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S a m m a n f a t t n i n g  

 

Som aktör inom kommunikationsbranschen är det en stor utmaning att göra sig synlig 

och samtidigt fånga kundens intresse. Idag får ett företags webbsida ofta ersätta ett 

första möte med kund och det är därför viktigt att snabbt ge ett positivt första intryck 

på denna plattform. Syftet med denna studie är att analysera hur 

kommunikationsbyråer förhåller sig till arbetet med sina varumärken på webben och 

vad webbsidan generellt har för roll inom kommunikationsbranschen. Detta har gjorts 

genom intervjuer med representanter från fem olika kommunikationsbyråer samt fem 

konsumentintervjuer, där frågor gällande byråernas identitet, profil och image 

behandlades. Under konsumentintervjuerna fick respondenterna titta på varje byrås 

startsida och kommentera hur de upplevde den. De viktigaste slutsatserna som kunde 

dras av studien är att kommunikationsbyråer på sin webbsida lägger stort fokus på 

sina kunder, vilket ofta medför att byrån medvetet väljer att tona ned sin egen profil. 

Kommunikationsbyråerna prioriterar arbetet med sina varumärken på webben i andra 

hand, då kundprioritering gör att det ofta inte finns tillräckligt med tid för dessa typer 

av projekt. De viktigaste egenskaperna som kommunikationsbyråer vill förmedla på 

sin webbsida är kompetens, erfarenhet och kundfokus. De egenskaper som tydligast 

uppfattades av konsumenterna vid besök av byråernas startsida var professionalitet, 

tydlighet och enkelhet på startsidan. 
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Abstract 

 
As an actor in the communication industry, it is a great challenge for a company to 

make themselves visible and at the same time catch the customers attention. Today, a 

company’s website often replace an initial meeting with the customer and it is 

therefore important to make a good first impression on this platform, in a very short 

amount of time. The purpose of this study is to analyze how communication agencies 

relate to the work with their brands on the web. The studys purpuse was also to 

analyze the general role of the web in the communication industry. This has been 

done through interviews with representatives from five different communication 

agencies and five comsumer interviews. Questions regarding the agencies’ identity, 

profile and image were processed. During the consumer interviews, the respondents 

were asked to look at each agency's home page and comment on how they 

experienced it. The main conclusions drawn from the study is that communication 

agencies has a strong focus on displaying customers on their website. This often 

means that the agencies profile is deliberately more subtle. The work and 

development of the agencies own brands is given second priority, since the project 

with the costumer takes up most of the agencies time. The main qualities that 

communication agencies want to communicate through their website is competence, 

ecperience and customer focus. The qualities that was most clearly precieved by the 

consumers, when visiting the agencies websites, was profesionality, clarity and 

simplicity of the homepage.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Som aktör inom kommunikationsbranschen är det en stor utmaning att göra sig synlig 

och samtidigt fånga kundens intresse. I kommunikationsbranschen råder idag en hård 

konkurrens och marknaden växer ständigt. I nuläget finns det ca 800 

kommunikationsbyråer i Sverige (Lage-Vianna, 2014). Det första som möter en kund 

är ofta en byrås webbsida, och framförallt startsidan. Därför är det viktigt att redan på 

denna plattform tydligt förmedla företagets varumärke och dess värden samt skapa ett 

uttryck som fastnar i kundens minne (Robins & Holmes, 2008). Utan en uppdaterad 

och välutformad webbsida kan företaget på bara några sekunder förlora potentiella 

kunder. Den grafiska formgivningen skapar ett visst uttryck, alltså en känsla om vad 

och hur byrån är, och spelar därför en stor roll för om kunden blir intresserad av 

vidare samarbete. Det finns idag en avsaknad av studier som berör just relationen 

mellan ett varumärke och hur det uttrycks genom dess startsida samt att det finns 

också ett behov av att undersöka detta fenomen inom just kommunikationsbranschen. 
 

1.2 Bakgrund 

Inom kommunikationsbranschen finns det idag ett antal olika byråer som tävlar om att 

vinna potentiella kunders intresse. En kund kommer ofta i kontakt med företag, som 

till exempel kommunikationsbyråer genom att först besöka deras webbsida som idag i 

många fall får ersätta ett första personligt möte. När en kund besöker en webbsida har 

det bakomliggande företaget bara några sekunder på sig att snabbt förmedla vem de är 

och vilken personlighet och vilka värden företagets varumärke innefattar genom det 

grafiska uttrycket. Det första som möter kunden är oftast webbsidans startsida. Det är 

viktigt att en startsida ger ett trovärdigt intryck å företagets vägnar, för att kunden ska 

känna ett tillräckligt förtroende att vilja upprätta kontakt för vidare samarbete (Robins 

& Holmes, 2008). En kommunikationsbyrås grafiska uttryck på sin startsida är därför 

ett viktigt verktyg för att vinna kunder. Ett tydligt och starkt varumärke skapas genom 

att på olika plattformar förmedla ett enhetligt uttryck av ett varumärkes personlighet 

och värden. På detta sätt skapas en kontinuitet av varumärkeselement och en 

trovärdighet som växer sig stark i konsumentens minne (Opoku, 2007).  
 

Enhetligheten genom olika plattformar ger även konsumenten en känsla av att 

företaget har lagt ner mycket eftertanke och tid på sin kommunikation. Det är viktigt 

att ett företag har en stor medvetenhet om vad och hur de är, det vill säga vilken 

identitet deras varumärke har. För att skapa ett starkt varumärke är det även viktigt att 

konsumentens bild och associationer, det vill säga varumärkesimagen, stämmer 

överens med den identitet som ett företag vill förmedla. (Keller, 2012) 

 



  7 

1.3 Syfte 

Syftet med denna tvärsnittsstudie är att analysera hur kommunikationsbyråer förhåller 

sig till arbetet med sina varumärken på webben. Detta kommer att göras genom att 

undersöka hur byråernas identitet, profil och image förhåller sig till varandra och till 

webben, med utgångspunkt i byråns och konsumentens perspektiv. Vidare analyseras 

vad webbsidan generellt har för roll inom kommunikationsbranschen. 
 

1.4 Preciserande frågeställningar 

1. Vad har kommunikationsbyråerna för uppfattning om sin identitet och profil? 

2. Vad får kunden för intryck av byråerna vid besök på deras startsidor? 

3. Hur väl stämmer uppfattningarna gällande identitet, profil och image överens? 

4. Vilken roll spelar webbsidan för kommunikationsbyråers verksamhet och 

varumärke? 

 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig primärt till aktörer inom marknaden som vill få en överblick av 

webbsidans roll och funktion för det egna varumärket. Studien är också tänkt att 

kunna användas som ett hjälpmedel för hur företag kan prioritera och förhålla sig till 

varumärkesarbetet på webben. Sekundärt riktar sig studien till andra personer som är 

intresserade av ämnet som diskuteras. 
 

1.6 Centrala begrepp: 

I detta kapitel ges definitioner på begrepp som regelbundet kommer att användas 

under studien och ämnar beskriva hur läsaren ska tolka dessa.  

 

Kommunikationsbyrå: I denna rapport kommer kommunikationsbyrå att definieras 

som en byrå vilken arbetar med att kommunicera varumärken ur ett helhetsperspektiv 

och inte bara genom traditionell reklam.  
 

Startsida: En startsida avgränsas i denna rapport till den förstasidan som möter en 

besökare på en kommunikationsbyrås webbplats, alltså kommer inte navigeringen 

genom de olika sidorna att undersökas utan endast den första sidan. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Den referensram som tagits fram för studien ämnar ge läsaren förståelse för ämnet 

som behandlas och de områden som ska undersökas. Teorierna i referensramen 

ämnar även användas vid analys för att svara på studiens preciserande 

frågeställningar och studiens syfte som är att utifrån identitet, profil och image 

undersöka hur byråerna förhåller sig till varumärkesarbete på webben, med 

utgångspunkt i byråns och konsumentens perspektiv. 

 

2.1 Varumärkesidentitet 

En stor del av ett företags varumärkesarbete styrs av konsumenten, då varumärkets 

största angelägenhet ofta är att veta hur det uppfattas och vilka känslor och 

associationer som finns till varumärket i konsumentvärlden (Kapferer, 2004). 

Kapferer (2004) menar att detta förhållningssätt är någonting som har börjat förändras 

och att mer och mer vikt idag läggs på ett varumärkes identitet. Kapferer (2004) 

förklarar även att ett företag först måste veta vem de själva är innan de kan ta reda på 

hur de uppfattas av andra. Identiteten speglar och specificerar ett varumärkes mening, 

mål och självbild - det vill säga vad och hur varumärkets innersta själ är och vad det 

är som gör dem unika i förhållande till sina konkurrenter. Wheeler (2009) beskriver 

ett varumärkes identitet som någonting påtagligt som tilltalar alla de mänskliga 

sinnena och fungerar som bränslet vilket differentierar varumärket från sina 

konkurrenter. Att vara medveten om sin identitet är således avgörande för att kunna 

ägna sig åt framgångsrikt varumärkesarbete. (Kapferer, 2004)  
 

Kapferer (2004) visualiserar varumärkesidentitetens uppbyggnad och olika aspekter 

genom ett så kallat identitetsprisma. Identitetsprismat består av sex fasetter som 

definierar ett varumärkes identitet och dess begränsningar som uppgör ramar för hur 

varumärket kan förändras och utvecklas över tid. De olika facetterna är fysik, 

personlighet, kultur, självbild, reflektion och relation och förklaras mer ingående 

nedan.  
 

1. Fysik (physique) 

Vid utveckling av ett varumärke och dess identitet är det första steget enligt teorin om 

identitetsprismat att definiera dess fysiska aspekter. De fysiska aspekterna innefattar 

vad, rent konkret, varumärket gör, vad det är och hur det ser ut och utgör varumärkets 

ryggrad och adderade värde. En fysisk aspekt av ett varumärkes identitet kan till 

exempel vara en unik form eller färg på en produkt som konsumenten specifikt 

identifierar med det bakomliggande varumärket. Kapferer (2004) tar drycken 

Orangina som ett exempel, där flaskans form sedan dess begynnelse har varit en unikt 

element i förhållande till sina konkurrenter och en viktig del av varumärkets identitet. 

(Kapferer, 2004) 

 

2. Personlighet (personality) 

Personligheten är någonting som varumärken lagt stort fokus på i sin marknadsföring 

under en lång tid. Många varumärken använder sig av specifika karaktärer i form av 
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talespersoner eller frontfigurer för att personifiera och förmedla varumärkets innersta 

personlighet. Detta anses vara en effektiv strategi för god kommunikation av ett 

varumärke och är ofta återkommande i marknadsföring av till exempel parfymer där 

celebriteter används för att spegla varumärkets personlighet. (Kapferer, 2004) 

 

 

3. Kultur (culture) 

Kapferer (2004) menar att varje varumärke är en egen kultur i den mån att det är en 

sammansättning av olika värden som format varumärket och är källan till dess styrka. 

Ett varumärkes produkter fungerar således som konkreta representationer av just 

denna kultur. Varumärkeskulturen har en viktig roll när det kommer till 

differentiering på marknaden och har en stor inverkan när kunden ska välja mellan 

olika konkurrenter. Kapferer (2004) tar bankmarknaden som ett exempel och menar 

att olika banker står för olika typer av kulturer där kunden väljer beroende på vilket 

förhållande denne vill ha till sina pengar, vilket är en kulturell aspekt. (Kapferer, 

2004) 

 

4. Relation (relationship) 

Ett varumärke är enligt Kapferer (2004) även en relation, speciellt inom service- och 

återförsäljningssektorn där varumärkets relation till kunden är extra viktig. Kapferer 

(2004) tar upp olika exempel på hur varumärken som till exempel Dior och Yves 

Saint Laurent symboliserar olika typer av relationer. Yves Sain Laurent använder sig 

av charmerande och romantisk relation medan Dior symboliserar en relation som är 

lyxig och grandios. Den relation som ett varumärke representerar är en av de 

byggstenar som mest identifierar varumärket. (Kapferer, 2004) 

 

5. Reflektion (reflection) 

Varumärket som reflektion innebär att en specifik bild och uppfattning alltid skapas 

om den konsument som köper ett visst varumärke. Det är viktigt att inte blanda ihop 

varumärkets reflektion av konsumenten med den faktiska målgrupp som varumärket 

har. Det handlar alltså inte specifikt om vem varumärket riktar sig mot, utan snarare 

hur konsumenten vill uppfattas genom att köpa en produkt av ett visst varumärke. 

Exempelvis menar Kapferer (2004) att mejeriprodukter med lågt fettinnehåll ger en 

reflektion av en kvinnlig, ung och hälsosam konsument, även om de som faktiskt 

köper produkten i verkligheten är äldre människor. Det är viktigt att ett varumärke har 

kontroll över vilken bild som skapas om deras konsumenter, när de köper deras varor 

(Kapferer, 2004) 

 

6. Självbild (self image) 
Varumärken påverkar enligt Kapferer (2004) den bild som konsumenten har av sig 

själv. Genom konsumentens förhållande till ett visst varumärke skapar denne även en 

inre relation med sig själv. Som exempel används varumärket Lacoste, där 

undersökningar visar att varumärkets konsumenter ser sig själva som medlemmar av 

en exklusiv sportklubb som väljer sina medlemmar med stor omsorg. Det är viktigt att 
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den reflektion som varumärket skapar av sin konsument stämmer överens med den 

bild konsumenten får av sig själv vid köp av till exempel en produkt av detta 

varumärke. (Kapferer, 2004) 

 

2.2 Varumärkesprofil 

Ett varumärkes profil kan förklaras som den bild varumärket vill spegla mot 

omvärlden, det vill säga hur de vill att konsumentens bild av och associationer till 

varumärket ska vara. Att uppnå en identisk sammankoppling mellan profil och 

identitet är någonting som är att eftersträva och skapar ett starkt varumärke, men är 

någonting som för många företag och varumärken är mycket svårt att uppnå. (Larsson 

2001 se Hultén och Johansson 2004) Det är denna definition av profil som kommer 

att undersökas i denna studie.  
 

För att med hjälp av sin profil kunna påverka hur en konsument uppfattar ett 

varumärkes image är det viktigt att arbetet med profilen är proaktivt och det resulterar 

i en mycket tydlig och konkret profil. Ju otydligare ett varumärkes aktiviteter och 

organisation är, desto större betydelse får just en tydlig profil. (Alvesson 1990 se 

Hultén och Johansson 2004) 
 

Bergström (2009) beskriver hur den visuella profilen består av allt som rör ett 

varumärke så som reklamfilmer, webbsidor och förpackningar och är till för att 

uttrycka ett varumärkes identitet. Det är viktigt att ha en tydlig profil som håller 

samman varumärket för att kunden ska lita på varumärket. Den visuella profilen 

motsvarar varumärkets mål, visioner och centrala värden och översätter dessa till ett 

visuellt språk. Den visuella profilen bör vara konsekvent och samlas genom ett 

designprogram innehållande logotyp, företagsmärke, färgsättning samt mallar och 

regler. Den praktiska användningen utformas genom en grafisk profil. (Bergström, 

2009) 

 

2.3. Varumärkesimage 

De känslor, värden och associationer som konsumenten kopplar till ett varumärke 

kallas för varumärkesimage. Till skillnad från ett varumärkes identitet som utgår från 

företagets och varumärkets perspektiv så handlar image alltså om konsumentens 

upplevelse av ett varumärke och är således en tolkning av den identitet som ett 

varumärke försöker kommunicera (Kapferer, 2004).  
 

Det bakomliggande företaget kan inte kontrollera hur deras image uppfattas utan 

endast vad och hur de väljer att exponeras och måste därför vara väl medvetna om hur 

deras kommunikation utformas (Ind 1992 se Hultén och Johansson 2004). Det är 

mycket viktigt att ett varumärke är medveten om sin egen image (Kapferer, 2004). 

Imagen finns alltid där oberoende om företaget vill det eller inte och påverkar 

kundernas inställning till varumärket och företaget måste därför även vara medvetna 
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om hur deras kommunikation uppfattas av olika mottagare (Kotler 1982 se Hultén och 

Johansson 2004). 
 

Enligt Keller et al (2003) skapas en positiv varumärkesimage genom att använda 

marknadsföring som skapar fördelaktiga och unika associationer av varumärket hos 

konsumenten. Associationer till ett varumärke kan skapas på flera olika sätt; genom 

direkt upplevelse, information från annan kommersiell kommunikation, via 

ryktesvägar (word of mouth) eller genom sådant som varumärket själv har skapat som 

till exempel logotyp, varumärkesnamn eller distributionskanaler (Keller et al, 2003).  
 

2.4 Webben som varumärkesplattform 

Robin och Holmes (2007) beskriver att webben idag i många fall är det som ger en 

konsument ett första intryck av en organisation och menar att denna process är 

någonting som oftast bara tar några sekunder. Lindgaard et al (2006) presenterar i en 

studie att det i snitt tar 50 millisekunder för en person att få en uppfattning om en 

webbsida och menar att detta alltså är den tid en webbdesigner har på sig att ge ett 

gott första intryck. Webben är ett viktigt medium ur försäljningsperspektiv då det är 

på denna plattform som ett företag säkrar eller förlorar potentiell försäljning, 

beroende på om konsumenten bestämmer sig för att stanna kvar på sidan eller leta 

vidare efter någonting denne tycker bättre om (Robin och Holmes, 2007). Robin och 

Holmes (2007) menar att en viktig faktor som uppdagas i och med ett företags 

exponering på webben är just vilken uppfattning konsumenten får gällande företagets 

trovärdighet. Om förtaget uppfattas som trovärdigt, kommer konsumenten med större 

sannolikhet att vända sig till detta företag för att ta del av dess tjänster (Robin och 

Holmes, 2007). Även Schenkman och Jönsson (2000) menar att webbsidan är viktig 

för ett varumärkes framgång. De refererar till Hesket (1980) som menar att en 

webbsida i dagens moderna samhälle är en mycket viktig del av ett företags image 

och utgör en väsentlig del av ett företags varumärkesdesign (Hesket 1980 se 

Schenkman och Jönsson 2000). Eftersom att webben är ett visuellt medium är det just 

de visuella elementen som framkallar konsumentens första uppfattningar och 

associationer, innan till exempel text hinner läsas eller funktioner på hemsidan prövas 

(Robin och Holmes, 2007).  
 

Idag är det lätt för vem som helst att nå ett företags hemsida. Tufvesson (2009) menar 

att internet blir en viktig marknadsföringskälla eftersom alla kan ta del av vad 

företaget vill nå ut med, samtidigt som webbsidan kan binda ihop och stötta den mer 

traditionella marknadsföringen. Idag är det också enklare för konsumenter att uppsöka 

en konkurrent om konsumenten inte är nöjd med webbsidan. (Tufvesson, 2009) Detta 

ställer höga krav på utformningen av en webbsida vad gäller både navigering, 

enkelhet i att hitta det besökaren letar efter samt visuell kommunikation. Eftersom det 

blivit så enkelt för så många att nå olika webbsidor har det också blivit svårt att 

tillfredsställa alla besökare (Tufvesson, 2009). 
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Utseendet på en webbsida är av stor betydelse och en visuellt tilltalande utformning 

av en webbsida är det mest effektiva verktyget för att få en konsument att stanna på 

en sida och göra dem intresserade av vidare kontakt med det bakomliggande företaget 

(Kim och Fesenmaier 2008 se Möller et al 2012). Även Deng och Poole (2010) 

refererar till Norman (2002) som belyser vikten av en webbsidas design och menar att 

det fokus som tidigare legat på interaktion och användarvänlighet idag har flyttats till 

webbdesignen och dess förmåga att skapa positiva och negativa associationer hos en 

konsument. Även en webbsidas estetiska värde är någonting som påverkar 

konsumentens engagemang och intresse vid till exempel webbshopping (Cai och XU, 

2011) 

 

Det är viktigt att ett varumärke på ett tydligt och effektivt sätt visualiserar sina värden 

och personlighet på sin webbsida och Kluge et al (2013) menar att det till exempel 

finns vissa attribut som kännetecknar webbsidor tillhörande återförsäljare av lyxvaror. 

Mörka bakgrunder, stora luftiga ytor, horisontell meny och sparsam användning av 

olika element är några attribut som tillsammans enligt Kluge et al (2013) ger ett så 

kallat lyxigt uttryck i förhållande till mer konventionellt designade webbsidor. 

Vrechopoulos (2004) beskriver att webbmiljön består av fyra komponenter; virtuell 

layout och design, virtuell atmosfär, virtuell teatrik (theatrics) och virtuell social 

närvaro. Webbatmosfären (web atmosphere) består bland annat av element såsom 

bakgrundsfärg, färgschema, procentandel av vitt utrymme, bakgrundsmusik och 

teckensnitt - element som enligt Vrechopoulos (2004) påverkar konsumentbeteendet 

och konsumentens upplevelse av webbsidan.  
 

Bergström et al (2001) menar att det som skiljer internet från annan visuell 

kommunikation är att mottagare och sändare hela tiden kan interagera med varandra, 

vilket också minskar avståndet mellan sändare och mottagare. Likheterna mellan 

visuell kommunikation i traditionella medier samt internet ligger i att även en 

webbsida ska attrahera och orientera betraktaren genom innehållet. På en webbsida 

bör formgivningen vara så ren som möjligt. Bergström et al (2001) menar att en rörig 

sida ger ett oprofessionellt intryck och helhetsbilden då blir negativ och besökaren 

blir inte tillfredsställd. De råd för en startsidas utformning som Bergström et al (2001) 

ger är att det där ska finnas en rubrik, titel eller bild som kan kopplas till innehållet 

och budskapet för att attrahera. En tydlig presentation bör också finnas som förklaring 

till vem som står bakom hemsidan, en förklaring av verksamheten samt eventuellt 

varumärke. Tomma ytor är bra då de kan användas som ett tillfälle för besökaren att 

andas och de kan även betona det övriga innehållet. Bergström et al (2001) 

 

2.5 Visuell kommunikation 

Ett varumärkes visuella identitet uttrycker dess innersta väsen genom visuella element 

och diskuteras av Van Den Bosch et al (2005). De beskriver den visuella identiteten 

som den mest värdefulla tillgången i kontakt med omvärlden och för att visuellt 
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uttrycka varumärket. En välgenomtänkt visuell identitet kan hjälpa varumärket att 

skapa sig ett bra rykte. (Van Den Bosch et al, 2005)  
 

O’Connor (2013) beskriver vikten av rätt kommunikation för rätt målgrupp. Detta då 

kommunikationen annars kan avkodas fel, speciellt i dagens visuellt överbelastade 

värld. Eftersom vi dagligen möts av ett stort antal visuella intryck skapas ett brus som 

kan överskugga annan visuell information. Det är därför viktigt att det vi ser 

engagerar och får oss att känna något för att vi ska uppmärksamma och minnas det. 

O’Connor (2013) menar att det är just detta som är utmaningen med visuell 

kommunikation - att skapa estetiskt tilltalande design som är visuellt engagerande och 

som på ett effektivt sätt kommunicerar det tänkta budskapet. (O’Connor, 2013)  
 

Ander (2003) tar upp att visuell kommunikation är ett effektivt sätt att föra fram ett 

budskap då vi människor lättare uppfattar färg och form än text. Med färg och form 

kan företag tydligt uttrycka vem de är, ungefär som vi människor uttrycker oss genom 

till exempel kläder och kroppsspråk. Ca 70-90% av vår uppfattning bygger på just 

synintryck vilket gör att det skapas ett stort brus kring all den visuella information vi 

hela tiden stöter på. Den stora utmaningen inom visuell kommunikation ligger i att 

tränga igenom detta informationsbrus. (Ander, 2003) 

 

Inom varumärkeskommunikation nämns ofta termer som sändare, meddelande och 

mottagare vilket Kapferer (2004) behandlar. Sändaren består i detta fall av företaget 

som vill förmedla en varumärkesidentitet, alltså hur varumärket är. Meddelandet 

består av alla signaler som kan kopplas till varumärket såsom produkter, medarbetare, 

platser och kommunikation, där internet är en del. Mottagaren tar emot meddelandet 

och tolkar detta för att sedan skapa sig en uppfattning av varumärkets image, alltså 

hur varumärket uppfattas av kunderna. Mellan meddelande och mottagare finns även 

brus och konkurrenter som kan störa meddelandet och tolkningen av det. (Kapferer, 

2004) 

 

Bergström (2009) belyser hur visuell kommunikation blir ett hjälpmedel för att skapa 

ett tydligt uttryck av varumärket. Genom olika visuella element kan olika budskap 

föras fram. Innehållet kan bestå av en ordnad form som är lätt att läsa och där 

betraktaren upplever tydliga hierarkier och lugn. En symmetrisk komposition kan 

bidra till att skapa lugn. De visuella elementen kan också ha en rörig form, som till 

exempel en asymmetrisk komposition vilken ger ett högre tempo. Valet mellan olika 

visuella element beror på vad avsändaren vill förmedla. En sluten form av helt fyllda 

ytor kan upplevas som spännande, dramatisk och lite klaustrofobisk men kan även 

skapa ett virr varr av information som blir svår att ta till sig. Används istället tomma 

ytor och en luftig, öppen form som upplevs generös, välkomnande och icke-dramatisk 

kan viktiga saker lyftas fram och ett större lugn skapas. En effektiv form ska enligt 

Bergström (2009) attrahera och orientera. Attraktion kan ske genom en del av 

helheten, till exempel en bild som drar ögat till sig eller helt enkelt helheten av 

formen, alltså sammansättningen av alla visuella element. Bergström (2009) menar att 
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en enhetlig helhet ger ett professionellt och trovärdigt intryck. En tydlig orientering 

genom innehållet skapas med väl genomtänkta hierarkier med hjälp av till exempel 

färg, storlek eller styrka. (Bergström, 2009) 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver vilken metod som valts för studien, samt hur processen för 

insamling av data i form av intervjuer har gått till och vilka etiska förhållningssätt 

som applicerats på denna studie. Slutligen beskrivs hur studiens data har analyserats 

samt en diskussion om studiens validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Metodansats 

Skillnaden mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod är ibland svår att definiera 

och det råder olika uppfattningar i frågan mellan olika forskare. Bryman (2008) 

punktar upp några grundläggande principer för de två metoderna och menar att 

kvantitativ forskning är en strategi som behandlar insamling och analys av data och 

bygger på att pröva teorier med hjälp av naturvetenskapliga normer och 

tillvägagångssätt. En kvalitativ studie har ett tillvägagångssätt som fokuserar på 

individers uppfattningar om den sociala verkligheten och har som mål att generera 

nya teorier, snarare än att pröva redan existerande teorier (Bryman, 2008). Eftersom 

denna studie ämnar analysera hur ett fenomen är, det vill säga hur 

kommunikationsbyråer arbetar med sina varumärken på webben, snarare än varför ett 

fenomen beter sig på ett visst sätt passar en kvalitativ metod bäst för genomförandet 

av detta examensarbete.  
 

Den kvalitativa forskningsdesign som denna studie baserats på är en så kallad 

tvärsnittsstudie, eller tvärsnittsdesign som Bryman (2008) benämner det. 

Forskningsdesignen som denna studie är utformad efter är en strategi som innefattar 

insamling av data och studerande av flera olika fall och variabler till skillnad från en 

fallstudie, som oftast endast behandlar ett specifikt fall. En tvärsnittsdesign används 

ofta i studier som ämnar undersöka samband och skillnader mellan olika fenomen 

(Bryman, 2008), vilket denna studie ämnar göra.  
 

Bryman (2008) beskriver att de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är 

etnografisk/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data och insamling av 

kvalitativ analys av texter och dokument. Denna studie har i första hand baserats på 

kvalitativa intervjuer som metod och beskrivs vidare i kapitel “3.2 Kvalitativ 

intervjumetod”.  
 

3.2 Kvalitativ intervjumetod 

Som Bryman (2008) menar är intervjuer troligen den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning, främst på grund av den flexibilitet intervjuer erbjuder. Till 

skillnad från kvantitativa intervjuer är kvalitativa intervjuer oftast mindre 

strukturerade då fokus ligger på respondenternas personliga uppfattningar och 

ståndpunkter. Det är i kvalitativa intervjuer önskvärt att låta intervjun ta olika 

riktningar för att skapa sig en förståelse för vad respondenten tycker är viktigt och 
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lämnar plats för respondenten att ta upp ämnen denne är intresserad av. I kvalitativa 

intervjuer tillåts uppföljningsfrågor vilket gör att kvalitativa intervjuer brukar bli mer 

dynamiska och kan följa den riktning respondentens svar tar. Forskaren söker i 

kvalitativa intervjuer efter uttömmande och detaljrika svar. En form av intervju i 

kvalitativ forskning är semistrukturerad intervju. (Bryman, 2008) 

 

Intervjuerna bestod under denna studie av “Face to face” - intervjuer vilket innebar att 

intervjuerna genomfördes direkt med en person i taget i enlighet med Creswell 

(2014). Detta gjordes eftersom en uppfattning om hur byråer själva upplevde sin 

identitet och profil samt hur betraktare av startsidan upplevde byråns image var 

önskvärd att ta reda på. Ett undantag gjordes vid intervjun med Byrå 3, som på grund 

av tidsmässiga anledningar inte hade möjlighet att ta emot besök på byrån. Intervjun 

ägde istället rum på Skype, utan videouppkoppling. För att få en så ingående 

uppfattning om respondentens tankar kring de frågor som ställdes, lades extra mycket 

uppmärksamhet på respondentens tonläge och reaktion. Vid intervjuerna med resten 

av kommunikationsbyråerna användes semistrukturerade intervjuer som metod vilket 

innebar att en mall med frågor kring de teman studien behandlar togs fram och 

användes på ett sätt som gav respondenten stor möjlighet att associera fritt. Enligt 

Bryman (2008) kan frågorna komma i olika form under olika intervjuer och 

följdfrågor kan också användas. Vid intervjuerna med konsumenterna användes en 

modifierad variant av semistrukturerade intervjuer för att kunna svara på studiens 

frågeställningar. Respondenterna fick innan och under intervjun läsa igenom frågorna 

för intervjun och sedan fritt berätta om hur de tänkte kring dem samtidigt som de hade 

en av startsidorna åt gången framför sig. Detta för att respondenterna så fritt som 

möjligt skulle kunna associera kring hur de tänkte och vad de tyckte och för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Fastnade respondenten i sin diskussion ställde 

intervjuledaren en följdfråga för att få igång diskussionen igen.  
 

När frågor skapas till en kvalitativ intervju bör forskaren fråga sig vad denne behöver 

veta för att kunna få svar på sina frågeställningar (Bryman, 2008). I enlighet med 

Brymans (2008) teorier utformades frågorna till intervjuerna med syfte att svara på de 

frågeställningar som tagits fram för studien. Frågorna som ställdes under intervjun 

delades in tre kategorier; inledande frågor, mellanliggande frågor och avslutande 

frågor. Enligt Dalen (2008) bör de inledande frågorna få respondenten att slappna av 

och inte vara för inriktade på forskarens teman. De mellanliggande frågorna ska 

fokusera på att få mer uttömmande svar i enlighet med vad forskaren vill få svar på. 

Slutligen ska de avslutande frågorna bestå av mer generella punkter. (Dalen, 2008) 

Frågorna till intervjuerna i denna studie var få i antal och utformades på ett mycket 

öppet sätt, samtidigt som de lämnade utrymme för flexibilitet gällande ordning och 

formulering under intervjuns gång.  
 

Under intervjuerna fördes noggranna anteckningar av en av författarna, som 

kompletterades med inspelning. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon, då det för studiens syfte fanns intresse av att förstå hur och inte bara 
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vad respondenten svarade. Då två av studiens författare närvarade vid de flesta 

intervjuer kunde detta göras utan att fokus togs från respondenten. När intervjun 

genomfördes noterades även i enlighet med Bryman (2008) vem personen var, samt 

var och när intervjun hölls, för att kunna sätta intervjun i ett sammanhang.  
 

3.3 Insamling av data 

För att kunna svara på de frågeställningar som tagits fram för studien användes 

intervjuer som främsta metod för insamling av data. Sammanlagt gjordes tio 

intervjuer, fem med representanter från Norrköpings olika kommunikationsbyråer 

samt fem intervjuer med konsumenter. Samtliga intervjuer ägde rum mellan den 21-

28 april 2014. I kapitel “3.2.1 Intervju med kommunikationsbyråer” och “3.2.2 

Intervju med konsumenter” kommer metoden för de olika intervjuerna att förklaras 

vidare.  
 

3.3.1 Intervju med kommunikationsbyråer 

För att kunna svara på de preciserande frågeställningarna gällande 

kommunikationsbyråernas i Norrköping uppfattning om sig själva, gjordes en 

kvalitativ intervju med varje kommunikationsbyrå. Intervjuerna gav en inblick i hur 

de olika byråerna arbetar med sina varumärken och med vilka mål, vilket gjorde det 

möjligt att jämföra denna information med konsumentens uppfattning av byråerna. 

 

3.3.1.1 Urval  

Bryman (2008) benämner så kallade målinriktade eller målstyrda urval som den 

vanligaste förekommande typen av urval i kvalitativa studier och även den typ av 

urval som rekommenderas vid intervjubaserad forskning. Målstyrda urval innebär att 

välja ut, i detta fall intervjuobjekt, med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som 

tagits fram för studien (Bryman, 2008). I denna studie har just målstyrt urval 

applicerats, då intervjurespondenterna som valts ut är relevanta för de preciserande 

frågeställningar som studien grundas på.  
 

Respondenternas befattningar varierade mellan de olika intervjuerna. Urvalet var dels 

beroende av vem av de olika kommunikationsbyråernas anställda som var tillgängliga 

under intervjuveckan, men även av vilka förutsättningar de hade att kunna diskutera 

kring de ämnen som intervjufrågorna skulle ta upp. Därför valdes respondenter som 

hade god kunskap om sin byrås varumärkesarbete och identitet och som på något sätt 

varit involverad i utformningen av företagets webbsida. Samtliga respondenter hade 

någon form av projektledande roll inom företaget. 
 

Då denna studie genomförs i Norrköping var det främsta urvalskriteriet för 

intervjuerna med kommunikationsbyråerna att de skulle vara belägna i Norrköping så 

att “Face to face” - intervjuer effektivt kunde genomföras. För att kunna göra ett urval 

av vilka kommunikationsbyråer som skulle kontaktas för intervju i studien, gjordes 
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först en undersökning av hur många och vilka kommunikationsbyråer som fanns i 

Norrköping. Detta gjordes genom sökning på Google och andra webbsidor som till 

exempel Eniro och Hitta.se där en mängd företag i Sverige finns registrerade. Ett 

avgörande krav som gjorde att vissa funna kommunikationsbyråer kunde tas bort ur 

urvalet var att de valda företagen skulle ha en webbsida - detta för att kunna bidra till 

ett svar på de preciserande frågor som tagits fram för studien. Ett annat krav var att 

byråerna själva officiellt kallar sig för kommunikationsbyrå. Byråerna kontaktades 

först via mail och vid denna kontakt var den endast Byrå 2 som svarade och ville 

ställa upp på en intervju. Senare kontaktades övriga företag via telefon och efter 

denna kontakt hade ett möte för intervju med samtliga byråer bokats in.  
 

Byrå Befattning Kön Datum för intervju 

Byrå 1 Projektledare Man 28 april 2014 

Byrå 2 Projektledare Man 23 april 2014 

Byrå 3 Ägare och projektledare Kvinna 22 april 2014 

Byrå 4 Delägare 2 kvinnor 24 april 2014 

Byrå 5 Delägare Kvinna 24 april 2014 

Tabell 1: Respondenter för intervjuer med byråer 

 

3.3.1.2 Omfattning 

Bryman (2008) förklarar att det innan en studie ofta är svårt att veta hur många 

intervjuer som behövs för att uppnå tillräcklig mättnad för studien, utan att detta är 

någonting som framkommer först under studien. Då det endast finns fem 

kommunikationsbyråer i Norrköping som har en webbsida och som själva kallar sig 

för just kommunikationsbyråer, intervjuades samtliga dessa för att ge så bra 

mättnadsförutsättningar som möjligt.  
 

3.3.1.3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs kortfattat fakta kring hur de olika intervjuerna med 

kommunikationsbyråerna gick till, vart och när de ägde rum samt vilka som 

närvarade. 

 

Intervjun men Byrå 1 ägde rum den 28 april 2014 kl.11.00 på byråns kontor och tog 

ca 25 minuter. Med under intervjun fanns en respondent och en av författarna. 

Intervjun antecknades och spelades in på mobiltelefon. 
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Byrå 2 intervjuades den 23 april år 2014 kl.15.00 på byråns kontor. Deltagarna bestod 

av en respondent och båda studiens författare, varav den ena ledde intervjun genom 

att ställa frågor och den andra antecknade respondentens svar samtidigt som denne 

observerade samtalet. Intervjun spelades även in. Hela intervjun tog 30 minuter.  
 

Intervjun med Byrå 3 ägde rum den 22 april 2014 kl. 16.00 och gjordes över Skype. 

Båda författarna deltog, en antecknade och en ledde intervjun genom att ställa frågor. 

Intervjun tog ca 12 minuter, då den enligt tidigare överenskommelse skulle hållas 

mycket effektiv. Samtalet dokumenterades också genom inspelning på mobiltelefon.  
 

Intervjun med Byrå 4 hölls den 24 april 2014 och genomfördes under ett lunchmöte 

på byråns kontor. Två respondenter deltog tillsammans med studiens två författare, 

varav en av författarna ledde intervju genom att ställa frågor och föra samtalet vidare, 

medan den andra författaren antecknade och observerade. Intervjun tog ca 60 minuter 

och spelades även den in på mobiltelefon.  
 

Byrå 5 intervjuades den 24 april 2014 kl. 10.30 och hölls på deras kontor. Intervjuns 

deltagare bestod av studiens två författare samt 2 respondenter som arbetade på byrån. 

En av författarna ledde intervjun genom att ställa frågor och den andre författaren 

fungerade som observatör av intervjun samt antecknade respondentens svar. Intervjun 

varade i 35 minuter. Intervjun spelades också in på mobiltelefon.  
 

3.3.2 Intervju med konsumenter 

För att kunna analysera om kommunikationsbyråernas i Norrköping uppfattning om 

sig själva stämde överens med konsumentens upplevelse av företaget vid besök av 

deras startsida, gjordes fem kvalitativa konsumentintervjuer.  
 

3.3.2.1 Urval 

Även till konsumentintervjuerna användes målinriktat urval enligt Bryman (2008) 

som metod då respondenterna valdes med avsikt att bidra till ett svar på studiens 

preciserande frågeställningar. För att få en spridning av konsumenter valdes 

respondenter i olika yrkes- och åldersgrupper. I början av studien önskades 

respondenter för dessa intervjuer ha en position på ett företag som ibland kommer i 

kontakt med kommunikationsbyråer. Ett krav var även att respondenten inte hade 

besökt byråernas startsidor innan intervjun hölls. På grund av tidsbrist fick den 

förstnämnda parametern för urval åsidosättas och urvalet fick istället fokusera på den 

sistnämnda parametern. Högsta prioritet och mest tid tillägnades intervjuerna med 

kommunikationsbyråerna då detta urval hade en mer avgörande roll för studiens 

utfall.  
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Namn Sysselsättning Ålder Kön Datum för intervju 

Respondent 1 Modellör 27 Man 21 april 2014 

Respondent 2 Personalvetare 24 Kvinna 22 april 2014 

Respondent 3 Förvaltningschef 56 Man 21 april 2014 

Respondent 4 Kommunikatör 32 Kvinna 23 april 2014 

Respondent 5 Sektionsordförande 21 Man 24 april 2014 

Tabell 2: Respondenter för intervju med konsumenter 

 

3.3.2.2 Omfattning 

Då denna studie är en kandidatuppsats har dess omfattning anpassats efter tidsmässiga 

ramar och de antal poäng som uppsatsen omfattar. Då tiden var knapp fanns inte 

möjligheten att hitta och boka intervju med konsumenter som i sitt yrke har kontakt 

med och anlitar olika kommunikationsbyråer. Istället valdes fem respondenter med 

olika yrkesbakgrund ut för att få olika infallsvinklar och perspektiv på hur de olika 

webbsidorna uppfattades. Det hade varit önskvärt att göra många fler intervjuer med 

konsumenter, men detta var inte möjligt på grund av de tidsbegränsningar som fanns 

för studien. Efter de fem intervjuerna upplevdes dock en tillräcklig mängd data ha 

insamlats för att kunna dra relevanta slutsatser inom ämnet.  
 

3.3.2.3 Tillvägagångssätt  

Intervjun med respondent 1 ägde rum den 21 april 2014 kl. 10.00. Intervjun tog ca 30 

minuter och genomfördes i respondentens hem. Under intervjun deltog en av 

författarna samt en respondent som fick svara på ett antal frågor. Författaren som 

närvarade ledde intervjun genom att ställa frågor men samtidigt låta respondenten 

prata lite fritt utifrån vad denne kom på under tiden intervjun fortskred. Författaren 

observerade och antecknade under tiden. Intervjun spelades även in på mobiltelefon. 
 

Respondent 2 intervjuades den 22 april kl.10.00 och tog 35 minuter. Intervjun ägde 

rum i respondentens hem under en avslappnad fika. En av studiens författare ledde 

intervjun och ställde frågor som respondenten fick svara på samt tala fritt kring. 

Författaren antecknade och observerade under tiden. Intervjun spelades även in på en 

mobiltelefon.  
 

Respondent 3 intervjuade i dennes bostad den 21 april 2014 kl 10.00. Intervjun tog ca 

40 minuter och hölls av en av studiens författare som höll intervjun genom att leda 

samtalet samtidigt som denne antecknade respondentens svar. Samtalet spelades även 

in på mobiltelefon.  
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Intervjun med respondent 4 ägde rum på dennes kontor den 23 april kl. 13.15 och tog 

ca 25 minuter. En respondent samt båda författarna närvarade. Den ene författaren 

ledde intervjun genom att ställa frågor samtidigt som den andre antecknade och 

observerade. Intervjun spelades även in på en mobiltelefon. 

 

Intervjun med respondent 5 ägde rum i en lokal på Campus Norrköping vid 

Linköpings universitet den 24 april 2014 kl. 13.00. En respondent och två av studiens 

författare närvarade, varav den ena författaren ledde intervju och den andre 

antecknade samt observerade. Intervjun tog ca 13 minuter och spelades även in på 

mobiltelefon.  
 

3.4 Analysmetod 

Inom kvalitativ forskning finns olika analysmetoder. Hermeneutik betyder enligt 

Dalen (2008) “läran om tolkning” och lägger fokus på att tolka och förstå den 

insamlade datan på ett mer ingående plan än det direkt uppenbara. Fokus i denna 

studie lades främst på att förstå de olika individernas uppfattning om det ämne som 

studien diskuterar, för att sedan sättas i ett större sammanhang där 

kommunikationsbyråerna i Norrköping generellt analyserades som en helhet. Detta 

gjordes eftersom den enskilda delen först behövde undersökas, innan helheten kunde 

tolkas. 
 

Bryman (2008) beskriver att det inte finns några strikt utformade riktlinjer för hur en 

kvalitativ analys ska genomföras. Därför är det extra svårt att påbörja en analys av 

data bestående av intervjuer, då de ofta innehåller mycket och ostrukturerat 

textmaterial. textmaterial. I denna studie har den hermeneutiska analysmetoden 

använts som grundad teori (grounded theory), vilket enligt Bryman (2008) är det 

absolut vanligaste arbetssättet vid analysering av kvalitativ data och ämnar ge 

förståelse för människors beteende i olika sammanhang.  
 

I denna studie analyserades datan genom att ställa den insamlade datan från 

konsumentintervjuerna mot den insamlade datan från byråerna och jämföra deras 

förhållande till varandra för att se om dessa uppfattningar stämde överens. För att få 

en överblick av sambanden mellan en byrås identitet, profil och image gjordes en 

tabell för varje byrå som sammanfattade de nyckelord från intervjuerna som kunde 

kopplas samman. De nyckelord som inte stämde överens mellan minst två av 

parametrarna togs därefter bort då detta inte var intressant att undersöka för studiens 

syfte. I nästa steg analyserades byråerna inte längre enskilt utan som en helhet i 

branschen, eftersom det är ur detta perspektiv studiens frågeställningar är utformade. 

Tolkningen av den insamlade datan delades in i kategorier med ursprung i studiens 

referensram; identitet, profil, image och varumärken på webben. Därefter 

analyserades datan utifrån de teorier som tagits fram i studiens referensram. När 
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teorier från annan del av referensramen förekommer i analysen, markeras detta med 

kapitelnamn.  
 

3.5 Etik 

Eftersom att denna studie ämnar undersöka hur kommunikationsbyråerna i 

Norrköping som helhet arbetar med sina varumärken och om deras identitet generellt 

stämmer överens med konsumentens uppfattning, är det inte nödvändigt att i studien 

diskutera de olika byråerna var för sig. Då viss information rörande byråernas 

verksamhet och upplevelser av deras hemsidor innehåller information som är känslig 

och kan påverka byråns rykte, är det mer etiskt korrekt att låta de olika byråerna vara 

anonyma och benämna dem som “Byrå 1”, “Byrå 2” och så vidare när intervjuerna 

behandlas. Önskan om anonymitet uppkom även i samband med en av intervjuerna, 

vilket ytterligare motiverade beslutet. I studien beskrivs dock vilka byråer som 

studien utgår från men då endast objektivt utifrån den information som finns på deras 

hemsidor. Efter beskrivningen av de olika byråerna kommer de anonymt att behandlas 

i en slumpartad ordning. Av ovan beskrivna anledningar har författarna valt att inte 

bifoga transkriberingarna av intervjuerna i studien. Studiens syfte är inte att rangordna 

byråerna efter kompetens och varumärkesarbete eller stärka konkurrenssituationen 

mellan byråerna utan ämnar bidra med ny kunskap kring hur byråerna generellt 

arbetar med varumärkeskommunikation på webben. I kapitel “3.6 Validitet och 

reliabilitet” diskuteras konsekvenserna av detta val.  
 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Studien hade fått ett mer trovärdigt utfall om konsumentintervjuerna hade genomförts 

med respondenter som i sitt yrke är mer insatta i och potentiellt då och då kommer i 

kontakt med kommunikationsbyråer. Dock var detta inte en nödvändighet för studiens 

syfte eftersom det även finns kunder i behov av en kommunikationsbyrås tjänster som 

själva inte är erfarna inom området. Därför har dessa intervjuer ändå tillfört en viktig 

källa till information och bidragit till att genom analysen kunna svara på de 

preciserande frågeställningar som tagits fram för studien. 
 

Ännu en aspekt som kan påverka studiens validitet och reliabilitet är valet att ej 

bifoga svaren från intervjuerna. Dessa hade kunnat fungera som ett stöd för den data 

som återges i empirin, men valdes av etiska skäl att ej offentliggöras. Avsaknaden av 

intervjusvar utgör dock inte ett stort problem i och med att svaren i intervjuerna är 

noggrant sammanfattade i studiens empiri. Intervjufrågorna finns bifogade i slutet av 

studien (se bilaga 1 och 2). Av samma etiska själ diskuteras de olika 

kommunikationsbyråerna i studien utan att nämnas vid namn. Beslutet stod mellan de 

etiska och trovärdiga aspekterna hos studien och de etiska faktorerna ansågs efter 

författarnas övervägande och diskussion med handledare och examinator, vara 

viktigare för studien och samarbetet mellan utbildningen och näringslivet. Valet 

gjordes även för att tydliggöra att studien avser behandla kommunikationsbranschen i 
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Norrköping som helhet och inte att ställa byråerna mot varandra i en jämförande 

studie.  
 

En faktor som påverkar denna studies validitet är tolkning av de intervjuer författarna 

själva kommer att genomföra. Även respondenternas personliga tolkningar av vad 

som tilltalar dem påverkar utfallet i denna studie. Mängden av respondenter är 

ytterligare en faktor som påverkar studiens validitet då en större mängd respondenter 

hade gett ett mer kraftfullt intryck. Dock upplevdes en mättnad i de svar som 

samlades in vilket ger trovärdighet åt studien.  
 

  



  24 

4. Empiri 

I detta kapitel återges den data som har samlats in under intervjuer med byråer och 

konsumenter. Först följer en kort beskrivning av de olika kommunikationsbyråerna 

som sedan är anonyma och utan inbördes ordning sammanfattas utifrån de intervjuer 

som genomförts.  

 

4.1 Identitet  

Empirin som tagits fram för att analysera frågor vilka rör byråernas identitet är en 

sammanfattning av svaren som framkom under intervjuerna med 

kommunikationsbyråerna. För att få en överblick av svaren har nyckelord från 

intervjuerna sammanställts i en tabell, och utvecklas vidare nedan. Frågorna som 

ställdes under dessa intervjuer finns samlade i bilaga 1. De egenskaper som byråerna 

tyckte var viktigast har placerats högst upp och fetmarkerats i tabell 3 och placerats 

utan inbördes ordning. 

 

Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 Byrå 4 Byrå 5 

Modern 

marknadsföring 

Kompetens Glädje Kreativa Ärlighet 

Modern teknik Erfarenhet Tillgänglighet Finurliga Lyhörda 

Uppdaterad Högt till tak Lyhördhet Positiva Jämlik 

företagskultur 

Lyhördhet Ärliga Vänskaplig Jämlikhet Delaktighet 

Idéskapare Tydlig kommunikation med 

kund 

Roligt Roligt Trevliga 

Bred kompetens Drivande Professionell Passion Enkla att ha att göra 

med 

Liten byrå Våga nya idéer 
 

Social Roligt 

Strategi Tänka utanför ramarna 
 

Glad Glädje 

Koncept Konstnärliga 
 

Trevlig Omtänksam attityd 

Kvalitét Hög kvalitét 
 

Sociala Medier Synk med övrigt liv 

Kundfokus God förståelse 
 

Trygga 
 

Nyfiken Strategi 
 

Snäll och kraftfull 

kommunikation 

 

 

Grafisk Design 
 

Ligger i framkant 
 

Tabell 3: Nyckelord Identitet 
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4.1.1 Byrå 1 

Byrå 1 är den nyfikna, lättrörliga idéskaparen med mycket kontakter förklarar 

respondenten. Respondenten förklarar även att en väldigt viktig del av byråns 

verksamhet är att hålla sig uppdaterad och skaffa sig kunskap om de moderna 

teknikerna som ständigt utvecklas, och på så sätt ligga i framkant när det kommer till 

nya moderna marknadsföringssätt. Byrån har en bred kompetens och brinner för att 

arbeta med större event, som respondenten jämför med ett musikstycke, där många 

små och stora komponenter måste samspela för att skapa en bra och samspelt helhet. 

Byrå 1 beskriver sig själva som en liten byrå med fokus på strategi och koncept och 

som levererar resultat med kvalitét och tyngd. En egenskap som Byrå 1 har, som 

enligt respondenten är mycket viktigt, är egenskapen att kunna lyssna och snabbt 

förstå kundens problem och behov.  
 

4.1.2 Byrå 2  

Respondenten beskriver under intervjun att byråns viktigaste värden och egenskaper 

är kompetens och erfarenhet. Byrån har varit verksam under flera år och företagets 

anställda har under denna tid skapat sig en god förståelse för hur olika slags företags 

situationer och hur de arbetar. Just kompetens och erfarenhet är två ord är som många 

gånger återkommer och skapar ett tydligt mantra för intervjun och utgör även de 

egenskaper som beskriver både byråns identitet och det intryck de arbetar för att 

förmedla mot sina kunder. Respondenten förklarar även att byråns innersta själ och 

personlighet baseras på två grundläggande pelare - strategi och grafisk design. I den 

strategiska delen av en arbetsprocess är byrån drivande och vågar pröva på nya idéer 

genom att tänka utanför ramarna. I den del av processen där den grafiska designen tas 

fram är byråns viktigaste egenskaper att de är konstnärliga och håller en mycket hög 

kvalitet. En stor del av byråns personlighet påverkas även av de personer som arbetar 

på byrån och präglar i hög grad både vad byrån är men även hur den uppfattas av sina 

kunder. Respondenten beskriver en viktig del av byråns identitet att de har mycket 

“högt till tak”, är ärliga genom att våga tala sanning samt att de för en mycket tydlig 

kommunikation med sina kunder.  
 

4.1.3 Byrå 3 

Det centrala som denna byrå vill återspeglas i hela arbetsprocessen och i mötet med 

kunden är glädje. Byrån vill visa på att hela processen kan vara rolig och samtidigt 

professionell med ett bra slutresultat. Glädje, tillgänglighet och lyhördhet är något 

respondenten beskriver vara byråns värdeord och är kärnan i deras personlighet och 

vad de vill förmedla som varumärke. Den sista egenskapen beskriver respondenten 

även vara en av de absolut viktigaste egenskaperna en kommunikationsbyrå behöver 

ha mot sin kund. Byrån arbetar nära sina kunder och vill att relationen ska vara mer 

vänskaplig än strikt arbetsmässig. Det ska kännas som att en vän hjälper en annan vän 

snarare än att en byrå utför ett jobb åt en klient.  

 

 



  26 

 

4.1.4 Byrå 4  

Respondent 1 är tydlig med att påpeka att en viktig del av byråns identitet är 

jämlikheten mellan de personer som arbetar på platsen, att de har roligt tillsammans 

och att de drivs av en stor passion till sitt yrke. De är väldigt unga i branschen, vilket 

respondent 2 menar är en positiv del av deras personlighet som byrå, då det faller sig 

naturligt för dem att på ett effektivt sätt använda sig av sociala medier. De är även 

mycket trygga i sig själva på grund av sin breda kompetens och utbildning. Båda 

respondenterna beskriver sig själva och byrån som mycket social, då många av deras 

kunder fångas upp genom sociala kontaktnät. De beskriver även byråns personlighet 

som glad och trevlig, vilket enligt dem båda är en avspegling av de personer som 

jobbar på företaget. Tre ord som respondent 2 använder för att sammanfatta byråns 

innersta väsen är; kreativa, finurliga och positiva. Som byrå skapar de snäll och 

kraftfull kommunikation, samtidigt som de jobbar med ett övergripande tänk. 

Respondent 1 menar att en viktig del av byråns identitet, som de även vill ska 

avspeglas mot kund är att de anställda på byrån verkligen lever för det som de jobbar 

med. Deras styrka är att de ligger i framkant och går extra långt för att lyckas skapa 

det de vill.  

 

4.1.5 Byrå 5  

Byrå 5 beskriver sig själva som trevliga och enkla att ha att göra med. De tycker det 

är viktigt med ärlighet och att vara lyhörda mot kunden för att gemensamt få fram ett 

bra resultat. De har en jämlik företagskultur där allas åsikter är lika mycket värda 

oberoende vilken titel personen besitter och lägger stor vikt vid delaktighet. Byrån 

menar att de har ett arbetssätt där alla bidrar med idéer och det resultat som slutligen 

tas fram är allas produkt. De vill att det ska vara roligt att arbeta med byrån både som 

kund och som kollega och att kunder ska känna glädje vid samarbete med dem. 

Respondent 1 beskriver att de på byrån har en väldigt omtänksam attityd mot varandra 

och att de arbetar för att jobbet på byrån ska vara i synk med det övriga livet så som 

familj och annat viktigt.  
 

4.2 Profil 

Empirin som tagits fram för att analysera frågor som rör byråernas profil är en 

sammanfattning av svaren som framkom under intervjuerna med 

kommunikationsbyråerna. Frågorna som ställdes under dessa intervjuer finns 

samlade i bilaga 1. De egenskaper som byråerna tyckte var viktigast har placerats 

högst upp och fetmarkerats i tabell 4 utan inbördes ordning. 
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Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 Byrå 4 Byrå 5 

Kompetens Kompetens Kompetens Bred kompetens Bred kompetens  

Erfarenhet Erfarenhet Seriositet 

 

Intryck av att vara 

större byrå 

Kunskap 

Uppmärksamhet mot 

kund 

Uttrycka kunders 

varumärken 

Nära 

kundrelationer 

Annorlunda Personlighet 

Vision Webbsidan prioriteras i 

andra hand 

Stolthet över 

Norrköping 

Nyfikna Förtroende 

Identitet Ansikte utåt Stort visitkort Förståelse mellan 

byrå / kund 

Professionellt 

Idérikedom Portfolio Jämlikhet mellan 

kund och byrå 

Känsla av 

personlighet 

Tydligt 

Webbsidan prioriteras i 

andra hand 

Trogna kunder Förstå varandra Många olika 

områden 

Fokus på projekt 

Långvariga 

kundsamarbeten 

Webbsidan är inte så 

viktigt ur ett 

säljperspektiv 

Nisch  Geografiskt läge Nedtonat grafiskt uttryck 

Kunder via kontakter Gott intryck Brett nätverk Ansikte utåt Vill visa projekt och 

referenser 

Professionellt 
 

Hög tillgänglighet Lockar rätt typ av 

kunder 

Barnslighet 

Projekt  
 

Ny hemsida under 

konstruktion 

 

Enkelt 

Nedtonad grafisk profil 
 

Förlängd arm av 

företaget 

 

Seriositet 

Utanför ramarna 
   

Genomtänkt 

Beskrivning (webbsida) 
   

Allt som visas på webben 

ska godkännas av kund 

    

Projekt som speglar byråns 

personlighet och värden 

    

Webbsidan prioriteras i 

andra hand 

Tabell 4: Nyckelord Profil 

 

4.2.1 Byrå 1 

Byrå 1 menar att den webbsida som företaget idag har fungerar som en beskrivning av 

företaget och innehåller en representation av bra exempel på projekt som byrån har 

gjort. När det gäller specifika designval som gjorts vid utformningen av webbsidan 

förklarar respondenten att de medvetet låtit byråns egna grafiska profil vara mycket 

nedtonad och sparsmakad. Detta för att lämna utrymme och rikta uppmärksamheten 

mot de kunder som exponeras där. Respondenten förklarar att det är viktigast att 
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kunden syns och även att just det säger mycket om byrån. Som företag vill Byrå 1 på 

sin webbsida spegla vision, identitet och idérikedom. Webbsidan borde ha en högre 

kommunikativ nivå menar respondenten, men beskriver att webbsidans utveckling 

och funktion ibland blir lidande eftersom de ofta har mycket att göra och att kunderna 

och projekten alltid prioriteras i första hand. Byrån arbetar med långvariga 

kundsamarbeten och kommer främst i kontakt med nya kunder via kontakter. Vid ett 

första möte med kund vill Byrå 1 göra ett professionellt intryck som speglar 

erfarenhet och kompetens, samt att de har ett arbetssätt som tillåter idéer som sträcker 

sig utanför de traditionella ramarna.  
 

4.2.2 Byrå 2 

Det viktigaste som byrån genom sin profil vill förmedla till sin kund är de kärnvärden 

som ligger till grund för byråns identitet, nämligen kompetens och erfarenhet. Dessa 

egenskaper är extra viktiga när byrån möter en kund för första gången, eftersom de 

snabbt vill ge kunden ett gott intryck. Respondenten förklarar att de önskar att de 

kunde arbeta mer med deras profil och utveckla sitt varumärke på webben, men att 

byrån har sina kunder och uppdrag som allra högsta prioritet i sin verksamhet vilket 

har gjort att webbsidan i nuläget fått komma i andra hand. Vidare förklarar 

respondenten att webbsidan ska fungera som ett företags ansikte utåt och den i deras 

fall fungerar som en slags portfolio som ger en visuell bild av byråns kompetenser 

genom att visa de fina saker som de gjort och projekt som de har genomfört. På 

webbsidan vill de även visa att de är kompetenta när det kommer till att visualisera 

och uttrycka sina kunders varumärken på ett effektivt och bra sätt. Respondenten 

påpekar även att deras kundkrets främst består av trogna företag som de arbetat 

tillsammans med under många år, vilket gör att webbsidan inte är lika extremt viktigt 

ur ett säljperspektiv som det kan vara för andra byråer.  
 

4.2.3 Byrå 3 

Under intervjun påpekar respondenten att den nuvarande hemsidan är ganska 

utdaterad och att en ny hemsida är under konstruktion. Detta gör att den nuvarande 

hemsidan inte riktigt uttrycker det byrån står för idag. Den nuvarande hemsidan 

fokuserar på att förmedla byråns ursprung och stolthet över Norrköping. Hemsidan är 

också utformad för att spegla den nisch de riktade in sig mot när den hemsidan 

skapades vilket skiljer sig från hur de arbetar idag då de nu har en mer internationell 

inriktning. Respondenten beskriver att hemsidan spelar roll eftersom den ska fungera 

som en förlängd arm av företaget och utstråla en identitet som stämmer väl överens 

med företaget. Respondenten liknar det lite vid ett stort visitkort. Vid ett första möte 

med kund tycker respondenten att det viktigaste är att utstråla seriositet, att kund och 

byrå ligger på samma nivå och att de förstår varandra. Kompetens är även något 

respondenten anser vara viktigt att utstråla vid ett första möte. Byrån har nära 

kundrelationer vilket även är något de vill uttrycka i sin kommunikation och lägger 

mycket fokus på. Vad respondenten menar gör dem framstående i förhållande till sina 

konkurrenter är framförallt deras mycket breda nätverk, samt att de har en hög 

tillgänglighet. 
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4.2.4 Byrå 4 

Då denna byrå är en ganska liten byrå vill de gärna ge intrycket av att de är en större 

byrå på sin webbsida. De beskriver sin startsida som deras ansikte utåt, men kanske 

inte som en portfolio utan mer för att kunderna ska få en uppfattning om och känsla 

av vilken personlighet byrån har. Byrån tror att detta kan bidra till att rätt typ av 

kunder sedan tar kontakt med dem och att byrå och kund lättare förstår varandra. 

Byrån vill även genom uttrycket på sin webbsida uttrycka att de har en bred 

kompetens inom de olika områden de arbetar med och inte bara sysslar med en enda 

sak. De vill spegla deras personlighet som de beskriver vara lite annorlunda och 

nyfikna. De vill också att designvalen de gjort på sin webbsida ska spegla det 

geografiska läget, alltså Norrköping. 
 

4.2.5 Byrå 5 

Det viktigaste som Byrå 5 vill förmedla mot omvärlden är personlighet och kunskap. 

Respondent 1 ett menar att det även är viktigt de ger ett intryck av att de har en bred 

kompetens och är en byrå som kunden kan lita på. På sin webbsida menar respondent 

2 att de vill ge ett enkelt och tydligt intryck där byråns olika projekt får stort fokus. 

Därför har de i utformandet av sidan låtit det grafiska uttrycket av själva byrån vara 

relativ nedtonat, för att istället kunna ge fokus och uppmärksamhet till sina projekt 

och referenser. Respondent 2 förklarar vidare att de vill spegla en blandning mellan 

barnslighet och seriositet, som ger ett professionellt uttryck. Respondent 1 förklarar 

vikten i att urvalet av vad som visas ut mot omvärlden är mycket noggrant och 

genomtänkt. Kunderna som exponeras på till exempel webbsidan måste alltid 

godkänna att projekten visas. De är även mycket noga med att i sin profil främst 

exponera de projekt som på ett tydligt sätt speglar byråns personlighet och värden. 

Byrå 5 menar att de skulle kunna vara mer aktiva och strategiska arbetet med sin 

profil, speciellt på webbsidan, men ibland kommer denna typ av arbete i kläm 

eftersom att första prioritering och stört fokus ligger på kund och kunduppdrag.  
 

4.3 Image 

Empirin som tagits fram för att analysera frågor som rör byråernas image är en 

sammanfattning av svaren som framkom under intervjuerna med konsumenterna. 

Frågorna som ställdes under dessa intervjuer finns samlade i bilaga 2. I tabell 5 

återges nyckelord från konsumentintervjuerna gällande de olika byråerna. De ord 

som återkom gällande två eller fler byråer har placerats horisontellt bredvid 

varandra i tabellen. Under den svarta markeringen har de ord som endast nämndes 

gällande en byrå placerats. De ord som återkom mer än en gång gällande varje 

enskild byrå har fetmarkerats. Efter tabellen återges de svar som uppkom i 

intervjuerna med konsumenterna gällande varje enskild byrå. Först återges de svar 

som återkom hos flera respondenter och sedan återges övriga svar från varje enskild 

respondent.  
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Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 Byrå 4 Byrå 5 

Professionellt  Professionellt Professionellt 

Kompetens 

Professionellt  Professionellt 

Kompetens  
Duktiga 

Rakt på sak Tydlighet Tydlighet Tydlighet Tydlighet  

Enkelhet Enkel Enkelhet Stilrent  “Cleant” 

Stilrent  

Tryggt Tryggt  

Förtroendeingivande 

Stabilt  

Tryggt 

Pålitlighet 

Stabilt 

Trygghet  

Modernt  Modernt  Modernt  

Hippt 

Tilltalande och modernt 

grafiskt uttryck 

Trevlig 

Hemtrevlig  

Trevligt 

Gemytlig 

Familjär Hemtrevligt 

Sociala 

 

  Erfarenhet  Erfarenhet Erfarenhet 

 Etablerat  Etablerat  Etablerat  

Idérikedom 

Nytänkande 

Utanför ramarna 

  

Kreativitet  

Lägger till twist 

Idégenererande 

Kundintresse 

Nöjda kunder 

  

Kundfokus Nära kundkontakt 

Kunder trivs 

   

Medvetna  Medvetenhet 

Koll på läget 

Män  
 

Manlighet 
  

Personlighet  

Identitet 

Genuin personlighet 
  

Personlighet 

 

Välsituerat Bra inkomst 
  

 

Stor byrå 
 

Stort företag  Stort företag 

Liten byrå  Litet företag 
 

Liten byrå 
 

Ungt företag 
  

Ungt  
 

 

Svensk 
  

Svenskt  

 

Lugnt Lugnt 
  

 

Väl uppbyggd 

Organiserat och 

strukturerat  

God struktur 
  

 

Lite rörig  
  

För mycket text och för 

lite struktur 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 Byrå 4 Byrå 5 

Konstnärliga  Formellt Bred kundkrets  Nyfikenhet  Gammaldags  

Unikt arbetssätt  Färgglad Jobbar med 

fastigheter  

Elegant Snyggt  

 

Kör sin egen väg God relation till 

människor 

Kunderna är små 

företag 

Teknikmedvetna  Få referenser 

Inget skryt Erfarna kunder Långsiktiga kunder Inte så unik Kulturell kundkrets  

Anpassning Rutor Nya kunder genom 

kontakter 

Snygga bilder Skarpa 

Utåtriktat 
 

Mycket färger Storstad  Öppna kunder  

Svårt att avgöra 

storlek 

 

Vackert väder och 

sommar 

Visuellt tilltalande  Vågade kunder  

Nära 
 

Traditionell Roligt 

 

Avslappnat 

Avslöjar lite 
 

Strategi “Flashig” Genuint 

Hemgjord 
 

Medelstort företag Unikt Engagemang 

Statisk komposition 
  

Lokal byrå Vassa kunder 

Skräddasydda 

lösningar 

  

Mjuka värden Konservativt 

   

Smart Trovärdighet 

   

Helhetslösningar Röd tråd 

   

Koncept och 

kampanjer 

Gott intryck 

   

Fokuserade Uppfyller höga krav 

   

Lätta att ha och göra 

med 

Stora och små kunder 

   

Seriositet 
 

   

Webbdesign Fokus på tidigare 

prestationer 

   

Medvetna kunder 
 

Tabell 5: Nyckelord Image 

 

4.3.1 Byrå 1  

Två personer (respondent 1 och 3) fick vid besök av byråns startsida en känsla av att 

byråns anställda var mycket konstnärligt lagda och unika i sitt sätt att arbeta. Tre 
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personer (respondent 1, 2 och 5) upplevde byrån som modern. Tre personer 

(respondent 2, 3 och 4) upplevde byrån som ung. Två av respondenterna (2 och 4) 

trodde att det arbetade främst män på byrån. Tre respondenter (3, 4 och 5) upplevde 

även byrån ha personlighet.  
 

Respondent 1 upplevde att startsidan inte avslöjade så mycket, vilket denne trodde 

kunde bero på att byrån antingen var ett mycket stort företag eller ett litet företag som 

ännu inte hade så mycket i sin portfolio. Respondent 2 upplevde byrån som ett företag 

som visar ett stort intresse för mötet med sina kunder. Respondent 2 menade även att 

bilderna på startsidan gav en bild av vad byrån var. Respondent 2 önskade att 

startsidan innehöll lite mer information om företaget. Respondent 3 beskrev Byrå 1 

med ordet: identitet. Respondent 3 upplevde också att byrån är ett företag som vågar 

tänka utanför de traditionella ramarna. Startsidan gav respondent 3 en känsla av 

idérikedom och att deras utstrålning upplevdes som lite futuristisk. Respondent 3 

sammanfattade upplevelsen med att beskriva byrån som liten och öppen för 

nytänkande idéer. När respondent 4 besökte Byrå 1s startsida tyckte denne att sidan 

verkade hemgjord och hade en statisk komposition, vilket gav en trygg och nära 

upplevelse av byrån. Respondent 5 upplevde en framstående enkelhet på startsidan. 

Respondent 5 fick en känsla av att byrån jobbar mycket utåtriktat och säger att de 

“kör sin egen väg”. Respondent 5 tyckte att byrån verkade vara ett litet företag. Enligt 

respondent 5 visar Byrå 1 vad de vill och kan och går rakt på sak, samtidigt som de är 

duktiga på att göra skräddasydda lösningar, anpassa sig och göra sina kunder nöjda. 

Respondent 5 upplevde även att byrån gjorde ett professionellt intryck utan att vara 

skrytiga.  
 

4.3.2 Byrå 2  

Två respondenter (2 och 3) upplevde byrån som ett stabilt och tryggt företag som var 

etablerat och funnits länge på marknaden. Två respondenter (1 och 2) upplevde Byrå 

2 som trevliga och två respondenter (2 och 4) beskrev byrån specifikt som 

hemtrevliga. Strukturerad var ett ord som två respondenter (3 och 5) använde sig av 

för att beskriva byrån. 
 

Av startsidans förstasida att döma tyckte Respondent 1 även att byrån verkade vara ett 

relativt litet företag som jobbar formellt och professionellt med sina kunder. Bilderna 

väckte även en känsla av att byrån har en god relation till människor. Vid besök av 

Byrå 2 fick respondent 1 en upplevelse av att företaget utstrålade en hemtrevlig och 

lugn känsla. Respondent 2 tyckte att bilderna på webbsidan var fina och fick även en 

upplevelse av att byrån arbetar med erfarna kunder som funnits länge på marknaden 

och som vet vad de vill. Respondent 3 upplevde att byrån var välsituerade och att det 

var ett pålitligt företag som kunden verkligen kan lita på. När respondent 4 besökte 

Byrå 2s startsida fick denne en känsla av att byrån utstrålade en svensk, modern, 

hemtrevlig och genuin personlighet. Respondenten upplevde även att företaget var av 

det större slaget och uppskattade bildernas färger och motiv på startsidan. Respondent 

4 upplevde själva startsidan som lite rörig, men blev samtidigt nyfiken på att ta reda 
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på mer om byrån. Respondent 5 upplevde startsidan hos Byrå 2 som väluppbyggd, 

enkel, tydlig och färgglad. Det första respondent 5 tänkte på vid en första anblick av 

startsidan var rutor. 
 

4.3.3 Byrå 3 

Vid konsumentintervjuerna upplevde samtliga respondenter (1,2,3,4 och 5) en stark 

känsla av att byrån var ett etablerat företag som har funnits länge i 

kommunikationsbranschen. Tre respondenter (1, 2 och 3) upplevde att Byrå 3 arbetar 

med fastigheter. Tre av respondenterna (2, 3 och 4) uppfattade byrån som erfaren. 
 

Respondent 1 fick en trygg känsla av företaget och förklarade att byrån förmodligen 

har en bra inkomst. Respondent 1 uppfattade företagets medarbetare som trevliga och 

lugna. Respondent 2 förklarade att denne trodde att Byrå 3 arbetade långsiktigt med 

sina kunder och hade fokus på att under en lång tid vårda kundernas företag och att de 

rekryterar nya kunder genom kontakter och nätverk. Respondent 2 fick även en känsla 

av manlighet. Respondent 3 beskrev att denne fick ett härligt intryck av vackert väder 

och sommar vid första anblick av byråns startsida. Respondent 3 fortsatte intervjun 

genom att beskriva byrån med orden; kompetens, pålitlighet och tydlighet och 

upplevde att företaget är stabilt med många kunder. Respondent 4 förklarade att denne 

upplevde byrån som något traditionell. Respondent 4 upplevde också att byrån har en 

bred kundkrets och fokuserar på strategi. Respondent 5 upplevde Byrå 3 som ett 

medelstort företag med mindre företag som kunder. Respondent 5 fick intrycket av att 

Byrå 3 har god struktur och är proffsiga att arbeta med. Helhetsintrycket respondent 5 

fick av Byrå 3 var enkelhet och mycket färger. 
 

4.3.4 Byrå 4 

Vid besök av Byrå 4s startsida upplevde samtliga respondenter (1,2,3,4 och 5) att 

byrån var ett modernt företag. Fyra av respondenterna (2,3,4 och 5) upplevde även 

byrån som ung. Tre respondenter (1, 3 och 4) beskrev byrån med ordet nyfikenhet. 

Två respondenter (4 och 5) uppfattade Byrå 4 som ett stort företag som är 

professionellt, teknikmedvetet och verksamma i en storstad. Två respondenter 

upplevde företaget som stilrent (respondent 1 och 4), kreativt (respondent 1 och 3), 

visuellt tilltalande med medvetna kunder (respondent 1 och 2).  
 

Respondent 1 var positiv till byrån och tyckte att startsidan har snygga bilder. Hen 

upplevde även företaget som hippt, att de är sociala och lätta att ha att göra med. 

Respondent 1 trodde att företaget har värdeord som till exempel stil och att de arbetar 

med seriösa kunder samt även själva håller en seriös nivå i sitt arbete. Respondenten 

upplevde inte att byrån var unik. När respondent 2 tittade på Byrå 4s startsida fick 

denne ett positivt intryck. Respondent 2 uppfattade Byrå 4 som en medveten byrå 

med stort kundfokus. Hen trodde även att Byrå 4 arbetar smart med helhetslösningar 

som koncept och kampanjer och gärna lägger till en twist så att resultatet blir 

någonting extra. Respondent 2 upplevde Byrå 4 som en fokuserad, professionell byrå 

som har arbetat ett tag i branschen och är ett litet och familjärt företag. Respondenten 
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tyckte att webbsidan tydligt visar vad Byrå 4 gjort och fick känslan av att byrån är 

rolig och modern utan att behöva göra någonting drastiskt. Respondent 3 upplevde 

byrå 4 som ett etablerat företag som speglar kunskap och trygghet. Överlag ansåg 

respondent 3 att startsidan hos Byrå 4 var mycket elegant. Respondent 4 tyckte att 

startsidan väckte en känsla av att vilja veta mer om byrån. Helhetsintrycket 

respondent 4 fick av Byrå 4s hemsida var ord som mjuka värden, professionellt och 

unikt. Respondent 5 tyckte att sidan var flashig och gav ett proffsigt intryck. Hen 

benämnde även Byrå 4 som att de kan mycket om webbdesign.  
 

4.3.5 Byrå 5 

Samtliga respondenter (1,2,3,4 och 5) fick ett intryck av att Byrå 5 arbetar med 

kunder som är vågade. Två respondenter (1 och 3) tyckte att Byrå 5 har ett grafiskt 

uttryck som speglar svenskt, stilrent och snyggt. Två respondenter (1 och 3) upplevde 

en tydlighet i Byrå 5s uttryck. Tre respondenter (3, 4 och 5) fick en gammaldags 

känsla. Två av respondenterna (2 och 3) trodde att Byrå 5 har en kulturell kundkrets. 

Två respondenter (1 och 2) uppfattade byrån som erfaren. 
 

Respondent 1 upplevde helhetsintrycket av Byrå 5 som att de har koll på läget och 

tilltalas mycket av det grafiska uttrycket och bilderna. Respondent 1 nämnde också att 

denne får ett något konservativt intryck av det grafiska uttrycket.  Respondent 1 

uppfattade byrån som trovärdig och skarp. Denne trodde att byrån har jobbat ett tag i 

branschen och därför är medvetna om vad som funkar. Respondent 1 trodde också att 

Byrå 5 arbetar med både stora och små företag men har en lite äldre målgrupp i 35–40 

års åldern. Respondent 1 beskrev byråns kunder som vassa. Respondent 2 upplevde 

byråns kunder som öppna och att de ser möjligheter i olika slags kommunikation. 

Respondent 2 tyckte att Byrå 5 har stort fokus på kompetens inom företaget och 

tidigare prestationer och utmärkelser. Denne trodde att Byrå 5 varit med länge i 

branschen och upplever dem som att de vet vad som funkar. Dock önskade 

respondent 2 att få en större inblick i vad Byrå 5 gjort genom åren för att få en 

tydligare bild om vilka de är på startsidan. Respondent 3 kände personlighet och 

tyckte sig se en röd tråd genom hela uttrycket. Respondent 3 tyckte att byråns 

startsida gav ett mycket gott intryck, en känsla av att byrån arbetar med att ha nära 

kundkontakt och att det är en byrå där kunder trivs och har det bra. Respondent 3 

trodde att Byrå 5 är duktiga och kan uppfylla höga krav från sina kunder. Respondent 

3 upplevde att byråns kundkrets är bred men kanske lite yngre. Respondent 4 

upplevde byrån som stilren och tillade beskrivande ord som hemtrevligt, genuint, 

proffsigt och “cleant”. Respondent 4 fick även ett intryck av att byrån är avslappnad, 

har hög kompetens inom företaget, att de är engagerade och får överlag en bra känsla. 

Respondent 4 beskrev Byrå 5s kunder som att de vågar tänja gränserna och att det är 

en byrå som gillar att generera nya idéer. Byrå 5 är enligt respondent 4 ett stort 

företag som har ett modernt grafisk uttryck och respondent 5 upplevde att de tänker 

utanför ramarna. Respondent 5 efterfrågade mer struktur och mindre text på 

startsidan.  
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4.3.6 Vad konsumenterna föredrog 

Den avslutande frågan i konsumentintervjuerna var “Efter att ha tittat på alla 

kommunikationsbyråers hemsidor, vilken byrå skulle du helst kontakta?”.  
 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 

Byrå 5 Byrå 4 / Byrå 5 Byrå 3 / Byrå 5 Byrå 5 Byrå 1/Byrå 3 

Tabell 6: Vad konsumenterna föredrog 

 

Respondent 1 föredrog Byrå 5 då respondenten utifrån startsidan tyckte att denna byrå 

verkade ha koll och passade dennes smak. Respondent 1 tyckte även att Byrå 5 har en 

tydlig stil och ger ett tydligt intryck. Respondent 2 ansåg att denne skulle vända sig 

till Byrå 4 då dessa verkade ligga mest i tiden och hade snyggast hemsida. 

Respondent 2 tycker att Byrå 4 tydligt visar att de ligger i framkant i tiden och att de 

skulle kunna göra ett bra jobb för respondent 2. Dock hamnar Byrå 5 tätt efter. 

Respondent 3 Föredrog Byrå 3 om det var för det egna företaget respondenten skulle 

anställa dem för eftersom det såg ut som att de arbetade med bostadsföretag. Skulle 

respondent 3 endast välja utifrån personlighet skulle respondenten vända sig till Byrå 

5 då de gav ett gott intryck och såg spännande och tilltalande ut. Respondent 3 tyckte 

att Byrå 5 verkar vara en mysig byrå. Respondent 4 skulle även denne vända sig till 

Byrå 5 eftersom det såg ut som att de skulle våga lite. Respondent 4 tyckte att Byrå 5 

verkar vara en frisk fläkt och skulle välja dem för att de verkar nytänkande och 

moderna och tror att de kan göra spännande projekt. Respondent 5 skulle helst 

kontakta Byrå 1 då denna upplevde att de gav ett enkelt och seriöst intryck, jämfört 

med de andra “flashigare” byråerna. Respondenten skulle även eventuellt kontakta 

Byrå 3 då även denna byrås webbsida upplevdes som professionell och seriös.  
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5 Analys och resultat 

Detta kapitel kommer att inledas med en analys utifrån den data som samlats in och 

de teorier som tidigare presenterats i kapitel “2 Referensram”. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av de slutsatser som dragits.  

 

5.1 Analys av byråer 

Följande tabeller visar sambanden mellan de intervjusvar som stämmer överens 

mellan identitet, profil och image gällande de olika byråerna. Som tidigare nämnts 

har de egenskaper som under konsumentintervjuerna uppfattades av mer än en 

respondent fetmarkerats.  

 

5.1.1 Byrå 1 

Identitet Profil Image 

Idéskapare Idérikedom 

Utanför ramarna 

Idérikedom 

Utanför ramarna 

Nytänkande 

Kör sin egen väg 

Modern teknik och marknadsföring 

Uppdaterad 

 

Modernt 
Futuristisk 

Kundfokus Uppmärksamhet mot kund  

Nedtonad Grafisk profil 

 

Kundintresse 

Avslöjar lite 

Enkelhet 

Nöjda kunder 

 

Identitet Identitet 

Bred kompetens Kompetens 
 

Liten byrå 
 

Liten byrå 

Lyhördhet 
 

Skräddasydda lösningar 

Anpassning 

 

Professionellt Professionellt  

Tabell 7: Analys byrå 1 

 

I Tabell 7 går det att se att flera av de egenskaper som Byrå 1 är och vill förmedla 

faktiskt är sådana egenskaper som också uppfattas av konsumenterna. Vissa av 

egenskaperna stämmer ordagrant överens medan andra är mer tolkningsbara. Den 

mest gemensamma uppfattningen mellan byrå och konsument är att Byrå 1 är ett litet 

och modernt företag med stort fokus på nytänkande idéer, identitet och kund. De 

egenskaper som genomsyrar alla varumärkeselement; identitet, profil och image, är 

idérikedom och kundfokus.  
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5.1.2 Byrå 2 

Identitet Profil Image 

Kompetens Kompetens Professionellt 

Erfarenhet Erfarenhet Erfarenhet 

Etablerat 

God förståelse Kan uttrycka kunders varumärken 
 

 

Gott intryck Hemtrevlig 

Gemytlig 

Trevlig 

Tydlig kommunikation med kund 
 

Tydlighet 

Ärligt 
 

Genuin personlighet 

 

Trogna kunder Stabilt 

Tryggt 

Strategi 
 

Organiserat och strukturerat 

Tabell 8: Analys byrå 2 

 

Gällande Byrå 2 finns två tydliga egenskaper som genomsyrar varumärkets identitet, 

profil och image. Dessa rör områdena kompetens och erfarenhet vilket även är de 

allra tydligaste egenskaper som byrån vill uttrycka enligt intervjun med Byrå 2. Efter 

analys av ovanstående samband kan den gemensamma uppfattningen som konsument 

och byrå har om företaget sammanfattas som följande; en kompetent och erfaren byrå 

som uttrycker tydlighet och ett strategiskt och organiserat arbetssätt. Byrån ger på sin 

startsida ett hemtrevligt och gemytligt intryck. 
 

5.1.3 Byrå 3 

Identitet Profil Image 

Lyhördhet Förstå varandra Tydlighet 

Professionellt  
 

Professionellt 

Vänskaplig Jämlikhet mellan kund och byrå 

Nära kundrelationer 

Trevligt 

 

Brett nätverk Nya kunder genom kontakter 

 

Kompetens Kompetens 

Erfarenhet 

Glädje 
 

Vackert väder och sommar 

Tillgänglighet Hög tillgänglighet 
 

 

Seriositet Pålitlighet 

Tabell 9: Analys byrå 3 
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De tydligaste gemensamma uppfattningarna som sträcker sig över alla tre 

varumärkeselement gällande Byrå 3 är deras förhållande till kund och omvärld som är 

vänskaplig och trevlig samt att de är lyhörda och tydliga mot kunden. Den 

gemensamma uppfattningen mellan byrån och konsumenterna gällande Byrå 3 är att 

byrån är ett professionellt företag med en vänskaplig ton, hög kompetens och brett 

nätverk. Det allra tydligaste ordet som uppkom under intervjun med Byrå 3 var 

glädje, vilket inte ordagrant återgavs under konsumentintervjuerna men som 

eventuellt skulle kunna tolkas som känslan “vackert väder och sommar” vilken endast 

en av konsumenterna fick av att titta på startsidan.  
 

5.1.4 Byrå 4 

Identitet Profil Image 

Ligger i framkant 

Sociala Medier 

 

Modernt 

 

Intryck av att vara större byrå Stort företag 

Kreativa 
 

Kreativitet 

 

Nyfikna Nyfikenhet 

Social 
 

Sociala 

Trevlig 
 

Lätta att ha och göra med 

Familjär 

Unga 
 

Ungt 

 

Lockar rätt typ av kunder Medvetna och seriösa kunder 

Finurliga Annorlunda Lägger till twist 

Unikt 

 

Bred kompetens 

Många olika områden 

Erfarenhet 

Professionellt 

 

Geografiskt läge Lokal byrå 

Trygga 
 

Trygghet 

 

Förståelse mellan byrå / kund Kundfokus 

Tydlighet 

Roligt 

Glad 

 

Roligt 

Tabell 10: Analys byrå 4 

 

Gällande Byrå 4s identitet, profil och image kan en stor mängd gemensamma 

egenskaper utläsas. Värt att påpeka är att intervjun med Byrå 4 pågick under en längre 

tid än intervjuerna med de andra byråerna, samt att respondenterna hade mer att säga 

om den egna byrån, vilket kan ha påverkat mängden data och sammanhörande 

egenskaper. De kännetecken som genomsyrar alla tre varumärkeselementen identitet, 
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profil och image var byråns vilja att uppfattas som finurliga och annorlunda samtidigt 

som de bland annat uppfattades som en unik byrå med vilja att lägga till en “twist” i 

sina arbeten.   
 

5.1.5 Byrå 5 

Identitet Profil Image 

Trevliga 

Omtänksam attityd 

 

Hemtrevligt 

Genuint 

 

Bred kompetens  

Kunskap 

Hög kompetens 

Erfarenhet 
Duktiga 

Uppfyller höga krav 

 

Professionellt Professionellt 

Enkla att ha att göra med 
 

Avslappnat 

Ärlighet Förtroende Trovärdighet 

 

Tydligt Tydlighet 

 

Enkelt 

Nedtonat grafiskt uttryck 

Stilrent 

“Cleant” 

Röd tråd 

Delaktighet Allt som visas på webben ska godkännas av kund Nära kundkontakt 

Engagemang 

 

Genomtänkt Medvetenhet 

Roligt 

Glädje 

Barnslighet 
 

 

Fokus på projekt 

Vill visa projekt och referenser 

Fokus på tidigare prestationer 

Tabell 11: Analys byrå 5 

 

Många av respondenterna under konsumentintervjuerna fick ett gott intryck av Byrå 5 

samt hade mycket att säga om dem vilket kan ha påverkat mängden gemensamma 

egenskaper mellan identitet, profil och image. De egenskaper som återkommer i både 

identitet, profil och image är delaktigheten både internt inom företaget och med kund, 

samt deras ärlighet vilket i denna analys tolkats ha ett starkt samband med förtroende 

och trovärdighet. Den övergripande uppfattningen kan beskriva byrån som ett 

kompetent, professionellt och trevligt företag som har ett nära samarbete med kund, är 

enkla att ha att göra med och är ärliga. 
 

5.2 Analys i förhållande till teorier 

I detta kapitel kommer den insamlade datan ställas i förhållande till olika teorier från 

den referensram som tagits fram för studien. Här behandlas byråerna som den 



  40 

bransch de tillsammans utgör som helhet, då det är utifrån detta perspektiv studiens 

syfte är utformat.  

 

5.2.1 Identitet 

Vid jämförelse av de olika byråernas identitet framgår det att deras uppfattning om sig 

själva skiljer sig mycket från varandra (se Tabell 3), mest sannolikt på grund av att de 

faktiskt är fem enskilda och unika byråer. Eftersom de fem byråerna är verksamma på 

samma marknad och i många fall riktar sig till samma typer av kunder kan det 

klargöras att de, trots eventuellt gott samarbete, rent teoretiskt är konkurrenter. Därför 

faller det sig relativt naturligt att de olika byråernas identitetsbeskrivningar skiljer sig 

från varandra då de alla strävar efter att utgöra ett unikt företag på marknaden. Genom 

att applicera Kapferers (2004) teori om i identitetsprismat och dess sex facetter; fysik, 

personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild, kan det från intervjuerna utläsas 

att tre av dessa fascetter framstod mer i byråernas identitet. Dessa är facetterna 

personlighet, kultur och relation.  
 

1. Personlighet 

Kapferer (2004) beskriver personligheten som varumärkets innersta väsen och själ, 

som kan visualiseras och kommuniceras på många olika sätt. Som tidigare nämnt var 

det svårt att hitta flera gemensamma drag gällande de olika byråernas personlighet 

och det finns inga uttalade egenskaper gällande identitet som är övergripande för 

samtliga byråer. Dock är alla byråer mycket medvetna om vilka de är och vad de har 

för personlighet, vilket de även är måna om att uttrycka på till exempel sin webbsida, 

genom allt från grafisk design till exponering av referenser och tidigare projekt. 
 

2. Kultur 

Denna facett i identitetsprismat innebär att varje enskilt varumärke består av olika 

värden och förhållningssätt som tillsammans formar en egen kultur (Kapferer, 2004). 

Enligt teorin är kulturen extra viktigt när det kommer till differentiering på den 

marknad ett företag är verksamt inom (Kapferer, 2004). Någonting som framkom vid 

analys av den data som togs fram i intervjuerna med byråerna, var att flera byråer lade 

ett stort fokus på företagskulturen och jargongen inom dessa när de talade om 

företaget och dess identitet. Det går även att dra paralleller mellan hur byrån beskriver 

sin företagskultur och hur de som företag och varumärke vill uppfattas av omvärlden. 
 

3. Relation 

Facetten relation i identitetprismat handlar enligt Kapferer (2004) om att ett 

varumärkes relation till kunden är mycket viktig för varumärkets identitet och är alltså 

en av de byggstenar som mest identifierar varumärket. Ett tydligt identitetsdrag som 

fanns hos samtliga byråer när de berättade om sig själva var att ett stort fokus låg på 

kunden (se Tabell 3). Kunden ska vara involverad i processen, relationen till kunderna 

ska vårdas på lång sikt och kunden ska alltid prioriteras i första hand. Det är tydligt att 

byråernas verksamheter kretsar kring sina kunder och samarbetspartners och att de 

bland annat vill skapa en relation som är vänskaplig, professionell och deltagande.  
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5.2.2 Profil 

Hultén och Johansson (2004) beskriver vikten av att sträva efter en profil som 

stämmer väl överens med företagets identitet, då profilen ska uttrycka de värden i 

identiteten företaget vill förmedla mot omvärlden. I vissa intervjuer med byråerna går 

det att se direkta likheter mellan de egenskaper som rör identitet och profil (se Tabell 

7-11). I många fall där samband inte kan dras mellan dessa två kategorier, är det trots 

att det ej var uttalat under intervjun underförstått att byråns identitet innefattar 

positiva egenskaper som de även så klart vill uttrycka mot kund.  
 

Några grundläggande egenskaper som är gemensamt för de flesta byråer gällande 

deras profil är att de främst vill förmedla kompetens, erfarenhet och kundfokus (se 

Tabell 4). Dessa kan tolkas som väldigt grundläggande och generella egenskaper, men 

som är väldigt viktiga för att kunder och potentiella kunder ska få en känsla av att 

byrån är seriös och trovärdig. I andra hand vill byråerna uttrycka mer personliga 

egenskaper som gör att dem unika i branschen och som uttrycker vem just de är som 

byrå. Dessa egenskaper gör att kunden sedan utifrån dennes erfarenheter och 

preferenser kan välja den byrå som passar bäst för just den personen.  
 

Ett mycket tydligt samband gällande arbetet med byråns eget varumärke på webben 

som framkom under intervjuerna var att denna typ av arbete prioriteras i andra hand. 

Anledningen till detta är att det dagliga arbetet med kunder och projekten som görs 

tillsammans med dessa alltid prioriteras i första hand, vilket gör att utvecklingen av 

den egna varumärkesprofilen på till exempel deras webbsida ofta kommer i kläm.  
 

5.2.3 Image 

Enligt Hultén och Johansson (2004) kan ett företag aldrig kontrollera hur deras image 

ser ut utan bara skapa goda förutsättningar genom att utforma sin kommunikation på 

ett medvetet sätt. Genom att analysera tabell 7-11 framgår att många nyckelord 

rörande byråernas image till viss del stämmer överens med vad byråerna är och hur de 

vill uppfattas av omvärlden. Detta kan tolkas som att byråerna är relativt medvetna 

om vilka signaler de sänder ut. Samtidigt fanns det ett antal egenskaper som nämndes 

av byrån men som ej uppfattades av konsumenten och flera saker som uppfattades av 

konsumenten men som ej nämndes av byrån. Detta kan i enlighet med Kapferers 

(2004) teori i kapitel “2.5 Visuell kommunikation” tolkas som att ett brus uppstått 

mellan sändare och mottagare vilket gör att viss information kring vad varumärket vill 

förmedla förloras eller tolkas fel. Övergripande var det egenskaperna professionalitet, 

tydlighet och enkelhet på startsidan de tre ord som under konsumentintervjuerna 

nämndes gällande alla byråer (se Tabell 5). En intressant avvikelse var Byrå 4 som 

specifikt nämnde en skillnad mellan identitet och profil. Byrå 4 är egentligen en liten 

byrå, men vill uppfattas som en stor byrå. Gällande deras image upplevdes de också 

vara en stor byrå av konsumenterna vilket då stämde överens med deras profil.  
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5.2.4 Varumärket på webben 

I detta delkapitel kommer en analys av de olika byråernas arbete med sitt varumärke 

på webben behandlas. Detta görs utifrån den bransch de enskilda byråerna 

tillsammans utgör som en helhet.  

 

Som bland annat Robin och Holmes (2007) menar är webben idag ett viktigt medium 

för att få kunder intresserade av ett företag. Tufvesson (2009) belyser även enkelheten 

i att på webben uppsöka en konkurrent om besökaren inte finner tillfredsställelse på 

webbsidan. I och med detta bör alltså företag lägga stor vikt vid att arbeta med sin 

hemsida för att inte förlora potentiella kunder. Under intervjuerna med 

kommunikationsbyråerna framkom att många byråer arbetar med långvariga 

kundrelationer och främst hittar sina kunder genom kontakter, vilket gör att deras 

webbsidor inte är lika viktiga ur ett säljperspektiv. Byråerna beskriver att de i första 

hand fokuserar på sina uppdrag och kunder och att arbetet med det egna varumärket 

på webben därför kommer i andra hand. Dock ser de inte detta som något problem då 

de inte främst får kunder genom sin webbsida. De lite yngre byråerna som på senare 

tid uppdaterat och arbetat med sitt varumärke på sin webbsida ser också de att det 

dagliga arbetet och kunderna kommer före arbetet med webbsidan. Värt att nämna är 

dock att webbsidan fortfarande spelar roll för de kunder som ej har en tidigare relation 

till byrån och därför söker sig till ett företags webbsida för en första kontakt. En 

intressant iakttagelse var att de byråer som på senare tid uppdaterat sin hemsida även 

var de byråer konsumenterna blev mest intresserade av att arbeta vidare med (se 

Tabell 6). Alltså lockade de webbsidor som nyligen var uppdaterade flest potentiella 

kunder.  
 

5.3 Slutsats 

Denna studie har ämnat undersöka hur kommunikationsbyråer arbetar med sina 

varumärken på webben. Detta genom att analysera hur byråernas identitet, profil och 

image förhåller sig till varandra med utgångspunkt i deras startsidor. Vidare syftade 

studien till att undersöka vad webbsidan generellt har för roll inom 

kommunikationsbranschen. Detta kapitel kommer således att svara på studiens syfte 

utifrån de fyra preciserande frågeställningar som tidigare presenterats och vilka igen 

redogörs här nedan. 

 

5.3.1 Vad har kommunikationsbyråerna för uppfattning om sin identitet och profil? 

Det är svårt att dra en generell slutsats om hur kommunikationsbyråerna uppfattar sig 

själva. Det faller sig naturligt att byråernas identitet och personlighet skiljer sig åt i 

och med att de vill särskilja sig från varandra och vara unika på marknaden. Trots de 

olikheter som finns, kan ord som kompetens, erfarenhet och kundfokus identifieras 

som återkommande egenskaper i byråernas identitet och kan därför ses som viktiga 

grundpelare i kommunikationsbranschen. De mest framstående områdena som 

kommunikationsbyråerna talar om gällande sin identitet handlar om varumärkets och 
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företagets personlighet, kultur och relation vilket berör byråns arbets- och 

förhållningssätt både internt och externt. 
 

5.3.2 Vad får kunden för intryck av byråerna vid besök på deras startsidor? 

Precis som återges i svaret på den första av studiens frågeställningar finns det en 

anledning till att byråerna är olika. Därför är det inte konstigt att de även uppfattas 

olika av konsumenterna, vid besök av byråernas startsidor. De skilda uppfattningarna 

kan även bero på konsumentens tidigare erfarenheter och preferenser. En kommentar 

som samtliga byråer fick minst en gång var att de uppfattades som professionella, 

tydliga och hade en enkelhet på webbsidan (se Tabell 5). 
 

5.3.3 Hur väl stämmer uppfattningarna gällande identitet, profil och image 

överens? 

Vid jämförelse mellan identitet och image går det att dra slutsatsen att 

uppfattningarna kring dessa både stämmer överens och skiljer sig åt. 

Konsumentintervjuerna visar delvis på en viss överensstämmelse mellan image och 

hur byråerna själva upplever sin identitet samt hur de uttrycker den genom sin profil. 

Samtidigt fanns det egenskaper som konsumenten uppfattade men inte var något 

byråerna uttryckte under intervjuerna och vice versa. Detta kan i enlighet med bland 

annat Kapferers (2004) teori bero på det brus som kan uppstå i kommunikationen 

mellan sändare och mottagare. Byråerna har lyckats uttrycka några viktiga egenskaper 

som enkelhet på startsidan, professionalitet och tydlighet. Några av de viktigaste 

egenskaperna som byråerna övergripande ville uttrycka i sin profil var kompetens, 

erfarenhet och kundfokus. Ett samband kan främst identifieras mellan egenskapen 

professionalitet som uppfattades av konsumenterna och egenskapen kompetens vilket 

byråerna ville uttrycka, i och med att de två orden har en liknande innebörd. 

Kompetens, erfarenhet och kundfokus var också ord som framkom under intervjuerna 

med konsumenterna, men inte lika frekvent som professionalitet. Av detta samband 

att döma kan slutsatsen dras att byråerna på sina startsidor till visst del lyckas 

förmedla några grundläggande egenskaper för deras varumärken. 
 

5.3.4 Vilken roll spelar webbsidan för kommunikationsbyråers verksamhet och 

varumärke? 

Webbsidan spelar en viktig roll för en kommunikationsbyrås varumärke i den mån att 

den ska fungera som ett ansikte utåt mot offentligheten där nya potentiella kunder 

alltid finns. En viktig insikt gällande hur byråerna arbetar med sina varumärken på 

webben är att stort fokus oftast läggs på kunderna och exponering av dem, snarare än 

exponering och uttryck av det egna varumärket. De projekt som exponeras och de 

kunder som visas säger indirekt mycket om byrån i sig. Kommunikationsbyråerna i 

Norrköping arbetar mycket med långvariga kundrelationer och stora kontaktnät vilket 

innebär att det främst är genom dessa vägar de kommer i kontakt med nya kunder. Att 

webbsidan inte primärt är en plattform som används för att hitta nya kunder, är en 
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insikt som till viss del kan anses motsägelsefull i förhållande till vad som 

inledningsvis återges i denna studies problemformulering. För vidare resonemang 

kring detta, se 6.2 “Diskussion”. Det finns även en önskan i branschen om att kunna 

arbeta mer med sin egen hemsida och hålla den mer uppdaterad, men att dessa projekt 

ofta hamnar i kläm eftersom kunden alltid prioriteras i första hand. De byråer som 

haft tid att på senare år arbeta med och uppdatera sina webbsidor var de byråer som 

gav ett större intryck hos konsumenterna och väckte ett intresse för vidare kontakt (se 

Tabell 6 “Vad konsumenterna föredrog”).  
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6. Avslut 

Detta avslutande kapitel inleds med en diskussion kring de mest intressanta slutsatser 

studien kommit fram till. Därefter följer även förslag på vidare studier författarna 

anser relevanta inom de ämnesområden som behandlats.  

 

6.2 Diskussion 

En av de viktigaste och mest intressanta slutsatserna som dragits efter att ha undersökt 

ämnet som behandlas i denna studie är den gällande kommunikationsbyråernas arbete 

med den egna webbsidan. De flesta byråer arbetar endast med sin webbsida i mån av 

tid, vilket inte blir så ofta som byråerna önskar på grund av att de prioriterar sina 

kunder. Detta är självklart positivt för deras rykte, framför allt då de främst arbetar 

med långvariga kundrelationer och genom nätverk får kontakt med nya kunder. En 

negativ aspekt av att inte kontinuerligt arbeta med sin webbsida är dock att byråerna 

kan förlora potentiella kunder som inte tidigare haft kontakt med byrån utan först 

väljer att uppsöka byråns webbsida för att se om det är en intressant samarbetspartner. 

Om byråns webbsida inte tilltalar eller efterlämnar ett stort intryck hos kunden väljer 

denne sannolikt en byrå som utifrån dess webbsida verkar mer intressant att arbeta 

med. Därför bör arbete med den egna webbsidan försöka planeras in med god 

framförhållning. Det kanske inte ger en direkt inkomst att hålla sin webbsida 

uppdaterad, men den tid som läggs ner kan vara en investering som visar sig vara värd 

i det stora hela. 

 

Som tidigare nämnt var en av studiens slutsatser gällande webbsidans säljande 

funktion för kommunikationsbyråerna, en insikt som författarna hade en annan 

uppfattning om när studien inleddes. Trots att webbsidan inte primärt fungerar som ett 

verktyg för att skaffa kunder, betyder inte detta att denna funktion inte finns alls. Den 

säljande funktionen finns kvar, men inte i samma utsträckning som författarna trodde 

i ett tidigare skede av studien. Sammanfattningsvis är författarna medvetna om 

dilemmat, men ser samtidigt denna skiljaktighet mellan problemformulering och 

slutsats som ett tecken på att ny kunskap genererats under studiens gång utan att 

påverka uppsatsens validitet.  
 

En annan av de mest framstående slutsatserna som dragits av denna studie, visar att 

kommunikationsbyråerna i sin profil på webbsidan väljer att fokusera på att exponera 

sina kunder snarare än på det egna varumärket. Detta innebär att det egna varumärket 

fått ett relativt nedtonat uttryck på webbsidan. Intressant är att diskutera huruvida 

denna metod och behandling av varumärket på webbsidan står sig i förhållande till att 

fokus läggs på att skapa en mer visuellt särskiljande profil och uttryck av varumärket. 

Viktigt att nämna är att den ena metoden inte på något sätt behöver utesluta den andra 

utan att de med fördel kan kombineras med varandra. Att exponera sina kunder i 

första hand är effektivt ur det perspektiv att det fungerar som trovärdiga referenser 

och ger besökaren en uppfattning om byråns kompetens och stil. Detta kan så klart 

även ses som ett fördelaktigt sätt att utforma sin webbsida eftersom det helt enkelt 
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visar på stort kundfokus, vilket visat sig vara en viktig del av byråernas identitet och 

personlighet. Samtidigt är det sannolikt att en mer visuellt unikt utformad webbsida 

på ett effektivt sätt ger ett större intryck och snabbare fångar intresset hos besökaren 

och potentiella kunder. Fokus på att uttrycka det egna varumärket på webbsidan kan 

även vara ett verktyg för att i en större utsträckning särskilja sig från andra aktörer på 

marknaden, vilket kan vara viktigt i ett större sammanhang.  
 

6.2 Fortsatta studier 

Efter att ha arbetat med denna studie i ett antal veckor har författarna upplevt ett 

flertal relevanta ämnen som skulle vara intressanta att studera men som de själva inte 

haft möjlighet att genomföra. Från ett mer visuellt perspektiv hade det varit intressant 

att utreda vilka konkreta element i webbdesignen som gör att en webbsida uppfattas 

på ett visst sätt. Finns det något samband mellan olika visuella element och 

gestaltningsprinciper som gör att betraktaren får ett specifikt intryck? Det hade också 

varit intressant att mer genomgående analysera webbsidor ur ett interaktivt perspektiv. 

Detta med utgångspunkt i själva uppbyggnaden av webbsidan (så som navigering och 

liknande) samt hur olika uppbyggnader uppfattas av en förstagångsbesökare på 

webbsidan. Vilka element anses vara irriterande och vilka lösningar tillför något och 

förenklar för besökaren? Det slutliga område studiens författare hade velat undersöka 

vidare är hur andra branscher arbetar med sin webbsida? Kanske då ur ett perspektiv 

där webbsidan i branschen har en mer säljande funktion. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor kommunikationsbyråer 
 

 

• Berätta lite om (namnet på byrån) 

• Berätta om din roll på byrån 

• Vilka egenskaper är de viktigaste som en kommunikationsbyrå bör besitta? 

Varför? 

• Berätta om vad er webbsida spelar för roll för er (vilken roll har den i er 

verksamhet?) 

• Berätta om hur du tänker kring varumärket på webben 

o Berätta lite om utformningen av er webbsida 

o Berätta om hur design och varumärke hör ihop för dig 

o Kan du berätta om några konkreta designval ni gjorde för att uttrycka 

ert varumärke? 

Hur tror ni att ni uppfattas av era kunder? Varför? 

• Berätta om (namnet på byråns) personlighet 

Berätta om (namnet på byråns) kärnvärden 

Vad är det viktigaste ni vid ett första möte vill förmedla till en kund? 

o Vilket intryck av byrån vill ni ge er kund? 

• Berätta om hur ni arbetar och vårdar er relation till de kunder ni har 

• Berätta om (namnet på byrån) i förhållande till era konkurrenter 

• Hur skulle du, kort, beskriva byråns identitet? 

• Varför ska konsumenter välja just er framför andra kommunikationsbyråer i 

Norrköping (elevator pitch)? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor konsumenter 

 

Denna intervju ämnar undersöka vilket intryck kommunikationsbyråerna i 

Norrköpings webbsidor ger för intryck för konsumenten. Vi ber dig att tala obehindrat 

om dina intryck och upplevelser av sidan. Undersökningen görs endast utifrån 

webbsidans startsida och vi ber dig därför att inte klicka på någonting, utan titta på 

första sidan.  
 

Säg det första du tänker på när du öppnar startsidan (vad som helst) 

Vilken känsla får du? 

Utifrån startsidans utseende, vilka tre värdeord tror du byrån har? 

Beskriv den typiska konsumentens personlighet till denna hemsida.  

 Vilka slags företag tror du denna byrå arbetar med? 

Om detta företag skulle vara en person, hur skulle du beskriva denna personen? 

(Ålder, kön, personlighet, egenskaper, vart bor den, yrke osv) 

Vad är ditt helhetsintryck av företaget efter att ha sett startsidan? Varför? 

Efter att ha tittat på alla sidor, vilken byrå skulle du helst vilja kontakta? Varför? 

 

 

 

 


