobbat tillsammans med dessa människor förut 
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möjliggör att de kan ha kompletterande styrkor och fördelar, som kan skapa något unikt genom 
detta samarbete. Detta påvisar att det kan vara fördelaktigt att aktörerna i ett samarbete jobbar 
bättre tillsammans ifall de känner varandra sedan tidigare.  

Samtliga respondenter uppger att de kan tänka sig att samarbeta med andra reklambyråer ifall de 
besitter kompletterande kompetenser, eller om den reklambyrån de jobbar på av någon annan 
anledning inte klarar att ta sig an en kund på egen hand. Det stämmer överens med det Raza-
Ullah et al (2014) säger om att samarbeten inleds med idén att det ska leda till ett resultat som de 
inblandade inte kunnat skapa på egen hand. Även Peng et al (2012) har genom sin studie bevisat 
att samarbeten mellan konkurrerande företag genererar bättre resultat än dessa kan göra på egen 
hand, samtidigt som konkurrensen i branschen stärks (2.2.3). Liksom Keller et al (2012) som 
pratar om att i sådana samarbeten drar alla inblandade varumärken fördel av sina partners styrkor 
och fördelar. Också Leuthesser et al (2003) beskriver den synergi som uppstår genom 
samarbetande varumärken som kompletterar varandras styrkor (2.3.3). För att inleda ett 
framgångsrikt samarbete som stärker den region aktörerna verkar i, kan det alltså vara av fördel 
att reklambyråerna i samarbetet innehar olika spetskompetenser, eller på annat sätt kompletterar 
varandras styrkor.  

Respondent Hermansson och Bergqvist tycker det är viktigt att rollerna är tydliga i ett samarbete 
mellan reklambyråer. Detta genom att exempelvis klargöra vem i samarbetet som innehar 
huvudkontakt med kunden, och vilka aktörer som ansvarar för olika delar i arbetet. Det exempel 
Raza-Ullah et al (2014) tar upp om samarbetet mellan Apple och Google visar också att det är 
viktigt att roller och ansvarsområden i ett samarbete är tydliga för att undvika konflikter (2.2.3). 
Dessa två respondenter säger också, i enlighet med respondent Engström, att det är viktigt att alla 
inblandade reklambyråer gynnas och ser en vinst med ett samarbete. Även Raza-Ullah et al 
(2014) anser att målet med ett samarbete är att alla inblandade parter ska få ut någon form av 
vinst. Denna faktor är viktig att överväga då ett samarbete ska inledas mellan reklambyråer, 
eftersom det är avgörande att aktörerna känner sig trygga i sina roller för att samarbetet ska 
fortskrida.  

Bergqvist lägger vikt på att alla inblandade i ett samarbete får ta lika stor del av jobbet, att 
företagen är någorlunda lika varandra och att de olika människorna går ihop. Även Uggla (2005) 
menar på att de samarbetande varumärkena bör ha lika, eller kompletterande varumärkesvärde 
eller varumärkeslöfte, liksom Leuthesser et al (2003) som säger att om kunderna uppfattar att 
varumärkena i ett har liknande image ser de samarbetet mer positivt, samt att alla inblandade 
parter bör tillföra värde till samarbetet för att det ska bli lyckat. Även Park et al (1996) pratar om 
att framgångsrika samarbeten grundar sig i att de inblandade aktörerna delar liknande mål, värden 
och har en balans mellan sina upplevda varumärkesvärden (2.3.3).  

Engström förklarar vidare att hen tror att det även måste finnas plats för individuella mål och 
vinster i ett samarbete. För att säkerställa så att ingen tar över någon annans kund i ett samarbete 
tycker Hellström att det vore fördelaktigt att ett särskilt avtal skrevs innan det inleddes. Young, 
Hoggatt och Paswan, (2001) menar i en studie att varumärken kan ha intresse att samarbete olika 
mycket kring olika saker (2.3.3). Med detta menas att reklambyråerna fördelaktigen kan 
samarbeta med vissa projekt samtidigt som de kan konkurrera i andra, och på så vis upprätthålla 
konkurrensen och företagens individuella intressen, vilket stämmer överens med det Engström 
säger om individuella mål. Samtidigt skulle Hellströms avtal kunna vara en del i att bestämma 
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vad som görs enskilt och gemensamt. Ovanstående faktorer är alla betydande för samarbeten som 
framgångsrikt ska stärka regionen. De bör därför alla tas hänsyn till då ett samarbete ska inledas, 
för att samarbete ska gynna alla inblandade aktörer samt den gemensamma region de verkar i.  

Några av respondenterna nämner vissa risker de tror är möjliga i ett samarbete. Respondent 
Hellström säger bland annat att individerna i ett samarbete mellan olika reklambyråer kanske 
trivs så bra ihop att de slutar på sina respektive byråer, för att starta en ny reklambyrå 
tillsammans. Respondent Engström beskriver ett tidigare samarbete där den reklambyrå hen 
arbetar på efteråt förlorat sina kunder till samarbetspartnern, och respondent Bergqvist poängterar 
vikten att alla inblandade aktörer i ett samarbete tydligt vet vem som ansvarar för vad, och att 
grupperna är tillräckligt lika för att samarbetet ska fungera. Respondent Jönsson berättar om ett 
samarbete hen haft med flera andra reklambyråer. Det gick väldigt bra till en början, men 
fallerade senare av okänd anledning. Jönsson förklarar att hen tycker att samarbete är en vacker 
tanke, men att det vanligen handlar i ett stadie där det blir ineffektivt. Raza-Ullah et al (2014) 
beskriver några av riskerna med samarbete, vilka delvis överensstämmer med de risker 
respondenterna upplevt (2.2.3). Att reklambyråerna är medvetna om eventuella risker med 
samarbete är viktigt för att de medvetet ska kunna undvika dessa i ett tidigt skede.  

Flera av de deltagande respondenterna pratar om hur samarbete med andra reklambyråer, trots att 
det till en början går bra, kan resultera i något negativt i slutskedet eller efteråt, ifall kunden väljer 
att endast ta hjälp av någon av de andra reklambyråerna för framtida jobb. Några har själva fått 
erfara detta (4.1.1; 4.3.3 och 4.4.2). Detta kan jämföras med riskerna i det exempel som Raza-
Ullah et al (2014) beskriver mellan Apple och Google (2.2.3). En möjlig risk för samarbetande 
reklambyråer, som kompletterar varandra i kompetens, kan alltså vara att en av 
samarbetspartnerna lär sig av de andras kompetenser och därefter erbjuder sig att hjälpa kunderna 
på egen hand. Detta stärks också med det Rahinel et al (2013) beskriver om att konsumenter 
uppskattar produktkombinationer som kommer från samma varumärke (2.3.1). På detta vis skulle 
en och samma reklambyrå kunna erbjuda kompetenser på många olika områden till sina kunder, 
vilket då kan ses som en fördel för kunden. Även denna risk är viktig att motverka i 
förebyggande syfte, exempelvis genom ett särskilt kontrakt skrivs. Detta kan också undvikas 
genom att kunderna som samarbetet innefattar är så stora och omfattande att ingen enskild 
reklambyrå har resurser nog att hjälpa dessa på egen hand och därför är beroende av samarbetet.  

Det råder skilda tankar på hur respondenterna ser på situationen då andra reklambyråer i 
branschen skulle inleda samarbete. Respondent Engström och Hermansson (4.3.3 och 4.4.3) ser 
ett sådant samarbete som ett hot och en ökad konkurrens. Dock uppger respondent Hermansson 
att det finns ett intresse att medverka om kunden och uppdraget hade varit lockande. Även 
respondent Jönsson uppger att det finns ett intresse att delta men att det är uppdraget som styr. 
Vidare uppger resterande två respondenter att de hade varit intresserade att medverka i 
samarbetet utan vidare grund. Detta kan kopplas till Peng et al (2012) som säger att samarbeten 
mellan aktörer i en bransch tvingar eller inspirerar även andra konkurrerande aktörer att ingå 
samarbeten för att ha kunna fortsätta upprätthålla konkurrensen (2.2.3). Det vill säga att 
reklambyråerna ser att ett samarbete mellan andra aktörer i branschen hade ökat konkurrens och 
de hade själva tvingats till att se över möjliga strategier för att bibehålla sin position på 
marknaden.  
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Sammanfattning: 
I detta delkapitel analyseras teorier och empiri som tillsammans ska besvara på den andra 
uppgiftspreciserade frågan ”Hur kan ett samarbete mellan fristående organisationer som delar 
intresse se ut, för att stärka den region de verkar i?”. För att reda ut detta har studiens författare 
också fördjupat sig i andra aspekter som anses leda fram till detta, och därför behövas för att 
besvara frågan. Bland annat vad som skulle krävas för att reklambyråerna skulle tänka sig att 
inleda samarbete, hur de ser på samarbete, på vilket sätt de ser samarbete som möjligt, och vilka 
möjliga risker som finns.  

Flera av respondenterna uppger att det är viktigt att de kan träffa andra i branschen för att 
diskutera gemensamma problem som de kan tänkas så inför. Flera respondenter ser också fördel 
i att dela med sig av erfarenheter och kompetenser, exempelvis nämner en respondent att det är 
viktigt att ta till sig kunskap för att inte ”snöa in sig” i sitt område. Vilket överensstämmer med 
Svensson et al (2001) teorier kring deltagande i nätverk. Vidare uppger samtliga respondenter 
att om de skulle uppstå en situation då de inte skulle kunna ta sig an en kund på egen hand, på 
grund av bristande kompetens, skulle de kunna tänka sig ett samarbete med andra reklambyråer. 
Detta i enlighet med de anledningar Raza-Ullah et al (2014) säger att det finns att inleda 
samarbete. För att säkerställa att ingen tar ens kunder i ett samarbete, rekommenderar en 
respondent att ett avtal skulle skrivas under så samarbete inleds. Flera av respondenterna anser 
att det finns risker i ett samarbete, exempelvis att de inblandade personerna trivs för bra 
tillsammans och bestämmer sig för att starta en egen byrå tillsammans. I ett scenario där flera 
reklambyråer skulle gå samman och exkludera respondenterna skulle flera vara intresserade av 
att delta, samtidigt som flera skulle se dem som en större konkurrent.  

5.3 GEMENSAMT VARUMÄRKE 
Hur kan konkurrerande reklambyråer som verkar i samma region skapa ett gemensamt 
varumärke?  

5.3.1 Varumärke 

Flera respondenter ser Stockholm som en gigantisk reklamregion med ett gott rykte, dock anser 
flera av dessa att detta endast är en följd av att det finns många stora företag i regionen, och på så 
vis ett stort köpintresse (4.3.4 och 4.5.4). Tre respondenter säger att även om Stockholm i stort 
har ett gott rykte så finns det mindre reklambyråer som inte är av god kvalitet, trots att de verkar i 
den regionen (4.1.4 och 4.4.4). Respondent Bergqvist uppger att hen haft kontakt med kunder 
som köpt reklam från Stockholmsbyråer, vilka inte alls varit nöjda med kvaliteten (4.5.4). Detta 
kan relateras till Rahinel et al (2013) som, genom ett konsumenttest, beskriver hur konsumenter 
förväntar sig bättre kvalitet på en produkt då den anses tillhöra ett visst varumärke. På samma sätt 
som vissa varumärken förknippas med en viss kvalitet förväntas också produkter och tjänster från 
vissa regioner uppfylla vissa krav och kvaliteter, på grund av regionens rykte. Det kan också 
relateras till Moilanen et al (2009), som beskriver hur konsumenter ser på platsers varumärken, 
det vill säga att de ser helheten och inte de individuella aktörerna. Detta då kunder ser på 
Stockholm som en god reklamregion fast det egentligen enbart är de mest framgångsrika 
reklambyråerna som skapat det goda ryktet. Vidare kan detta kopplas till Keller et al (2012) och 
Uggla (2005) som säger en stark sammanknippning mellan varumärke och en plats kan förstärka 



 52 

varumärkets identitet och hur kvaliteten upplevs (2.3.2). Då exempelvis Stockholm ses som en 
reklamregion som producerar god kvalitet på sina reklamtjänster, bekräftas att det är av värde att 
bygga upp ett gott rykte till den region en är verksam inom. Även om inte allt material som 
produceras i regionen lever upp till den förväntade kvaliteten finner troligen kunderna regionens 
reklambyråer pålitliga, likt de gör för Stockholmregionen.  

Samtliga respondenter tycker att det vore bra att bygga upp Norrköping och Linköping som 
reklamregioner. Detta i enlighet med det Keller et al (2012) säger om att det är fullt möjligt att 
bygga upp ett varumärke kring en geografisk plats (2.3.1). Vidare säger Apéria (2009, citerad i 
Keller, Apéria och Georgson 2012) att det borde ligga i alla nationers intresse och övergripande 
strategi att bygga upp ett gynnsamt rykte, då ursprungslandet spelar en tydlig roll när kunder ska 
välja mellan flera olika varumärken (2.3.2). Det skulle kunna översättas på städer, eller i detta fall 
regioner. Då det finns ett tydligt intresse i att bygga upp ett gemensamt varumärke till regionen 
har troligen de aktiva reklambyråerna förstått värdet av att sätta en kvalitetsstämpel på regionen, 
och sett den vinst detta skulle föra med sig. Att det finns ett gemensamt intresse till att bygga upp 
ett varumärke kring regionen ökar också chanserna till att reklambyråerna faktiskt skulle 
engagera sig i ett samarbete.  

Alla respondenter ser olika vägar på hur ett framtida varumärke skulle kunna byggas upp, och 
med vilket mål. Respondent Bergqvist tycker att det hade varit en god ide att bygga upp regionen 
som en reklamregion. Detta för att locka flera kunder till regionen men också för att locka 
duktiga personer som är verksamma inom branschen till regionen, vilket skulle tillföra ett bättre 
rykte. Däremot säger respondent Hellström att vägen till en stark reklamregion troligen lättare 
nås genom att en reklambyrå tar täten och lockar stora kunder utifrån regionen, då detta kan göra 
att fler kunder får upp ögonen för regionen. Båda dessa skilda åsikter kan kopplas till Keller et al 
(2012) som säger att en anledning till att bygga upp ett varumärke kring en plats för att locka 
personer att besöka eller flytta till en specifik plats och genom detta främja affärslivet (2.3.1). 
Genom att bygga upp en region som reklamregion hade troligen fler kompetenta aktörer inom 
branschen lockats till regionen och sett de affärsmöjligheter det skulle föra med sig. Respondent 
Engström menar att det måste finnas en starkare identitet i regionen innan ett varumärke kan 
byggas upp kring den (4.3.4). Det respondent Engström säger stämmer överens med det Keller et 
al (2012) säger uppfyller första steget i att strategiskt bygga upp sitt varumärke, (2.3.1) där första 
steget är att identifiera och etablera varumärkespositionen. Vidare kan Engströms uttalande också 
kopplas till Moilanen et al (2009), samt Zenker et al (2010, citerade av Kavaratzis et al 2013), 
som säger att likheterna mellan hur varumärket skapas och uppfattas av konsumenterna är samma 
för platser som för andra tjänster och produkter (2.3.2). Det råder delade meningar emellan 
reklambyråerna angående hur regionen ska stärka sitt varumärke som reklamregion. Genom att 
först fokusera på att etablera och identifiera varumärkespositionen kan en solid grund läggas 
vilket sedan skulle fungera som ett bra underlag för fortsatt varumärkesbyggande.  

Samtliga respondenter ser dessutom olika fördelar i den region de verkar i, gentemot Stockholm, 
och andra starka reklamregioner i landet. Bergqvist säger exempelvis att styrkan i regionen är att 
de är hemtrevliga, jordnära och personliga (4.5.4). Detta kan både relateras till det Keller et al 
(2012) säger om att identifiera och etablera varumärkespositionen och till det Keller et al (2012) 
säger om att ”företaget” bör sätta en stämpel och en mening till sitt varumärke och på så vis 
särskilja sig gentemot konkurrenterna. Det vill säga att de fördelar som reklambyråerna 
identifierat fungerar som särskiljningspunkter gentemot andra regioner, vilket är en bra början för 
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ett samarbete och för att vidare etablera ett starkt varumärke. Genom skiljepunkter och 
etableringen av en identitet kan reklambyråerna locka kunder utifrån regionen lockas till att välja 
just dem.  

Respondent Jönsson tycker att Norrköping och Linköping måste arbeta för att växa ihop. Detta 
för att utvidga regionen och locka större kunder. Detta kan relateras till Keller et al (2012) som 
förklarar att ett syfte till att varumärkesföra en region kan vara att locka fler till regionen (2.3.2). 
Genom att utvidga regionen som reklambyråerna är verksamma inom kan affärsmarknaden bli 
större och fler kunder lockas till regionen, och det den har att erbjuda. Det kan även kopplas till 
Rahinel et al (2013) som menar att om två varumärken kommunicerar att de passar bra 
tillsammans, så upplever kunden att de faktiskt passar bra ihop (2.3.1). Det vill säga kan 
närliggande städer kan kommunicera att de passar bra tillsammans och på så vis uppfattas som så 
i kundernas ögon. Dessa åsikter och teorier delas inte med respondent Hermansson som istället 
anser att fokus bör ligga på att expandera och varumärkesföra en av regionerna för att sedan, när 
ett starkt varumärke byggts, expandera till närliggande regioner. Hermanssons uttalande kan 
relateras till Moilanen et al (2009) som säger att en medelstor region kan ta fördel av samarbete 
med närliggande regioner och marknadsföras under den större regionen i en ”paraply-struktur” 
(2.3.2). I detta fall skulle en av de större städerna i regionen behöva fokusera på att bygga upp ett 
starkt varumärke och stark reklamregion. För att sedan inkludera de mindre städerna i regionen 
och marknadsföra dem under den största staden.  

Respondent Hermansson säger att det viktigaste med ett samarbete är att man sätter ihop det bästa 
teamet för kunden, att det finns tydliga roller och att kunden tydligt förstår samarbetet. Även 
detta kan relateras till det Rahinel et al (2013) säger att konsumenter kan tycka att två olika 
varumärken passar bra ihop för att varumärke kommunicerar detta mot konsumenten (2.3.1). Det 
vill säga att reklambyråerna i samarbete förklarar för kund varför de samarbetar och vad kunden 
vinner på det.  

5.3.2 Co-branding 

Respondent Hellström uppger att co-branding mellan reklambyråer troligen är svårt att uppnå då 
alla aktörer finner intresse i att tjäna pengar och är rädda för att förlora kunder till sina 
konkurrenter (4.1.5). Hellström skulle därför inte inleda någon form av co-branding med 
närliggande reklambyråer. Likt Hellström säger Engström att vid tidigare samarbeten har de 
faktiskt förlorat kunder till konkurrenter under liknande samarbetsformer (4.3.5). Rädslan för att 
förlora kunder har inte identifierats i teorin men Uggla (2004) säger att, under co-branding finns 
det en risk för att förlora viss kontroll över det egna varumärket samt att en kan råka ut för 
negativ feedback på grund av misstag eller brister hos det varumärke man samarbetar med 
(2.3.3). Det vill säga kan den rädsla som respondenterna uppger, inte bekräftas av identifierade 
teorier.  

Tre respondenter uppger att de faktiskt skulle kunna tänka sig att använda sig av co-branding som 
en form av samarbete för att komplettera sina kompetenser (4.2.5; 4.3.5 och 4.5.5). Respondent 
Bergqvist säger att det troligtvis är lättare att inleda samarbete med reklambyråer som innehar en 
annan spetskompetens än vad det egna företaget har. Att samarbeta med kompletterande 
varumärken, med annan spetskompetens, uppfyller kravet för det högsta steget i Blackett et als 
(1999) modell för delat varumärkesvärde, se figur 2. (2.3.3). I ett sådant samarbete går 
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varumärken samma för att skapa en produkt som är värd mer än summan av vad ett enskilt 
varumärke kan uppnå med en enskild produkt. Blackett et al (1999) säger dock att det förutsätter 
att varumärkena litar på den andres kunskap och kompetens. Ett samarbete mellan reklambyråer 
med fokus på kompetenskomplettering genererar alltså ett högt varumärkesvärde för de 
inblandade aktörerna. Samtidigt möjliggör det att produkter av större värde, än vad en enskild 
reklambyrå skulle kunna göra, skapas.  

Respondent Hermansson ser annorlunda på co-branding i jämfört med resterande respondenter. 
Hermansson ser positivt på att företag både kan erbjuda tjänster och produkter och har planer på 
co-branding gällande produktutveckling. Detta kan kopplas till Keller et al (2012) och Leuthesser 
et al (2003) som säger att co-branding är fördelaktigt då ett varumärke vill etablera sig på en ny 
marknad och att utökad användning av varumärket påverkar varumärket positivt. Det kan också 
relateras till Uggla (2005) som säger att målet med co-branding ofta är att skapa ett större värde 
till sitt varumärke och nå nya kundsegment (2.3.3). Det vill säga att respondent Hermansson ser 
att co-branding är en möjlighet att utöka varumärkesvärdet och nå en bredare målgrupp. 
Reklambyråer skulle alltså använda sig av co-branding i andra sammanhang för att nå ut till nya 
kundsegment. Dock fokuserar inte denna studie på denna typ av samarbete vilket gör att analys 
av co-branding mellan företag i skilda branscher inte vidare berörs.  

Respondent Hellström är positiv till att bygga ett gemensamt varumärke kring regionen 
Norrköping och Linköping men tror, som tidigare nämnts, att vägen dit är genom att en 
reklambyrå ligger i fronten och drar stora kunder till regionen snarare än en direkt samverkan 
mellan reklambyråer (4.1.5). Detta strider mot Park et als (1996) undersökning, som visar att co-
brandade produkter blir mer accepterade på marknaden än om de marknadsförs var för sig. Ett 
samarbete mellan flera reklambyråer skulle således stärka varumärket mer än om enbart en 
reklambyrå skulle arbeta för att bygga varumärket på egen hand. Med andra ord stämmer inte 
respondent Hellströms scenario med teorin, då Park et al (1996) faktiskt bevisat motsatsen.  

Respondenterna ser, som tidigare nämnt, mest positivt på samarbete där de inblandande aktörerna 
kompletterar varandras kompetenser, vilket också stämmer överens med de teorier som 
identifierats. Men flera av respondenterna anger att de även skulle kunna tänka sig att inleda 
någon form av samarbete med reklambyråer som innehar samma kompetens. Bergqvist säger att 
om ett projekt är tillräckligt stort för att alla medarbetare på flera reklambyråer skulle behövas i 
det, skulle detta troligen fungera. Jönsson och Engström håller med, (4.2.4 och 4.3.5) men 
Engström tror att det finns en spärr då sådana samarbeten tidigare fått negativa konsekvenser 
(5.3.2). Hellström skulle däremot inte kunna tänka sig att samarbeta med andra aktörer som 
innehar samma kompetenser i regionen, utan skulle i sådana fall vända sig till andra reklambyråer 
i exempelvis Stockholm. Detta strider mot de nyckelfaktorer kring framgångsrikt samarbete 
mellan varumärken som Leuthesser et al (2003) uppger, samt delvis med det Park et al (1996) 
säger om att samarbetande varumärken bör komplettera varandra (2.3.3). Det respondenterna 
uttrycker kan dock sägas stämma överens med det Park et al (1996) vidare säger, nämligen att om 
inblandade aktörer delar liknande mål och varumärkesvärden kan samarbetet bli mer 
framgångsrikt. Med andra ord kan det trots allt finnas positiva faktorer med att reklambyråerna 
uppfattas lika i ett samarbete. Trots att samarbete mellan företag med lika kompetenser inte anses 
framgångsrika i lika hög grad som samarbeten mellan företag med kompletterade kompetenser 
enligt identifierade teorier, ser studiens författare att sådana samarbeten är viktiga. Detta för att 
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reklambyråerna i ett sådant samarbete skulle få en utökad kapacitet av personal, vilket skulle 
medföra att mindre reklambyråer skulle kunna ta sig an även större kunder.  

Samtliga respondenter säger att de skulle kunna tänka sig att inleda någon form av samarbete 
med en annan reklambyrå ifall de ställs inför ett jobb de vill ta, men inte klarar av på egen hand. 
Det kan exempelvis då handla om avsaknad av kompetens för det aktuella uppdraget. Dessa 
åsikter kan jämföras med det Keller et al (2012) och Uggla (2005) säger om de fördelar som finns 
med co-branding (2.3.3). Respondenterna kan alltså sägas använda sig av en form av co-branding 
med målet att utöka sin kompetens, vilket i sin tur leder till starkare varumärkesvärde för 
inblandade reklambyråer och regionen de är verksamma inom.  

Samtliga respondenter har tidigare inlett samarbete, och de flesta respondenter uppger att 
samarbeten de inlett har byggt på att utöka kompetensen till ett specifikt projekt. Exempelvis har 
respondent Engström samarbetat med reklambyråer med andra positioner och kompetenser än 
vad Engströms företag innehar. När parterna i samarbetet har olika positioner och kompetenser 
menar Engström att de inte utgör ett hot mot varandra (4.3.3). Respondent Jönsson är idag 
delaktig i ett samarbete med en annan reklambyrå. Jönsson uppger att det är viktigt att de som är 
delaktiga i samarbetet inte liknar varandra allt för mycket, för då försvinner dynamiken. Istället 
säger Jönsson att det viktigaste är att en kan komplettera varandra, då 1+1=3 (4.2.3). Detta kan 
kopplas till Park et al (1996) som säger att framgångsrika samarbeten bygger på att varumärkena 
kompletterar varandras styrkor och att varumärkena i samarbetet delar liknande mål och värden 
(2.3.3). Det överensstämmer också med Leuthesser et al (2003) som säger att bästa möjliga 
resultat uppnås genom att de samarbetande varumärkena kompletterar varandra på något vis och 
därför skapas synergi (2.3.3). Samt till Uggla (2005) som säger att samarbetspartners bör ha 
liknande eller kompletterande varumärkesvärden. Den typ av kompetenskompletterande 
samarbete som respondenterna uppgett hamnar på högsta steget i Blackett et al (1999) modell för 
delat varumärkesvärde (2.3.3). Genom att reklambyråer samarbetar stärks alltså 
varumärkesvärdet för inblandade aktörer, dessutom skapas bättre resultat i de produkter som 
produceras. Detta i leder i sin tur till att regionens varumärke stärks, och ett bättre rykte kring 
regionen skapas.  

Respondent Engström anser att samarbete är ett steg i en djupare relation och måste därför 
byggas på förtroende och sund affärsmässighet. Vidare anser Engström att bästa samarbetet 
inleds med ett kortsiktigt projekt för att sedan arbeta på längre sikt. Hen menar också att det 
måste finnas utrymme för de individuella målen och att alla inblandade parter måste gynnas 
(4.3.3). Tillsammans med respondent Jönsson som anser att företagen i samarbete inte ska likna 
varandra allt för mycket (4.2.3) uppfylls alla de faktorer som Uggla (2005) anser vara viktiga för 
ett framgångsrikt samarbete (2.3.3). Genom att reklambyråerna i regionen faktiskt reflekterar 
över hur ett bra samarbete skulle kunna byggas, samt att deras åsikter stämmer överens med 
befintlig teori, ökar chanserna för att ett samarbete skulle lyckas. I och med ett lyckat samarbete 
skulle de iblandade varumärkena stärkas vilket i sin tur kan stärka regionen de verkar i som 
reklamregion.  

Fyra av fem respondenter ser positivt på att bygga upp regionen Norrköping och Linköping som 
ett gemensamt varumärke inom reklambranschen, men de ser alla olika vägar dit. Engström tror 
att konkurrensen i branschen är för stor, och att det därför behövs en utomstående rådgivare som 
leder arbetet framåt (4.3.5). Hermansson tror att det handlar om att börja i en liten skala och 
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exempelvis anordna event dit företag från större städer lockas till regionen (4.4.4). Bergqvist tror 
att genom att målmedvetet jobba för att skapa ett varumärke skulle detta kunna ge utdelning, 
särskilt med tanke på att andra regioner inte aktivt jobbar för detta (4.5.5). Dessa tankesätt 
stämmer med det Keller et al (2012), Uggla (2005) och Moilanen et al (2009) säger om att bygga 
upp ett varumärke och relevant identitet kring en plats för att exempelvis locka människor dit 
eller främja affärsverksamhet på platsen (2.3.2). Reklambyråernas olika tankar och åsikter 
stämmer alltså överens med teorin och bekräftar att det finns flera tillvägagångssätt för att bygga 
upp regionen de är verksamma inom som en stark reklamregion.  

Sammanfattning: 
I detta delkapitel analyseras teorier och empiri rörande gemensamt varumärke, som tillsammans 
ska besvara den tredje uppgiftspreciserade frågan ”Hur kan konkurrerande reklambyråer som 
verkar i samma region skapa ett gemensamt varumärke?”. För att svara på frågan har studiens 
författare även fördjupat sig i andra aspekter som förväntas leda fram till svaret, och anses 
därför behövas för att besvara frågan. Bland annat reklambyråernas syn på samarbete för att 
bygga upp ett gemensamt varumärke och vilka fördelar de ser i regionen de verkar i. Alla de 
aspekter som tas upp i analysen ligger sedan till grund för besvarandet av syftet genom de 
slutsatser som redovisas i avslutningskapitlet.  

Samtliga respondenter ser positivt på samarbete där de inblandade aktörerna kompletterar 
varandras kompetenser, vilket stämmer överens med Blackett et al:s (1999) som menar på att den 
form av co-branding som genererar högs varumärkesvärde är just kompletterande kompetenser. 
Vidare anser fler av respondenterna att de skulle kunna tänka sig att inleda samarbete med 
liknande aktörer, vilket stridet mot Leuthesser et al:s (2003) teorier. Dock menar studiens 
författare på att ett sådant samarbete fortfarande är aktuellt då det skulle öka kapaciteten hos 
antalet som arbetade i projektet. Analysen visar också att samtliga respondenter ser fördelar i 
den region de verkar i, jämfört med större och starkare reklamregioner så som Stockholm. Vilket 
enligt Keller et al (2012) kan användas som särskiljningspunkter gentemot konkurrerande 
regioner.  
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6 Avslutning 
6.1 Slutsatser 
Följande kapitel tar upp de slutsatser som besvarar studiens syfte, genom dess 
uppgiftspreciserade frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur event kan 
bidra till att samarbete inleds mellan konkurrerande reklambyråer som verkar i samma region, 
och hur ett sådant samarbete kan medverka till att bygga ett gemensamt varumärke mellan 
aktörerna. Studiens slutsatser är generella och kan appliceras på olika branscher och 
geografiska områden, trots att studiens kärna koncentrerats till en enskild bransch samt region.  

Nedan ses studiens uppgiftspreciserade frågeställningar, följt av de slutsatser som kopplats till 
var och en av dem.  

Hur kan event utformas för att leda till samarbete mellan konkurrerande reklambyråer som 
verkar i samma region?  

Analysen visade att event, med syfte att främja samarbete mellan reklambyråer i samma region, 
huvudsakligen bör bestå av två delar: en del av aktivitet och en av informellt umgänge. Det 
fastställs även att deltagarna i ett event bör bli intvingade i situationer med obekanta aktörer för 
att förebygga utanförskap, och öka chanserna till att nya kontakter knyts. Vidare visar analysen 
att samarbetsfrämjande event bör hållas i mindre storlek då de i större utsträckning tenderar att 
leda till intimare dialoger mellan deltagarna.  

Hur kan ett samarbete mellan konkurrerande reklambyråer stärka regionen de verkar i?  

Samarbete där konkurrerande reklambyråer kompletterar varandras kompetenser, utvecklar 
deltagande aktörers kunskaper, och stärker på så vis den region de verkar i. I analysen framgår att 
resultatet av ett sådant samarbete blir i bästa fall summan av de enskilda reklambyråernas 
kompletterande styrkor och fördelar, och således större än vad någon av de samarbetande 
reklambyråerna hade kunnat uppnå på egen hand. För att lyckas med ett sådant samarbete krävs 
att aktörerna, trots olika kompetenser, delar liknande mål, värden och image. Det krävs också att 
reklambyråerna samtidigt upprätthåller konkurrens, samt jobbar för att alla inblandade 
organisationer vinner på samarbetet. 

Hur kan konkurrerande reklambyråer som verkar i samma region skapa ett gemensamt 
varumärke?  

I analysen har flera möjligheter att skapa ett gemensamt varumärke mellan reklambyråer i samma 
region identifierats. En möjlighet är att använda skiljepunkter för att skapa en starkare identitet, 
som ett första steg i att etablera ett gemensamt varumärke. Ett annat sätt är att först etablera ett 
varumärke för en av städerna i regionen, för att sedan inkludera de andra städerna, och slutligen 
öka varumärkeskännedomen i hela regionen. Ytterligare ett scenario är att få flera städer att växa 
samman till en gemensam region, med samma varumärke, genom att kommunicera att städerna 
passar bra tillsammans och på så vis stärka affärsmöjligheterna i regionen. Analysen visar vidare 
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ett intresse att samarbeta kring co-branding, vilket kan få varumärkena att bygga upp ett 
gemensamt varumärke. 

6.2 Diskussion 
Under studien har identifierats en rädsla för samarbete mellan konkurrerande reklambyråer. Då 
det finns en skräck i att förlora kunder till någon annan aktör i samarbetet. Men om en stor kund 
skulle uppenbara sig, som inte en enskild reklambyrå kan hantera på egen hand, skulle 
reklambyråerna tvingas till samarbete. I ett sådant samarbete skulle risken att någon av de 
inblandade i samarbetet tog kunden minimeras, då en enskild byrå inte kan hantera situationen 
själv. I detta fall tror författarna av denna studie att rädslan skulle försvinna. Istället skulle ett 
beroende mellan byråerna skapas, som i sin tur skulle leda till en starkare gemenskap emellan 
dem. Fördelen med att samarbeta mot de stora kunderna är att reklambyråerna fortfarande skulle 
konkurrera mot varandra kring kunder i ”normal” storlek. På så sätt skulle den viktiga 
konkurrensen inom regionen upprätthållas. 

För att kunna hjälpa en stor kund skulle reklambyråerna behöva ingå ett samarbete där de 
kompletterade varandras kompetenser, men också ett samarbete mellan reklambyråer med lika 
kompetenser skulle behövas, eftersom det skulle krävas många förmågor i en sådan arbetsgrupp. 
Därmed skulle både reklambyråer med kompletterande och samma kompetenser behöva ingå i 
samarbetet. Att samarbeta skulle kunna gynna alla inblandade aktörer, samtidigt som regionens 
rykte och varumärke skulle stärkas.  

En intressant iakttagelse som gjorts under studien är att alla de intervjuade respondenterna anser 
att ett branschnätverk hade varit värdefullt, men nästan ingen av dem anser att de ingår i ett 
sådant nätverk. Frågan är vad som egentligen krävas för att någon av reklambyråerna skulle 
skapa ett nätverk, och för att de andra skulle gå med i det. Eftersom det finns ett intresse av att 
ingå i ett branschnätverk och verka i en stark reklamregion föreslår en av respondenterna att en 
extern aktör, exempelvis kommunerna, skulle behöva ta tag i att skapandet av detta nätverk åt för 
aktörerna. Problemet idag kan vara att reklambranschen i regionen inte alls prioriteras, och att 
ingen därför jobbar för att stärka regionen inom den branschen.      

6.3 Rekommendationer 
Nedan redogörs för de rekommendationer som studiens författare tagit fram, utifrån de slutsatser 
som tidigare dragits.  

6.3.1 Rekommendationer till eventarrangörer för reklambranschen 

Utforma event som främjar samarbete 

Event är en fördelaktig plattform då syftet är att knyta kontakter och “bryta is” mellan aktörer 
som sedan tidigare inte känner varandra. Därför rekommenderas arrangörer till 
samarbetsfrämjande event att utforma dessa på ett sådant sätt som i största möjliga utsträckning 
leder till samarbete. Detta genom att hålla ett tydligt syfte med eventet, och lägga det på en sådan 
tidpunkt där risken minimeras att de inbjudna deltagarna prioriterar bort att gå till förmån för 



 59 

någon annan händelse, exempelvis andra identifierade event som riktar sig till den bransch 
aktörerna verkar i. För att främja att nya kontakter knyts under event rekommenderas 
arrangörerna att “tvinga” deltagarna in i situationer med, för dem obekanta aktörer och till nya 
grupper. Lämpligen görs detta genom att dela upp eventet i två delar: en aktivitetsdel, som 
underlättar samverkan och konversationer med nya människor, samt lättar upp stämningen och 
aktiverar deltagarna, genom att deltagarna exempelvis får lösa uppgifter gruppvis. Därefter kan 
eventet övergå i en social del med informellt umgänge, där deltagarna får mingla fritt. Event som 
syftar till att knyta kontakter och inleda samarbete mellan aktörerna i en enskild bransch 
rekommenderar vi att arrangörerna i första hand håller intima. 

6.3.2 Rekommendationer till Byråölens arrangörer 

Förbättringsförslag 

Trots att inte alla respondenter deltagit i eventet Byråölen så har samtliga kännedom om det. 
Åsikterna kring eventet är delade, men de flesta respondenterna ser detta som ett positivt inslag. 
De förslag på förbättring som återgivits genom intervjuerna bör fördelaktigen tas i hänsyn av 
arrangörerna, för att locka fler aktörer i reklambranschen att delta. Författarna av denna rapport 
rekommenderar därför, med dessa förslag i åtanke, att eventet Byråölen i stort bör fortskrida på 
samma vis som nu, då detta uppskattas av majoriteten av deltagarna. Då flera deltagare påpekar 
att det ibland finns problem med att eventet är placerat på kvällstid, bör eventet vid vissa tillfällen 
även arrangeras under dagtid, fördelaktigen som ett frukost- eller lunchevent.  

En annan återkommande önskan, och givande faktor, är att någon form av aktivitet adderas till 
eventet. Rapportens författare rekommenderar att även detta anammas, då tillsammans med att 
eventet en gång per år expanderar och blir större. Genom att en gång årligen låta Byråölen 
expandera till ett större och mer omfattande event, kan det bli en mer lockande händelse för de 
aktörer som annars inte lockas till att delta av olika anledningar. På detta sätt förenklas också för 
beslutsfattare på reklambyråerna att prioritera att delta på eventet. Tillsammans med dessa 
faktorer är det fördelaktigt för arrangörer av eventet att även följa den event-struktur som 
återfinns i slutsatserna. Slutligen bör arrangörerna göra tydligt att det expanderade årliga eventet 
syftar till att främja samarbete, då majoriteten respondenterna uppskattar att på förhand veta 
syftet. Under resterande tid av året kan Byråölen med fördel fortskrida på samma sätt som det gör 
idag.  

6.3.3 Rekommendationer till reklambyråer 

Inleda samarbete med konkurrenter som innehar kompletterande kompetenser 

Då mindre regioner vanligen består av mindre företag med färre anställda, begränsas möjligheten 
för dessa att inneha lika mycket kompetens som stora företag i större regioner. För att ta upp 
konkurrensen med aktörerna i storstäderna är det därför viktigt att företagen som verkar i de 
mindre regionerna tillsammans jobbar för att bredda och komplettera varandras kompetenser. 
Därför rekommenderas konkurrerande organisationer i mindre regioner att delta i ett, för 
branschen specifikt nätverk, samt samarbeta med fokus på att komplettera varandras 
huvudsakliga kompetenser. Detta för att sådana samarbeten utgör en enad och stark region med 
god chans att ta upp konkurrensen med enskilda företag i större städer, då de tillsammans kan 



 60 

erbjuda lika stor kompetens. Genom att komplettera varandras styrkor på ovan beskrivna sätt kan 
företagen uppnå resultat som de inte hade kunnat nå på egen hand.  

För att ett sådant samarbete där aktörerna kompletterar varandras kompetenser ska vara 
framgångsrikt rekommenderas att de deltagande organisationerna delar liknande mål, värden, 
image, samt innehar en balans mellan sina upplevda varumärkesvärden. 

Hur bör ett gemensamt varumärke byggas för att stärka regionen 

Då reklambranschen domineras av de större reklambyråerna i de större städerna måste mindre 
regioner, så som Norrköping och Linköping arbeta aktivt med att bygga upp ett starkt varumärke 
för att kunna konkurrera mot de redan etablerade reklamstäderna. Därför rekommenderas att de 
aktiva reklambyråerna i regionen, Norrköping och Linköping, tillsammans arbetar fram de 
styrkor regionen har gentemot konkurrerande regioner. Med dessa skiljepunkter i åtanke kan 
aktörerna sedan med fördel etablera en varumärkespositionering, som ett första steg i att bygga 
varumärket. 

Då kunder inte ser alla enskilda aktörer i en region, utan helheten, rekommenderas att 
reklambyråerna i Norrköping och Linköping samarbetar för att bygga upp ett gott rykte och 
starkare varumärke. Ett samarbete gällande kompletterande kompetens är lika aktuellt som ett 
samarbete med likartad kompetens, då båda delar kan behövas om kunden är tillräckligt stor. 
Genom samarbete får hela regionen ett gott rykte, ett starkt varumärke och en kvalitetsstämpel. 
Samtidigt som de enskilda byråerna kan fortsätta konkurrera via kunder i ”normal” storlek.  

6.4 Förslag till fortsatta studier  
Här nedan följer förslag på fortsatta studier inom området, som studiens författare finner 
intressanta att studera vidare på.  

Vad krävs för att större kunder ska välja en reklambyrå i en mindre region 

Reklambyråerna i den mindre regionen Norrköping och Linköping visade sig vara positiva till att 
inleda samarbete vid sådana tillfällen där de behöver komplettera varandras kompetenser, eller då 
en kund är tillräckligt stor för att merparten medarbetare på flera av reklambyråerna behövs för 
uppdraget. Med detta i åtanke vore det intressant att undersöka hur stora företag väljer vilken 
reklambyrå de ska anlita, och vad som skulle krävas för att de skulle vända sig till mindre aktörer 
i en mindre region. Eftersom det är avgörande att en stor kund vänder sig till regionens 
reklambyråer för att de ska inleda samarbete. 

Vilka är ingångarna som möjligen kan leda till att samarbete inleds 

Då denna rapport har koncentrerats till att undersöka hur event i synnerhet kan vara en del i att 
inleda samarbete, vore det intressant att se mer allmänt på vilka andra vägar och ingångar som är 
möjliga. Detta ämne skulle kunna appliceras på reklambranschen, men även på andra liknande 
branscher.  

Djupare undersökning i hur tvådelade event fungerar då syftet är att inleda samarbeten  
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Av slutsatserna i denna rapport står klart att tvådelade event kan vara framgångsrikt då syftet är 
att samarbeten inleds. Därför finner författarna till denna studie det intressant att observera och 
utvärdera sådana tvådelade event för att undersöka huruvida dessa faktiskt leder till att nya 
kontakter knyts, och till att samarbete inleds.  

Att skapa ett varumärke för reklambyråerna i regionen Norrköping och Linköping  

Att undersöka, genom exempelvis intervjuer med ett flertal reklambyråer i regionen, och ta fram 
underlag för hur ett varumärke för regionens reklambyråer bör utformas vore intressant. Med 
andra ord ta fram kärnvärden, skiljepunkter och styrkor som representerar aktörerna i regionen 
och på vilket sätt dessa ska användas gentemot kunder, och andra aktörer i reklambranschen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Datum: __/__/__ Tid: __/__ 

Namn: 
Befattning:  
Företag: 
Företaget har funnit sedan: 
Placering:  
Antal anställda:  

EVENT 

Intervjuns första del kommer att behandla event som riktar sig till reklambranschen. Vi kommer 
att inleda med öppna frågor om vad du tycker och tänker kring event för att sedan komma in på 
hur man knyter kontakter och utvidgar sitt kontaktnät under event. Vi definierar nedan bransch-
nätverk som ett socialt kontaktnät mellan reklambyråer.  

Framgångsfaktorer 
 
Vad har du för erfarenheter kring event som riktar sig till er i reklambranschen?  

- Nämn några event du deltagit i. 
- Vad har det varit för typ av event? 
- Vad var bra/mindre bra på dessa?  

Vad föredrar du för typ av event?  

- Tävling? Social tillställning? Företagsexpo? Temadagar? Föreläsningar? 
- Påverkar storleken på eventet hur du uppskattar det? 

Varför går du på event?  

- Vad vill du få ut av eventet? 
- Om du inte går på event, varför?  

När du får en inbjudan till ett event, vad är det som avgör om du går dit?  

- Är tid och plats avgörande faktorer?  
- Gör det någon skillnad om du behöver anmäla dig till ett event eller om det är en öppen 
inbjudan? 
- Spelar det någon roll för dig att veta i förhand vad som kommer hända på eventet?  
- Spelar det någon roll vilka andra som kommer gå på samma event? 
- Hur skulle du bjuda in andra reklambyråer till ett event?  
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Har det hänt att du fått en annan uppfattning än tidigare, kring andra företag och dess personal, 
när du deltagit på ett event?  

 - På vilket sätt?  

Vad ser du för för- och nackdelar med event som plattform till skillnad från andra plattformar, då 
syftet är att knyta kontakter?  

- Har du träffat någon på ett event inom reklambranschen som du, som företagare, håller 
kontakten med? 
- Har du träffat någon på ett event som du inlett ett samarbete med?  

Hur har de event du deltagit i stärkt kontakten till andra företag i samma bransch?  

- På vilket sätt? 

Hur tror du att ett event skulle behöva vara för att det skulle generera samarbete, i större 
utsträckning, mellan er reklambyråer?  

- Om en annan byrå ordnat samma event, hade du deltagit?  

Känner du till eventet Byråöl? 

- Vet du vad syftet med byråölen är?  
- Vad har du för erfarenheter av det eventet? 
- Vad tycker du är bra och mindre bra med Byråölen? 
- Hur tror du att det skulle behöva utvecklas för att i större utsträckning leda till 
samarbete?  

 

SAMARBETE 

Denna del kommer att behandla samarbete mellan reklambyråer i samma region. Vi kommer att 
fråga om dina erfarenheter kring samarbete och hur du ser på det. Vi fokuserar inte på 
samarbete mellan reklambyrå och frilansare, utan enbart mellan reklambyråer. Vi kommer också 
beröra kompetensutväxling som den del av samarbete.  

Nätverkande och kompetensutväxling 

Anser du att ditt företag är delaktig i ett nätverk av reklambyråer? 

- Hur mycket använder ni er av nätverket i ert arbete? 
- Hur viktigt tror du det är att ha ett nätverk i er bransch? 
- Om ni tar hjälp av utomstående, varför gör ni det?  

Hur viktigt tycker du att det är att reklambyråerna inom din region har ett gemensamt bransch-
nätverk?  



 3 

 - Vad ser du för fördelar med nätverk inom er bransch?  

Vilka fördelar anser du finns, med att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ett 
nätverk?  

 - Vart bör man sätta gränsen för hur mycket man delar med sig av?  

Om man jämför med en stor byrå (exempelvis Forsman och Bodenfors som har över 100 
anställda) hur bred kompetens har ni i ert förtag, anser du?   

- Skulle ni kunna hjälpa en kund i vilken storlek som helst? 
- Vad skulle ni göra om ni känner att kunden för stor att ta an på egen hand? 
- Skulle ni kunna tänka er ett samarbete med andra byråer för att klara av denna kund?  

Samarbete och konkurrens 

Har er byrå någon gång samarbetat med något annat företag i samma bransch, berätta!?  

- Hur samarbetade ni? 
- Hur gick det? Bra / mindre bra? 
- Kan ni tänka er att göra det igen? 
- Om inte, vad är det som gör att ni inte inlett samarbete? 

Vad skulle krävas för att ni själva skulle starta ett samarbete med en annan reklambyrå?  

 - Under vilka omständigheter?  

Hur skulle du ställa dig till att andra reklambyråer i Norrköping och Linköping inledde 
samarbete?  

- Hade du funnit intresse i att vara med? 
   

Om ni skulle inleda ett samarbete med en annan reklambyrå i framtiden, hur skulle du önska att 
det såg ut?  

Över lag, hur tror du att ett samarbete mellan flera reklambyråer i Norrköping/Linköping skulle 
kunna se ut?  

 

GEMENSAMT VARUMÄRKE 

Intervjuns sista del kommer att ta upp gemensamt varumärke mellan reklambyråer som en del i 
att stärka regionens rykte. Med varumärke menar vi inte grafiskt element, symboler eller andra 
grafiska kännetecken. Utan ett osynligt varumärke som enbart finns i kundernas medvetande. 
Exempelvis som att Stockholm har ett bra rykte inom reklambranschen, menar vi att det är deras 
varumärke.  
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Co-branding och varumärkesallianser när två eller fler företag samarbetar för att exempelvis 
skapa en gemensam produkt eller tjänst.  

Varumärke 

Hur ser du på Stockholm som reklamregion?  

Hur ser du på Norrköping och Linköping som reklamregion?  

- Om du jämför med reklambyråerna som finns i Stockholm? 
- Varför tror du att det är så? 
- Hur kan man förändra detta?  

Vad tycker du att Norrköping och Linköping, som reklamstäder, har för styrkor och svagheter?  

Tycker du att det är en bra idé att bygga upp Norrköping och Linköping som en reklamregion, för 
att locka större kunder utifrån regionen?  

- Om ja, hur? (Vilka steg har du tagit?) 
- Om nej, varför? 
- Ser du några fördelar med detta?  

Co-branding 

Hur ser du på co-branding och varumärkesallianser inom reklamregionen?  

 - Vad ser du för för- och nackdelar med sådana samarbeten?  

Skulle ni kunna tänka er att applicera ett sådant samarbete på ert företag?  

- Vid vilket tillfälle? 
- Varför?  
- Med vem/vilka?  

Har ni någon gång frågat er vilka kompetenser som saknas och vilka resursbegränsingar ni har på 
ert företag?  

- Hur kommer det sig att ni tänkt på det här?  
- Vid vilket tillfälle har tanken uppkommit? 
- Vad har ni gjort åt det?  
- Varför inte söka samarbete?  

Som vi tidigare nämnt ses ofta Stockholm som en stark reklamregion inom reklambranschen, tror 
du att Norrköping/Linköping skulle kunna bygga upp ett liknande varumärke i framtiden?  

 - Hur?  

Har du några tankar eller funderingar kring ämnet du vill tillägga?  


