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Title: Ranking of key factors when a company makes their choice of advertising 

agency. 

 

Background: Today’s competitive situation amongst advertising agencies makes it 

important for them to understand how to meet the needs of their clients.  

 

Purpose: To identify and rank key factors for companies when choosing advertising 

agency. 

 

Methodology: The thesis is based on a deductive approach. The research has been 

carried out through a quantitative method. Cross-sectional design has been used based 

on probability sampling. The empirical data was collected using surveys.   

 

Conclusions: There are eight key factors for companies to consider when choosing an 

advertising agency. Swedish companies in a medium sized city rank the eight key 

factors when selecting an advertising agency as follows: 

1st Skilled personnel. 2nd Understanding the needs of the client. 3rd Creative ability.  

4th Relationships. 5th Previous purchases. 6th Reputation. 7th Pricing. 8th Size of com-

pany. 

  

Originality/value: The thesis makes a scientific contribution by identifying theoreti-

cal key factors and comparing them with the result of the empirical survey, resulting 

in a ranking of these key factors.   

 

Keywords: Client-Advertising agency, key factors, ranking.  
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet ger vi läsaren en inblick i valt ämnesområde, vilka avgräns-

ningar som har utförts, syftet med studien och presentation av forskningsfråga.   

1.1 Bakgrund 

Varje år spenderar svenska företag drygt 60 miljarder kronor enligt statistik från re-

klamförbundet på inköp av marknadskommunikation (Reklam.se, 2009).  En utveckl-

ing som inte tycks stagnera, och på det sena 2000-talet har investeringar i marknads-

kommunikation ökat markant (Reklam.se, 2008).  
	  

Marknadskommunikation kan ses som ett instrument som hjälper företag att berätta 

för sin publik vilka de är, vad de erbjuder, men i synnerhet varför andra ska göra affä-

rer med just dem.  Det är stor skillnad på ett effektivt välgenomarbetat reklammaterial 

än mindre välgenomarbetad reklam och därför är val av reklambyrå1 viktigt. (Vesse-

nes, 2003) Avsaknaden av objektivitet gör att faktorer som top of mind2 också kan få 

en starkt bidragande faktor vid valet av reklambyrå. Detta gör att det aktuella ryktet 

en reklambyrå har, spelar en viktig roll när företag väljer reklambyrå. (Y. S. SON, 

1999)  

 

Företag vet idag att marknadskommunikation kan göra deras varumärke mer välkänt 

och generera bättre försäljning. I dagsläget förstår dock fortfarande inte alla företag 

vilka speciella mål som de kan nå med reklam och vilken typ av tjänster reklambyråer 

erbjuder. (Prendergast & Shi, 2001) I en era där konsumenterna har mängder med val 

av produkter som nästintill är identiska, har marknadsförare förstått innebörden av 

relationer till kunder (Khermouch, 2001). Ett samarbete mellan klient-reklambyrå 

som är uppbyggt på mer än bara affärsrelaterade relationer är mycket fördelaktigt för 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Reklambyrå är ett tjänsteföretag som utför uppdrag av olika slag inom marknadskommunikation. En 
reklambyrå jobbar strategiskt och kreativt. Reklambyrån tar fram olika typer av reklamenheter. Kom-
munikationsstrategi och varumärken är reklambyråns styrka. (Iworld.se, 2007)	  
2 Top of mind, är det första målgruppen kommer att tänka på bland alla produkter i en kategori.  
(Dahlén & Lange, 2003) 
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båda parterna. Är samarbetet genomgående i hela organisationsträdet uppstår gynn-

samma synergieffekter, såsom tidseffektivisering och eliminering av den byråkratiska 

beslutsprocessen. (Haytko, 2004) Med den lärdomen, har samarbete med reklamby-

råer blivit allt viktigare.  

 

I en fallstudie baserad på reklambyråer går det att understryka att på grund av övere-

tablering har priset blivit ett avgörande element vid val av reklambyråer för inköpar-

na. (Alvesson & Köping, 1993) I en artikel grundad på data från reklamförbundet går 

det att utläsa att frilans3 kan vara en av anledningarna till överetablering (Svenska-

dagbladet.se, 2004). Det har kunnat konstateras att vid offentliga upphandlingar är 

priset helt avgörande och att reklambyråer får pressa på marginalerna avsevärt för att 

ha någon chans att vinna upphandlingen. (Dagens Media, 2007) Inhousebyråer4 är 

även en betydande anledning till den ökade konkurrensen. JC och H&M var förr två 

stora aktörer som köpte sina tjänster av reklambyråer. Dessa företag har på senare tid 

valt att skaffa sig en egen inhousebyrå på grund av kostnadsåtgärder säger koncept-

chefen för JC, Erik Andersch. (Veckansaffärer.se, 2006) Det gör att företag kan spen-

dera mer pengar på medieköp istället för att initiera ett samarbete med en reklambyrå, 

som både kan vara ineffektivt och byråkratiskt (Resumé.se, 2007). Andersch poängte-

rar även att företag bör lägga upp sin strategi själv, istället för att låta en reklambyrå 

som har mindre insyn i företaget göra det (Veckansaffärer.se, 2006).  

 

Kravet att få bra avkastning på investerade pengar i marknadskommunikation har 

eskalerat och företagen begär mer från reklambyråerna (Dagensindustri.se, 2005). 

Detta är en trend menar Gina Tricots marknadschef Victor Appelqvist som blivit ut-

sedd till årets marknadschef under verksamhetsåret 2007 (Resumé.se, 2007).  

 

I en övergripande studie gällande hur inhouseverksamheten har utvecklat sig under-

stryks att mycket är beroende av vilken bransch som företaget opererar i. Priset är en 

avgörande faktor till varför företag väljer en inhousebyrå, då priset är lägre. Dock 

påvisas att företag som arbetar mot slutkonsument är mindre priskänsliga än andra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Frilans är en egenföretagare som får betalt per uppdrag. (Arbetsförmedlingen.se, 2010) 
4 Inhousebyrå är en reklambyrå fast med bara en kund, det egna företaget. Företag kan tjäna mycket 
på att ha en hel inhousebyrå eller i alla fall vissa delar av reklambyråtjänsterna i huset. (Iworld.se, 
2007) 	  
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företag och är beredda att betala för den kreativa lösning en utomstående reklambyrå 

kan prestera. (Ripley, 1991)  

 

Fastän dagspressens artiklar inte är vetenskapliga vill vi redovisa hur diskussionen ter 

sig. Frilans, inhouseverksamhet och besparningar är element som direkt påverkar re-

klambranschen och indirekt påverkar de reklaminköpande företagen.  

1.2 Problemdiskussion   

Det finns idag en omfattande mängd teori publicerat inom ämnesområdet relationer 

mellan klient och reklambyrå. Forskarna lyfter fram faktorer som påverkar vid köpbe-

slut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå. Dessa faktorer är: 

Tidigare köp av marknadskommunikation, hur viktigt är relationer när ett företag väl-

jer reklambyrå, förståelse för klientens kommunikativa problem, företagets storlek i 

relation till reklambyrån, prisets betydelse, ryktet som reklambyrån innehar, persona-

lens kompetensnivå och den kreativa förmågan reklambyrån har. Vi vill undersöka de 

inbördes relationerna mellan dessa faktorer. Hur de inbördes relaterar till varandra 

med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska kapitel.  

 

Vi är också intresserade hur svenska medelstora företag tänker i dag. Då det teoretiska 

materialet inte är dagsaktuellt, är det möjligt att den situation som råder idag har med-

fört andra element i förhållandet klient-reklambyrå? Faktorer som betraktas vara rele-

vanta vid köp av marknadskommunikation i teorin behöver inte alls få stöd i den em-

piriska undersökningen. Går det att utkristallisera faktorer som anses vara viktigare än 

andra? Genom att ställa empiriska svaret mot det teoretiska svaret vill vi få en tydli-

gare bild av hur centrala faktorer vid val av reklambyrå inbördes relaterar till 

varandra. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka faktorer är centrala och hur rangordnas de vid köpbeslut av marknadskommuni-

kation när ett företag väljer reklambyrå? Rangordnar svenska företag i en medelstor 

stad faktorerna på samma sätt som forskarna förespråkar? 
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1.4 Syfte 

Syftet för uppsatsen är följande: 

 

Att identifiera centrala faktorer och deras inbördes rangordning för företag vid valet 

av reklambyrå.  
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2. TEORI  

2.1 Kriterier för val av reklambyrå 

Att utvärdera och välja reklambyrå är både en tidskrävande och dyr historia. En del av 

problemet beror på att köparen för det mesta inte har några tydliga kriterier att basera 

sitt val på. Figur 1 visar en förteckning med kriterier som 125 tillfrågade företag på 

Fortune 500 listan5 anser vara de viktigaste faktorerna, vid val av reklambyrå. Enligt 

tabellen har de sju viktigaste kriterierna fokus på människorelaterade faktorer. Detta 

visar hur viktiga de mänskliga relationerna är när beslut om val av reklambyrå ska tas. 

(Cagley & Roberts, 1984)    

      

De viktigaste kriterierna vid val av reklambyrå, skala 6-1 där 6 är mycket viktigt och 

1 inte anses som viktigt alls. 

(Figur 1: Kriterier för val av reklambyrå) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla dessa centrala faktorer som påverkar valet av reklambyrå, vilka framkommer i 

undersökningen är generellt mycket viktiga faktorer för alla företag oavsett vilken 

omsättning företaget hade eller vilken bransch de tillhörde. (Cagley & Roberts, 1984) 

Vidare i undersökningen framgår också att storleken på det köpande företaget påver-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Årlig ranking av Amerikas största företag. (cnn.com, 2006) 

• Personalens kompetens.     5,65 

• Överensstämmelse av mål mellan reklambyrå och klient.   5,49 

• Förståelse för klientens bransch och kommunikativa problem.  5,41 

• Reklambyråns rykte.     5,32 

• Samarbetsförmåga mellan reklambyrån och klientens personal.  5,19 

• Byråns vilja att protestera mot klients förslag de anser vara fel.  5,14 

• Kreativitet på reklambyråns marknadsstrategi.   5,10 

• Reklambyråns prismedvetenhet.    4,84 

(Cagley & Roberts, 1984) 
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kar valet av reklambyrå. Större företag anser att marknadsplanering och reklambyråns 

objektivitet är viktigare än vad mindre företag anser. Det finns även tydliga skillnader 

mellan stora och små företags preferenser gällande reklambyråer. Dessa skillnader 

gäller främst reklambyråns stabilitet, kostnadsmedvetenhet och omfattningen av ser-

vicen de kan erbjuda. Vidare fastställs det i artikeln att stora företag föredrar att arbeta 

med reklambyråer vilka har liknande storlek och kapacitet som företaget i fråga. 

(Cagley & Roberts, 1984) 

2.2 Marknadsorienterade företag 

En mer dagsaktuell undersökning har genomförts angående vilka kriterier som företag 

anser vara viktiga vid köp av marknadskommunikation. Vid val av reklambyrå appli-

ceras nästan samma köpprocess som vid köp av vanliga business to business tjänster. 

Dock med vissa små skillnader, det görs av en mindre och mer centralgrupp av högre 

beslutfattare. En annan skillnad är att vid val av reklambyrå finns en viss avsaknad av 

objektivitet som kan ses vid köp av andra produkter eller tjänster. (Na, Marshall & 

Son, 2003)    

 

De faktorer som marknadsorienterade företag anser vara de vitigaste, är de flesta av 

dem kopplade till ömsesidig förståelse organisationerna emellan och relationen till 

personerna vid reklambyrån. De fem viktigaste faktorerna för marknadsorienterade 

företag vid köp av marknadskommunikation är följande:  

1. Överensstämmelse om mål och syfte. 

2. Kvalificerad personal. 

3. Bred kompetens inom marknadsanalytiska frågor och rådgivning. 

4. Hög kreativitet vid medialstrategi från reklambyrån. 

5. God interaktion med klient. (Na, Marshall & Son, 2003) 

2.3 Kunders tillfredsställelse och missnöje   

Marknadskommunikation som en kreativ tjänst delar många särdrag vilka är associe-

rade med andra business to business tjänster. De är immateriella, har en relativt hög 

riskfaktor och kräver en hög grad av involvering för att genomföras på ett tillfredstäl-

lande sätt. De är också exempel på en avancerad tvärorganisatorisk process, där för-

ståelse företagen emellan är av stor vikt. Dock har det fastställts att marknadskommu-
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nikation som tjänst uppvisar betydande skillnader gentemot andra business to busi-

ness tjänster. (Hill, 2006) 

 

Marknadskommunikation som tjänst skiljer genom att den karaktäriseras av en viss 

tillämpad kreativitet riktat mot ett specifikt marknadsföringsuppdrag. I denna typ av 

tjänst är utfallet av kreativiteten inte primärt till för personen i fråga som skapar den, 

utan för uppdragsgivaren som beställt tjänsten. Inte heller är den riktad mot en tillfäl-

lig affärslösning som vissa andra business to business tjänster är. Det har testats empi-

riskt och chefer anser att kreativa tjänster, som köp av marknadskommunikation be-

döms vara väsentligt mer riskabelt än köp av andra business to business tjänster. Det 

vill säga, för att ett tillfredställande köp ska genomföras vill man ha hög kreativitet för 

den risken man tar. (Hill, 2006) 

 

”Reklaminköpandeföretags tillfredställelse/missnöje paradigmet” hädanefter benämnt 

som missnöjesparadigmet, är ett diskuterat ämne. Oliver (1997) definierar miss-

nöjesparadigmet enligt följande: “The consumer’s fulfilment response. It is a judge-

ment that a product or service feature, or the product or service itself, provided (or is 

providing) a pleasurable level of consumption–related fulfilment, including levels of 

under- or over fulfillment” 

 

Missnöjesparadigmet har tidigare varit föremål för studier inriktade på relationen mel-

lan privatkonsumenter, varor och tjänster. Men det har på senare år även applicerats 

på business to business tjänster. Missnöjesparadigmet har tillfört betydande incita-

ment, för hur konsumenter fäller domar angående graden av tillfredställelse de upple-

ver. Med andra ord, hur nöjda de är med en tidigare affär.  Missnöjesparadigmet är en 

beskrivning för avvikelse från standard, i en antingen positiv eller negativ riktning. 

(Hill, 2006)    

  

För köp av kreativa idéer är förväntningar den variabel som i högst grad påverkar 

missnöjesparadigmet. Det vill säga det är inte förväntningarna dem själva eller den 

upplevda prestationen för en köpare av marknadskommunikation, utan just den upp-

levda tillfredställelsen eller missnöjet av förväntningarna som påverkar missnöjespa-

radigmet. Missnöjesparadigmet kan följaktligen appliceras för kreativa tjänster, till 

exempel som köp av marknadskommunikation. (Hill, 2006)  
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2.4 Påverkan beroende på projekt  

Från en köpande organisations perspektiv finns det tre områden att ta hänsyn till i 

relationen mellan klient och reklambyrå. Dessa områden kan delas in i tre olika kate-

gorier, vilka är följande: 

 

• Nytt projekt: Ta fram helt ny marknadskommunikation. 

• Modifierat projekt: Ett bekant projekt, men det måste modifieras. 

• Direkt återköp: Återanvändande av tidigare marknadskommunikation.  

(Paliwoda & West, 1995)  

 

Den karaktär den marknadskommunikativa uppgiften i fråga har, är en viktig faktor 

och påverkar relationen mellan klient och reklambyrå. Klienter involverade i ett nytt 

projekt har sannolikt en nära relation med deras reklambyrå. Detta därför att de vill 

minimera den upplevda risken som visar sig tydligt då en ny produkt ska lanseras 

eller en ny marknad ska intas. (Paliwoda & West, 1995) 

 

Ett modifierat projekt är något som är innovativt men inte nödvändigtvis banbrytande, 

dessa projekt är en stöttepelare i reklambyråns arbete. Det vill säga att ändra tidigare 

arbete efter en första kampanjidé. Efter den första kampanjidén blir reklambyråns roll 

i det modifierade projektet inte lika viktig som i det tidigare. Klienten har ofta mer att 

säga till om i vilken riktning de vill att kampanjen ska fortlöpa, och vilken karaktär 

relationen mellan reklambyrå och klient ska utvecklas till. Detta därför att klienten 

erhållit erfarenhet från det tidigare kreativa arbetet. (Paliwoda & West, 1995) 

 

Vid direkt återköp upplever klienten en mycket liten risk för att projektet ska miss-

lyckas, detta därför att uppgiften kännetecknas av återkommande reklam. Här skulle 

reklambyråns roll kunna liknas vid ett snabbköp, där reklamköparen inhandlar en fär-

dig produkt för att placera i media. (Paliwoda & West, 1995) 

2.5 Relation mellan reklambyrå och klient  

Interna och externa faktorer har inverkan på relationen mellan klient och reklambyrå 

och kan leda till missnöje från klientens sida. Följande tre artiklar behandlar faktorer 

till varför en klient väljer att avsluta sitt samarbete med en befintlig reklambyrå för att 
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söka en annan. Dessa faktorer är betydelsefulla indikatorer på vad som är centralt vid 

val av reklambyrå. Centrala faktorer som betonas i artiklarna är relationer, kreativitet, 

förståelse för klientens kommunikativa problem, kompetent personal och priset.  

Det finns fyra faktorer som leder till problem i relationen mellan klient och reklam-

byrå. 

1. Reklambyråns personal byts ut. 

2. Mängden av assistans som klienten måste ge till reklambyrån. 

3. Låg effektivitet från klientens organisation då de behandlar frågor gällande 

marknadskommunikation. 

4. Överensstämmelse mellan båda parter angående reklambyråns roll. (Paliwoda 

& West, 1995)  

Att dessa faktorer är något som påverkar relationen är både reklambyråer och köpare 

generellt överens om. (Michell, 1984)  

 

Det finns andra orsaker till avståndstaganden i samarbete mellan reklambyrå och kli-

ent. Det är både extremt stora kostnader i termer av tid och pengar som är involverade 

i byte av reklambyrå. Fastän den vetskapen är många företag beredda att bryta ett 

samarbete och skaffa sig en ny samarbetspartner. Följande undersökning upplyfter 

vad som är de avgörande faktorerna till varför ett företag byter samarbetspartner. Stu-

dien är baserad på ett frågeformulär som skickades ut till företag i både Storbritannien 

och USA under olika tidsperioder (1980-1990–talet).  Frågeformuläret skickades end-

ast till företag som inom en tolvmånadersperiod hade brutit upp med sin dåvarande 

reklambyrå. Frågeformuläret riktades till befattningshavaren i organisationerna. 

(Michell, Cataquet & Hague, 1992) 

 

Syftet med undersökningen var att förstå varför de hade avbrutit samarbetet och om 

det fanns faktorer som var viktigare än andra. Nedan redovisas resultatet.  Rangord-

ningen innebär att nummer ett anses som det största skälet till varför en klient har 

avslutat ett samarbete med en reklambyrå.  

1. Missnöje med reklambyråns utförande. 

• Svagt resultat av kampanj.  

• Ej ökad försäljning. 
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• Ej överens om genomförandet. 

• Ej tillräckligt kreativt. 

2. Ändringar i reklambyråns ledning.  

• Ny högsta ledning.  

• Förändringar i organisationens struktur. 

• Ny kreativ personal.  

3. Ändring/misslyckande av klientens marknadspolicy.   

• Behov av en reklambyrå som täcker alla fält. 

• Ändringar av klientens organisationsstruktur. 

• Grupp eller interna maningar.  

4. Ändringar i klientens personal.  

• Ändringar i klients personal. 

• Ändringar i klientens högsta ledning. 

5. Ändringar hur reklamförfarandet skall ske. 

• Ökning av reklambudget. 

• Minskning av reklambudget. 

• Behov specialiserad reklamkompetens. 

6. Klientens lönsamhetsanalys av marknadskontot. 

• Reklambyrån försöker öka arvodet. 

7. Behov av mer specialiserade tjänster inom reklam. 

• Inhouseverksamhet. 

• Byråns kreativitet är ej över standard. 

8. Ändringar i reklambyråns policys. 

• ”Dags för byte av reklambyrå”. 

• Reklambyrå är involverad i uppköp/sammanslagning.  

9. Klienten behöver större engagemang från reklambyrån. 

• Behov av specialistkompetens.  

• Reklambyrån är inte tillräckligt införstådd i klientens affärer.  

(Michell, Cataquet & Hague, 1992)   

 



16	  
	  

2.6 Klientens engagemang och förtroende 

Nyckelorden i ett framgångsrikt samarbete vilar på ett ömsesidigt engagemang och 

förtroende mellan reklambyrå-klient. Finns det förtroende mellan parterna är det desto 

enklare att hantera plötsliga förändringar på marknaden och arbeta mer långsiktigt. 

Dock är det svårt att uppnå denna status i relationen, men att det är något som båda 

parterna bör sikta emot för att åstadkomma ett lönsamt samarbete. (LaBahn & 

Chiranjeev, 1997) 

 

Faktorerna nedan är anledningar till varför engagemang och förtroende mellan re-

klambyrå-klient kan innebära komplikationer.   

 

Missnöje 

Missnöje med utförandet är den största anledning till varför förtroende inte kan upp-

fyllas mellan parterna. Det går utkristallisera mer detaljerat vad missnöje grundar sig 

på.  Punkterna utgår från reklambyrån: 

o Dålig kreativ förmåga.  

o Dåligt implementering av strategi och genomförande. 

o Dåligt redovisat resultat. (LaBahn & Chiranjeev, 1997) 

 

Konflikthantering 

Undersökningen påpekar att en viss del av motsättningar gagnar båda parterna. Fram-

förallt om karaktären på konflikten är produktionsinriktad. Är konflikten mer inriktad 

på målsättning och strategiska åtgärder är utfallet förödande för båda parterna. (La-

Bahn & Chiranjeev, 1997) 

 

Tillgänglighet  

Nyckelpersonernas tillgänglighet i såväl klient som reklambyrå är en faktor som på-

verkar engagemanget och förtroendet. (LaBahn & Chiranjeev, 1997) 

 

Tydlighet 

Reklambyråer behöver tydlig vägledning och specificerade målsättningar av klienter 

för att vara effektiva och uppnå förståelse för klienten. Reklambyrån upplever fru-
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stration och ilska när klienter är inkonsekventa och otydliga. (LaBahn & Chiranjeev, 

1997) 

2.7 Att köpa centralt  

För att upprätthålla en långsiktig relation mellan klient och reklambyrå måste båda 

parter utveckla personliga band. Det är lättare att etablera en relation med en mindre 

klient med tanke på det mindre antalet parter och influenser som är inblandade. Re-

klambyråer tenderar att samarbeta med en liten grupp av högre chefer eller marknads-

förare oavsett klientens storlek. När det kommer till att köpa marknadskommunikat-

ion finns det fem roller hos ett företag. Individer hos klienten kan anta en eller flera av 

dessa roller och har direkt eller indirekt inflytande på relationen mellan reklambyrå 

och klient. Genom att ha förståelse för dessa roller får en reklambyrå stora fördelar 

och en god förståelse för klienten. (Paliwoda & West, 1995)  

  

• Användare: Anlitar en byrå på regelbunden basis, dessa är enklast att identi-

fiera för en reklambyrå. Användare arbetar troligtvis med marknadsföring. 

Denna grupp vill lägga sig i det kreativa arbetet mer än vad reklambyrån upp-

skattar.  	  

• Köpare: Har tillstånd att förhandla med reklambyrån. Deras roll vid mark-

nadskommunikativa beslut kan ibland tendera att överdrivas. 	  

• Påverkare: Påverkar företagens val. Kan bidra till att upprätta förbindelser 

och exempelvis fastställa urvalskriterier.	  

• Beslutsfattare: Fastställa och godkänna det slutliga valet av reklambyrå. Ofta 

en högt uppsatt chef avsatt att besluta i frågan, de tenderar att vara mindre in-

formerade än exempelvis marknadsavdelningen och mer subjektiva. De kan 

också styras av prestige och en ovilja att ta risker.    	  

• Informatör: Styr flödet av information om valet av reklambyrå. (Paliwoda & 

West, 1995)	  

2.8 Inköpsmodell av konsulttjänster  

Denna modell syftar till att skapa en helhetssyn över den inköpsprocess ett företag 

genomgår vid köpbeslut av konsulttjänster och vilka faktorer en klient ser som cen-

trala vid köp av tjänster. 

Modellen består av följande faktorer: 
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1. Förväntningar hos de individer som deltar i inköpet. Förväntningar påverkas av ett 

antal faktorer hos individerna. Dessa är följande: 

a. Utbildning, roll i organisationen samt livsstil. 

b. Informationskällor (försäljare, tidskriftsartiklar, hemsidor etcetera). 

c. Aktivitet i informationssökning. 

d. Sättet att ta emot information (selektiv perception). 

e. Tillfredsställelse med tidigare köp. 

2. Inköpsprocessens art, det vill säga individuellt beslut eller gruppbeslut. De påver-

kas av följande faktorer: 

a. Produktspecifika faktorer: Upplevd risk, typ av inköp och tidspressen. 

b. Företagsspecifika faktorer: Företagets orientering, storlek och grad av 

centralisering. 

3. Konfliktlösning, i den mån det finns flera deltagare i inköpet, dessa påverkas av: 

a. Problemlösning, övertalning, förhandling och kompromiss och risk för 

mygel. 

4. Situationsfaktorer som omfattar påverkan av händelser utanför 

själva inköpsprocessen. (Gummesson, 1979)  

 

 

 

 

 

 

	  
	  

1.	  	  Förväntningar	  hos	  
de	  individer	  som	  del-‐
tar	  i	  inköpet.	  

2.	  Inköpsprocessens	  
art	  

	  
Köpbeslut	  

4.	  Situationsfak-‐
torer	  

3.	  Konfliktlösning	  

(Gummesson, 1979) 
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2.9 Teoretisk sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av det underlag som har introducerats i det teoretiska 

kapitlet så här långt. Här presenteras de faktorer vi kommit fram till att vara mest cen-

trala vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå uti-

från den teori som uppsatsen innefattar. Varje teoretiskt delkapitel kommer systema-

tiskt att presenteras var för sig för att ge en enkel och snabb överblick av teorin. En 

illustration används även för att tydliggöra sammanfattningen.  De mest centrala fak-

torerna presenteras sedan i figur 3 sammanställd av författarna.    

 

2.1 Kriterier för val av reklambyrå 

Detta delkapitel av teorin presenterar undersökningar om vad företag anser vara vik-

tiga faktorer vid val av reklambyrå. Centrala faktorer som poängteras som viktiga är: 

Rykte, relationer, kreativitet, kompetent personal, storlek på det köpande företaget, 

priset och förståelse för klientens problem. 

 

2.2  Marknadsorienterade företag 

I det här delkapitlet av teorin presenteras undersökningar om vad marknadsoriente-

rade företag anser vara viktiga faktorer vid val av reklambyrå. Centrala faktorer som 

tas upp här är: Förståelse för klientens kommunikativa problem, kompetent personal 

och kreativitet. 

 

2.3 Kunders tillfredsställelse och missnöje   

Missnöjesparadigmet diskuterar den kreativa tjänstens natur och jämför den med köp 

av andra tjänster. Att köpa en immateriell tjänst, och då framförallt en kreativ tjänst 

medför en stor oro och risktagande för företag. Centrala faktorer som går att identifi-

era är den kreativa processen, förståelse för klienten och tidigare köp som påverkar 

val av reklambyrå. 

 

2.4 Påverkan beroende på projekt  

För att förstå hur valet av reklambyrå sker, är det viktigt att förstå hur tidigare kam-

panjer kan påverka relationen och samarbetet som finns mellan klient och reklambyrå. 

Det är en intressant aspekt då man ska inleda en relation och välja en reklambyrå. 
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Centrala faktorer som framhävs vid val av reklambyrå är relationer och erfarenheter 

av tidigare köp av marknadskommunikation. 

 

2.5 Relation mellan reklambyrå och klient 

I detta delkapitel kan orsakerna till att en klient bryter ett samarbete identifieras. Detta 

kan indirekt utläsas till betydelsefulla indikatorer på vad som är centralt vid val av 

reklambyrå. Centrala faktorer som betonas är relationer, kreativitet, förståelse för kli-

entens kommunikativa problem, kompetent personal och priset. 

 

2.6 Klientens engagemang och förtroende 

Under detta delkapitel utvärderas konsekvenser som uppstår vid ett samarbete mellan 

klient och reklambyrå. Det utvärderas hur samarbetet initieras och vilka faktorer som 

ett fullbordat samarbete grundar sig på. Centrala faktorer vid val av reklambyrå är 

kreativitet, relationer och förståelse för klientens kommunikativa problem. 

 

2.7 Att köpa centralt  

I detta delkapitel presenteras vilka personer och grupper som har viktiga positioner i 

ett företag och hur de resonerar. Genom att ha god förståelse hur olika grupper i ett 

företag resonerar ökar möjligheten att tillmötesgå klientens krav. Förståelse för klien-

ten och en fördelaktig relation mellan parterna ses som centrala faktorer. 

 

2.8 Inköpsmodell av konsulttjänster  

I delkapitlet inköpsmodeller av konsulttjänster förklaras hur inköpsprocessen går till 

vid köpbeslut av konsulttjänster. Förväntningar och förhandlingar hos dem som deltar 

i inköpet är viktigt. Detta betyder att det finns en tydlig koppling till erfarenheter av 

tidigare köp och pris och följaktligen ses dessa som centrala faktorer under detta del-

kapitel.   
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 (Figur 2: Illustration av teoretisk sammanfattningen) 

 

2.9.1 Centrala faktorer 

Från det teoretiska kapitlet har vi kunnat utkristallisera åtta återkommande faktorer 

som är centrala vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer re-

klambyrå. Dessa åtta faktorer är på ett eller flera ställen i de teoretiska delkapitlen 

återkommande. Vi har med hjälp av dessa åtta faktorer genererat en modell, (figur 3, 

se nedan) där vi presenterar dessa faktorer på ett överskådligt vis. Dessa åtta faktorer 

som presenteras i modellen ligger även till grund för den empiriska undersökningen, 

(se bilaga 1) detta därför det empiriska underlaget ska kunna ställas mot det teoretiska 

underlaget. 

 

 

 

 

 

 

(Källa: Egen) 
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(Figur 3: Centrala faktorer) 

 

  

2.10 Teoretisk slutsats  

Under denna rubrik presenteras en rangordning av de faktorer forskarna kommit fram 

till är mest centrala vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer 

reklambyrå, vilka kan ses i (figur 3).  

2.10.1 Forskarnas rangordning 

Nedan har en rangordning utifrån faktorernas relevans i teorin utförts. Faktorerna har 

fått sina inbördes rangordning beroende på hur ofta de tas upp som viktiga i de teore-

tiska delkapitlen, ju fler X en faktor har blivit tilldelad ju fler gånger har den tagits 

upp som viktig i teorin. Vi menar att denna rangordning är legitim då alla delkapitel i 

teorin används som underlag för att ta fram den inbördes rangordningen som fak-

(Källa: Egen) 
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torerna erhållit. På det sättet har inga faktorer utelämnats som är centrala vid köpbe-

slut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå.       

	  
(Figur 4: Forskarnas rangordning) 
Teoretiska	  kapitel	  
Faktorer	  	  	  	  (rangordnade)	  

2.1	   2.2	   2.3	   2.4	   2.5	   2.6	   2.7	   2.8	  

1.	  Förståelse	  för	  klients	  
kommunikativa	  problem	  

X	   	  X	   X	   	   	  X	   	  X	   	  X	   	  

2.	  Kreativ	  förmåga	   X	   	  X	   X	   	   	  X	   	  X	   	   	  
3.	  Relationer	   X	   	   	   	  X	   	  X	   	  X	   	  X	   	  
4.	  Kompetent	  personal	   X	  	   	  X	   	   	   	  X	   	   	   	  
5.	  Pris	   X	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  X	   	   	   	  X	  
6.	  Tidigare	  köp	   	  	  	  	  	  	  	   	   X	  	   	  X	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  X	  
7.	  Rykte	   X	  	   	   	   	   	   	   	   	  
8.	  Storlek	  på	  företag	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
 

I de fall faktorerna fått lika många kryss har vi valt att låta figur 1 under teorikapitel 

2.1 agera utslagsfaktor. Den faktor som på denna lista placerat sig högst, har vi valt 

att ranka högst på forskarnas rangordning. Detta därför att denna undersökning inne-

fattar ett brett spektrum av faktorer samt att den omfattar ett trovärdigt urval av före-

tag på Fortune 500 listan. Detta anser vi vara legitima kriterier för att använda denna 

lista som utslagsfaktor. Är en faktor inte med på listan hamnar den således efter de 

faktorer som tas upp på listan, detta förutsatt att de har erhållit lika många kryss.  

 

Skala 6-1. Där 6 är mycket viktigt och 1 inte anses som viktigt alls. 

(Figur 1: Kriterier för val av reklambyrå) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

• Personalens kompetens.     5,65 

• Överensstämmelse av mål mellan reklambyrå och klient.   5,49 

• Förståelse för klientens bransch och kommunikativa problem.  5,41 

• Reklambyråns rykte.     5,32 

• Samarbetsförmåga mellan reklambyrån och klientens personal.  5,19 

• Byråns vilja att protestera mot klients förslag de anser vara fel.  5,14 

• Kreativitet på reklambyråns marknadsstrategi.   5,10 

• Reklambyråns prismedvetenhet.    4,84 

(Cagley & Roberts, 1984) 

	  

(Källa: Egen) 
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3. METOD 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Studiens angreppssätt är deduktivt vilket utgår från det forskaren vet inom ett område 

som sedan granskas empiriskt. Detta förkastas eller bekräftas för att slutligen revide-

ras eller så behålls den befintliga teorin. (Bryman & Bell, 2005) Inom det valda äm-

nesområdet finns det relevanta teorier som svarar på vår forskningsfråga på ett teore-

tiskt plan. Genom teorikapitlet har det kunnat identifieras åtta centrala faktorer och 

fastställt en inbördes rangordning vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett 

företag väljer reklambyrå (figur 4). I vår empiriska studie, som baseras på hur svenska 

medelstora företag rangordnar dessa åtta centrala faktorer, får vi således fram ett svar 

som antingen bekräftat det forskarna framlyfter eller så revideras teorin. 

 

(Figur 5: Deduktiv ansats) 

 
 

 

Genom att ställa empiriska svaret mot det teoretiska svaret vill vi få en tydligare bild 

hur de centrala faktorerna inbördes relaterar till varandra vid köpbeslut av marknads-

kommunikation, när ett företag väljer reklambyrå. 

3.2 Undersökningsmetod  

Uppdelningen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är en idealtypisk uppdel-

ning som sällan finns i renodlad form i realiteten. (Andersen, 1998) Inom den kvalita-

(Källa: Egen) 
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tiva undersökningsmetoden läggs tonvikten på forskarens närvaro och tolkningsarbete 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Kvantitativa metoder främjas mer inom naturveten-

skapen och då gällande statistik, matematik och aritmetiska formler (Andersen, 1998). 

 

I många studier kan det vara en fördel att kombinera metoderna. Till exempel så kan 

forskaren göra djupgående intervjuer i första hand för att få en preliminär bild, en bild 

som kan utvecklas genom kvantitativa metoder. (Eliasson, 2010)  

 

Vi har använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Detta gagnar vår uppsats då 

vi inom den kvantitativa metoden kan förhålla oss neutrala vid insamling av data som 

skett med hjälp av enkäter. Inom den kvalitativa undersökningsmetoden läggs tonvik-

ten på tolkningsarbete vilket uteslöts då vi har en deduktiv ansats.  

 

Vi har gjort en fallstudie där medelstora företag i Jönköpingsregionen har svarat på 

vad de anser vara centrala faktorer vid köpbeslut av marknadskommunikation, när de 

väljer reklambyrå. Yin (2007) definierar fallstudie som: ”En fallstudie utgör en empi-

risk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför 

allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara”. Genom fallstudien har 

vi tagit del av data som ligger till grund för den inbördes rangordning av de centrala 

faktorerna.  

3.3 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign handlar om på vilket sätt forskaren utforskar de företeelser som 

ska kartläggas. Förenklat förklarat, undersökningsdesignen utgör det tillvägagångssät-

tet som vi använder för att samla in data. Det finns ett flertal olika metoder. Fråge-

formulär, enkäter, intervjuer, statistiska registerdata eller en kombination av dessa är 

möjliga verktyg. (Andersen, 1998) 

 

Inom kvantitativa studier använder forskaren tvärsnittsdesign vilket är detsamma som 

surveydesign. Tvärsnittsdesign är lämpligt när enkäter och strukturerade intervjuer är 

tillvägagångssättet. Insamlingen av data sker under en speciell tidpunkt och är ett 

kännetecken för tvärsnittsdesign. Då en respondent fyller i en enkät avges svaret i den 

mån det går, under ett och samma tillfälle. Fördelar som inkluderas i tvärsnittsdesign 
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är dess höga validitet samt reliabilitet. Detta för att metoden bygger på ett slumpmäss-

igt urval. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Vår studie är baserad på en tvärsnittsdesign eftersom den inkluderar enkäter som till-

vägagångssätt vid insamling av data. Insamlingen av data har även skett under en spe-

cifik tidsperiod (100513-100518).   

3.4  Urvalsmetod  

Eftersom det är kostsamt och extremt tidskrävande att göra en rikstäckande undersök-

ning har ett urval fullgjorts. Det finns dock kriterier som ska efterföljas om urvalet ska 

ses som representativt och därmed generaliserbart. Ett representativt urval ska av-

spegla populationen som är avsedd att studeras, fast i ett miniatyrformat. För att få 

fram ett representativt urval använder sig forskaren av sannolikhetsurval (slumpmäss-

igt). Ett sannolikhetsurval har valts på slumpmässiga grunder och sannolikheten att 

varje del av population representeras är stor. Det förekommer även kategorier inom 

sannolikhetsurval. (Bryman & Bell, 2005)   

 

Forskarna skiljer mellan obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval samt stratifi-

erat slumpmässigt urval. Obundet slumpmässigt urval är den mest förekommande 

formen och bygger på att varje enhet i populationen har möjlighet att komma med i 

urvalet.  Har forskaren resurser att intervjua 20 anställda och det totalt är 100 an-

ställda är sannolikheten att bli vald 20 %. Systematiskt urval är en utstickare från den 

obundna slumpmässiga varianten. Skillnaden är att forskaren väljer direkt från urvals-

ramen och använder således ingen slumptalstabell. Det kan te sig på följande sätt, att 

forskaren väljer ut var fjärde person i populationen. Vid användning av stratifierat 

slumpmässigt urval är särdragna egenskaper relevanta, exempelvis vilken avdelning 

som den personen tillhör. Tanken med detta tillvägagångssätt är att få ett representa-

tivt urval från varje avdelning. (Bryman & Bell, 2005) 

3.4.1 Val av urvalsmetod  

För att säkerställa att uppsatsen blir väl genomförd har avgränsningar gjorts för att 

möta de resurser och möjligheter som finns inom ramen för uppsatsen. Författarnas 

utgångspunkt är Jönköpings stad och därför har en geografisk avgränsning gjorts. 

Kontakt kommer endast tas med företag som befinner sig inom cirka tio mils radie 
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från Jönköpings stad. Detta därför att författarnas uppdragsgivare är en reklambyrå i 

Jönköpings stad. Med utgångspunk i Jönköping stad har författarna fått mycket goda 

förutsättningar att kontakta personer med kapacitet att ta besluta om inköp av mark-

nadskommunikation.  

 

Av vår uppdragsgivare har vi fått tillgång till ett adressregister med deras kunder, 

möjliga kunder och företag som idag arbetar med en annan reklambyrå. Detta under-

lättar för oss eftersom uppgifterna ger detaljerad information om vem som tar beslutet 

om köp av marknadskommunikation. Adressregistret är följaktligen vår population 

och ur detta görs ett urval. Vi hävdar att det inte finns några komplikationer med att 

använda detta register eftersom det är objektivt och skickas inte bara till befintliga 

kunder. Dock har vi förståelse för att vår uppdragsgivare därmed har gjort ett urval. 

Kriterierna för att delta på adressregister är, att företagen i fråga omsätter mer än 100 

miljoner kronor, och är lokaliserade inom tio mils radie från Jönköpings stad.  

 

I adressregistret går det att identifiera tre olika kategorier, dessa är deras kunder, möj-

liga kunder och företag som idag arbetar med en annan reklambyrå. För att skapa ett 

representativt urval vore det bra om dessa tre kunde representeras i samma utsträck-

ning. Stratifierat slumpmässigt urval är lämpligt då alla enheter ska representeras, 

dock utesluts detta, då vi inte kunnat säkerställa vilka som är vår uppdragsgivares 

kunder, möjliga kunder eller kunder som idag samarbetar med en annan reklambyrå.  

 

Vi har därför valt direkt från vår urvalsram och därmed kommer systematiskt urvals-

metodik brukas. Vårt adressregister består av 240 företag och vi har systematiskt valt 

ut var fjärde företag. 60 respondenter har därför besvarat undersökningen och detta 

för att urvalet skall ses som representativt i relation till populationen.	  

3.4.2 Enkät 

Enkäter som respondenterna fyller i eller besvarar är det vanligaste tillvägagångssättet 

för att samla in data. Enkäter är billigt att administrera vilket är en stor fördel, fram-

förallt om urvalet är geografiskt utspritt. Tidsaspekten är något som forskaren fram-

häver, eftersom det finns möjlighet att skicka ut ett stort antal enkäter under en kortare 

tid. Av den orsaken att forskaren inte är närvarande när respondenten svarar blir det 

heller ingen intervjuareffekt och formuleringen av frågorna är densamma för alla re-
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spondenterna. Nackdelarna med enkätundersökningar bör även beaktas. Tolknings-

spelrummet är uteslutet eftersom forskaren inte finns närvarande, fördjupande frågor 

och följdfrågor som kan vara av intresse kan inte ställas. Mängden av frågor är be-

gränsade eftersom respondentens engagemang avtar om enkäten är för invecklad. En-

käten är adresserad till en specifik person, men säkert går aldrig att bevisa att just den 

personen har besvarat enkäten. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Det sker oftast ett stort bortfall vid enkätundersökningar, men det finns verktyg för att 

motverka denna trend. Att utforma ett introduktionsbrev som explicit förklarar syftet 

med enkäten och varför just personen i fråga är utvald till att delta i undersökningen.  

Att numrera enkäterna är viktigt för att lättare veta vilka som inte har besvarat enkä-

ten och därmed vet forskaren vilka som behöver påminnas. Tydlighet och en attraktiv 

layout är även åtgärder som ökar svarsfrekvensen. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Valet av öppna frågor respektive sluta frågor får också en inverkan på svarsfrekven-

sen, då öppna frågor ger respondenten möjligheter till att svara fritt, men då är svars-

frekvensen sämre. En annan aspekt som också ska tas hänsyn till är hur svarsalterna-

tiven strukturers, horisontellt eller vertikalt.  Vanligaste metoden är vertikalt vilket 

också rekommenderas av många forskare, då den bäst hjälper respondenten att und-

vika missförstånd. (Bryman & Bell, 2005) 

3.4.3 Utformning av enkät 

Enkäten var onlinebaserad, vilket underlättar för respondenten då e-mail dagligen 

besöks. Enkäten vi utformat eftersträvar att följa de verktyg som motarbetar bortfall 

som teorierna framhäver. Det vill säga att enkäten innefattade: Attraktiv layout, expli-

cit förklarade syftet med enkäten och förklarade varför just personen i fråga blev ut-

vald att delta i undersökningen (se bilaga 2 & 3). Vi har tydligt introducerat för re-

spondenten att alla dessa faktorer som är medräknade i undersökningen är viktiga, 

men att vår avsikt med undersökningen är att ta del av vad respondenterna anser är 

allra viktigast. I och med detta kunde vi fastställa vad som företag ansåg vara de mest 

centrala faktorerna och en inbördes rangordning utfördes. 

 

Enkäten bestod endast av tio frågor, där åtta var stängda frågor och två var öppna frå-

gor (de öppna frågorna gällde företagsnamn samt omsättning). De öppna frågornas 
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funktion var att säkerställa att rätt företag blev inkluderade i undersökningen och 

därmed kunde vi avstämma undersökningens respondenter mot vårt adressregister. 

Detta ökar vår reliabilitet och studiens trovärdighet. Svarsalternativen presenterades 

vertikalt som föreslås av teorin (se bilaga 4).  

 

För att få respondenterna att besöka den fristående onlineundersökningen, använde vi 

oss av de hjälpmedel som presenterades i teorin som minskar bortfallen. Detta för att 

respondenterna skulle klicka på länken som tar dem till hemsidan där undersökningen 

utfördes (se bilaga 2). Vi har därmed tagit stadga på vad som teorin anser är viktigt 

för att öka svarsfrekvensen och utformade enkäten därefter. Moderniseringen av verk-

tyget var en ytterligare komponent som ökade vår svarsfrekvens då e-mail dagligen 

besöks. 

3.5 Insamling av data 

SPSS är ett vanligt hjälpmedel vid analysering av enkäter, vi valde en annan väg som 

har underlättat genomförandet av uppsatsen. Som benämnts ovan användes istället en 

online mjukvara för enkätutformningen och tillvägagångssättet att samla in data. Pro-

grammets funktion är densamma som om en enkät skulle skickas ut per post, så vi 

hävdar att replikerbarheten ej behöver försämras, utan att det definitivt går utföra 

samma studie med användning av programmet. Genom programmet fick vi en bild 

över hur företagen har besvarat varje fråga och vilka faktorer de anser är viktiga vid 

köpbeslut av marknadskommunikation när de väljer reklambyrå. Programmet fram-

kallar fullständig statistik på varje fråga och diagram redovisas. Genom att i online-

enkäten använda oss av de centrala faktorerna framtagna i teorin (se figur 3). Kunde 

vi ta reda på hur svenska medelstora företag resonerar idag och således utläsa vad 

som ses som centrala faktorer och rangordna därefter. 

3.6 Sanningskriterier  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är begrepp som är centrala i metoden ef-

tersom begreppen behandlar studiens trovärdighet. Nedan redovisas hur vi har hands-

kats med dessa begrepp för att uppnå validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
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3.6.1 Validitet 

Validitet behandlar frågan om huruvida olika indikationer som ämnas mäta ett be-

grepp, verkligen mäter det specifika begreppet. Validitet är en bedömning av de resul-

tat som studien påvisar faktiskt hänger ihop eller inte. (Bryman & Bell, 2005) 

Andersen (1998) definierar validitet som: ”Den generella överensstämmelsen mellan 

vårt teoretiska och vårt empiriska begreppsplan” 

 

För att undvika validitetsproblem i studien har teorierna studerats väl för att passa 

våra forskningsfrågor. Den empiriska data vi har samlat in är ett slumpmässigt urval 

med en systematiskt inriktning. Detta urval har gjorts från vår uppdragsgivares 

adressregister. Genom god insyn i branschen har vi även haft tillgång till de besluts-

fattande personerna vilket ökar undersökningens validitet.   

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitetsbegreppet åskådliggör frågan om undersökningsmetodens pålitlighet och 

syftar till att undersökningens data är införskaffat på ett beprövat sätt (Patel, 1994). 

Svenning (2003) definierar reliabilitet som: ”Två undersökningar med samma syfte 

och med samma metoder ska ge samma resultat” 

 

Reliabiliteten har vi tacklat genom att vara ytterst noga med vår insamlingsmetodik. 

För att eliminera reliabilitetssvårigheter har vårt urval baserats på kriterier som pre-

senteras i vårt kapitel urvalsmetod. Vi menar att vårt metodologiska upplägg bör vara 

så glasklart att en undersökning med samma syfte och med samma metod skulle ge 

samma resultat. 

3.6.3 Generaliserbarhet 

I undersökningar är forskarna benägna av att kunna säga i vilken utsträckning resulta-

tet kan appliceras till andra grupper och situationer, än de som har studerats i den spe-

cifika studien.  För att uppnå generaliserbarhet måste urvalet vara representativt. Ur-

valet ska vara ett stickprov så forskaren kan påpeka att resultat inte bara är adekvat för 

den studerande gruppen utan kan appliceras i andra situationer. (Bryman & Bell, 

2005) 
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Vi hävdar att studien är användbar i andra situationer, då studien är baserad på ett 

sannolikhetsurval och där urvalet är representativt. Studien är applicerbar i fler reg-

ioner än den vi har valt att studera, förutsatt att det berör svenska företag med en om-

sättning på minst 100 miljoner kronor och är belägna i en medelstor stad.  

3.7 Reflektioner över val av metod  

Fastän urvalet är ett sannolikhetsurval, som vi fått fram genom vår slumpmässiga ur-

valsprocess finns begräsningar. Dessa begräsningar är baserade på kostnadsaspekter, 

tidsaspekter, missförstånd och studiens utgångspunkt (Jönköpings stad).  Kostnadsa-

spekter i den bemärkelsen att vi inte haft resurser att göra en större undersökning och 

detta avspeglar därför undersökningens omfattning. Vårt teoretiska kapitel har fram-

bringat åtta centrala faktorerna vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett fö-

retag väljer reklambyrå. Eventuellt hade de åtta centrala faktorerna sätt annorlunda ut 

om arbetets tidsram varit längre. Författarna har således också gjort ett urval av teori-

erna som vi anser är adekvata för studiens forskningsfråga. Trots att vi klargör tydligt 

hur vår enkätundersökning är utformad, kan vi inte utesluta att missförstånd från re-

spondenternas sida kan påverkat det empiriska utfallet. Vår uppdragsgivare är lokali-

serad i Jönköpings stad och därmed är urvalet av företag baserat på städer inom tio 

mils radie vilket har uteslutit storstadsregionerna. 

 

Även om vi har fått fram ett representativt urval, kan vi ställa oss frågan, för vem? 

Flertalet forskare ser gärna att det går att applicera studien i andra kontexter men 

andra forskare menar att det ska göras varsamt eftersom urvalet faktiskt är baserat på 

en by, stad och region och därför kommer resultatet avspegla endast den specifika 

populationen. (Bryman & Bell, 2005) 
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3.8 Disposition av arbetsgång 

(Figur 6: Disposition av arbetsgång) 

  

 

 

Forskningsfråga del 1	   	   	   Forskningsfråga del 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

 

	  

 

	  

Forskningsfråga  

Vilka faktorer är centrala och hur 

rangordnas de vid köpbeslut av 

marknadskommunikation när ett 

företag väljer reklambyrå? 

	  

Rangordnar svenska företag i 

en medelstor stad faktorerna på 

samma sätt som forskarna fö-

respråkar? 

Teori Empiri  

 

De centrala faktorerna som 

identifierats i teorin kommer 

här att rangordnas för att stäl-

las mot det resultatet den em-

piriska undersökningen gene-

rerar. 

 
Här kommer en rangordning 

av den empiriska undersök-

ningen att presenteras. Rang-

ordningen är baserad på en-

kätundersökningen som ge-

nomförts med svenska före-

tag i en medelstor stad. 

Analys 
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Empiri ställs mot teori, resultatet av denna jämförelse leder fram till en analys av 
forskningsfrågan. 

 
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Sammanfattning av metod 

• Deduktivt angreppssätt. 

• Undersökningsmetoden är kvantitativ. 

• Studien är en fallstudie av företag i en medelstor stad i Sverige.    

• Undersökningsdesignen är en tvärsnittsdesign (surveyundersökning). 

• Urvalsmetoden är ett sannolikhetsurval med systematiskt inriktning. 

• Insamling av data har skett med hjälp av enkäter. 

 

 

 

Teori  Empiri 

Forskningsfråga 

Slutsats 

Forskningsfråga 
besvaras  

Resultat   (Källa: Egen) 
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4. EMPIRI  

4.1 Utfall av enkätundersökning 

Hur viktigt är det med goda relationer till reklambyråer vid köp av marknads-

kommunikation? 

I frågan gällande hur viktigt företag tycker det är med goda relationer till reklamby-

råer vid köpbeslut av marknadskommunikation när de väljer reklambyrå går det ut-

kristallisera ett tydligt mönster hos respondenterna. 46,67 % tycker att goda relationer 

är mycket viktigt, det vill säga att de kryssat i alternativ ett i vår skala (skala 1-5, där 

ett anses som mycket viktigt och fem mindre viktigt). 

 

10 % klickade i alternativ två och även dem anser att relationer är viktigt. Alternativ 

tre som är mittersta alternativet och en neutral ställning, fick en procentsats på 13,33 

%. Totalt 30 % valde alternativen fyra eller fem och menar att goda relationer är 

mindre viktigt och av dessa valde 20 % alternativ fem.	  	  
	  

 
 

 

 

 

(Källa: Egen) 
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Hur viktigt är likvärdiga resurser/storlek på reklambyrå och ert företag vid köp 

av marknadskommunikation? 

Majoriteten valde att ställa sig neutrala i denna fråga och följaktligen kryssade 41.67 

% av respondenterna i alternativ tre.  Flertalet av de resterande respondenterna hävdar 

dock att likvärdiga resurser/storlek på reklambyrå och deras företags storlek är viktigt. 

Alternativ ett och tvås sammanställda siffra blev 36,66 %. Av dem har 28,33 % krys-

sat i alternativ två och 8,33 % anser att det är mycket viktigt att deras företag arbetar 

med en reklambyrå i samma storlek och har således kryssat i alternativ ett. 10 % me-

nade att det spelar mindre roll i förhållandet mellan deras företags storlek och reklam-

byråns storlek och kryssade i nummer fem. Slutligen valde 11,67 % att kryssa i num-

mer fyra. 

 
 

 

Vid köp av marknadskommunikation hur viktigt är reklambyråns rykte? 

Gällande denna fråga är respondenterna förhållandevis eniga. Hela 76,67 % tycker att 

ryktet gällande reklambyråer är antingen viktigt, eller så intar respondenterna en neu-

tral position i frågan. 35 % svarade således med att fylla i alternativ tre och 41,67 % 

svarade alltså med att välja alternativ två. 15 % hävdar dock att ryktet är mycket vik-

tigt.  Underrepresenterade är respondenterna som anser att ryktet är mindre viktigt. 

3,33 % har kryssat i alternativ fem och 5 % valde alternativ fyra. 

(Källa: Egen) 
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Påverkar tidigare köp av marknadskommunikation ett nytt köpbeslut? 

Här råder det delade meningar mellan respondenternas svar. Dock är majoriteten av 

svaren på den övre delen av skalan. 30 % menar att tidigare köp av marknadskommu-

nikation har stor påverkningsgrad och 13,33 % anser den raka motsatsen. Det alterna-

tivet som fått flest kryss i frågan är alternativ två, 33, 33 %.  

15 % har valt att kryssa i alternativ tre och 5 % menar att påverkningsgraden är rela-

tivt liten och därför valt alternativ fyra. 

 

 
 

 

 

(Källa: Egen) 

(Källa: Egen) 
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Hur viktigt är kreativitet från reklambyråns sida vid köp av marknadskommu-

nikation? 

En klar majoritet av respondenterna anser att kreativitet är en mycket central faktor 

vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå.  Hela 65 

% kryssade i alternativ ett vilket betyder att de ser detta som mycket viktigt. Svarsal-

ternativ två var det 15 % som valde. En mycket liten del av respondenterna valde al-

ternativ tre, endast 1,67 %. Alternativ fyra var det 8,33 % av respondenterna som 

valde. 10 % såg kreativitet som mindre viktigt och valde således alternativ fem. 

 
 

 

Hur viktigt är det med kompetent personal hos en reklambyrå vid köp av mark-

nadskommunikation? 

Kompetent personal är enligt undersökningen mycket viktig faktor hos en reklambyrå 

vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå. Det ma-

nifesteras tydligt när hela 75 % väljer alternativ ett. Näst största procentsatsen är 

13,33 % det har alternativ fem fått, vilket står för att kompetent personal är mindre 

viktigt. 3,33 % har även kryssat i alternativ fyra och följaktligen menar knappa 1/5 av 

respondenterna att kompetensen är mindre viktigt.  Vikten av kompetent personalen 

stärks emellertid då 6,67 % har valt att kryssa i alternativ två och de två första svarsal-

ternativen innefattar dryga 4/5 av respondenternas svar. Alternativ tre fick 1,67 % av 

rösterna. 

(Källa: Egen) 
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Hur viktigt är det att reklambyrån har förståelse för ert företag och kommuni-

kativa problem? 

På denna fråga var resultatet mycket tydligt, 68,33 % av respondenterna ansåg att 

förståelse för företaget och det kommunikativa problemet var mycket viktigt och 

kryssade i alternativ ett. Alternativ två fick 15 % av rösterna och var också det andra 

mest valda av respondenterna på denna fråga. Alternativ tre var det endast 1,67 % av 

respondenterna som valde. Det fjärde alternativet var det inte heller många som valde, 

endast 1,67 %. Alternativ fem vilket betyder att det anses som mindre viktigt var det 

13,33 % som valde.  

 
 

 

(Källa: Egen) 

(Källa: Egen) 
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Hur viktigt är priset vid köp av marknadskommunikation? 

Nästan hälften av respondenterna förhåller sig neutrala gällande prisets vikt vid köp 

av marknadskommunikation, närmare bestämt 46,67 % har valt att kryssa i alternativ 

tre.  Priset är emellertid mycket viktigt för 10 % som har valt att kryssa i alternativ ett. 

Alternativ två är den näst största kategorin och 36,67 % har såsom åsikt att priset är 

relativt viktigt vid köp av marknadskommunikation. Endast 1,67 % av respondenterna 

kryssade i alternativ fem och anser priset vara minde viktigt. 4,76 % valde alternativ 

fyra. 

 

 

4.2 Empirisk sammanfattning  

Goda relationer: Över hälften av respondenterna menade att goda relationer var 

väldigt viktigt och kryssade i nummer ett och två.  Att relationer är mindre viktigt fick 

dock även stöd, dryga 30 %. Relativt få ställde sig neutrala i frågan.  

Resurser/storlek: Majoriteten intar en väldigt neutral position gällande förhållandet 

mellan reklambyråns storlek och sitt eget företag vid köpbeslut av 

marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå. Resterande procentsats 

finns emellertid mestadels representerat i det övre skiktet.   

Rykte: Respondenterna anser att reklambyråns rykte är en viktig aspekt, men inte 

nödvändigtvis avgörande. Nästintill 4/5 har kryssat i antingen alternativ två eller tre. 

De återstående respondenterna har spritt ut sig mellan alternativ ett, fyra, och fem där 

alternativ ett är mest frekvent ikryssat. 

(Källa: Egen) 
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Tidigare köp: Den övre halvan är överrepresenterad. Drygt 3/5 tycker att tidigare köp 

av marknadskommunikation påverkar ett nytt köpbeslut. Endast 1/5 menar motsatsen. 

Övriga ställer sig neutrala till frågan.  

Kreativitet: Kreativt är väldigt viktigt tycker merparten. Tillsammans står alternativ 

ett och två för exakt 4/5 av respondenternas svar. 1/10 anser dock raka motsatsen. 

Kompetent personal: Kompetent personal anses mycket viktigt. 75 % har valt 

alternativ ett och det talar sitt tydliga språk.     

Kommunikativa problem: Att reklambyrån har förståelse för företagets 

kommunikativa problem anses som mycket viktigt. 4/5 kryssade således i alternativ 

ett och två (drygt 65 % i alternativ ett).  Knappa 1/5 anser det vara mindre viktigt.  

Priset: Alternativ tre är det överlägset mest frekventa valet av respondenterna.  Det 

går utläsa att resterande menar att priset är viktigt. 

4.3 Empirisk slutsats   

Under denna rubrik presenteras en rangordning av de centrala faktorerna vilka kan ses 

i figur 3. Rangordning är baserad på de svar som genererats genom den empiriska 

undersökningen.      

4.3.1 Fallstudiens rangordning 

Den inbördes rangordningen som faktorerna fått är baserad på den procentuella siffran 

respektive faktor erhållit i den empiriska undersökningen. Svarsalternativen som an-

vändes i undersökningen var en skala mellan 1-5, där alternativ ett motsvarar att en 

faktor ansågs som mycket viktig och fem mindre viktig. Således har den faktor som 

fått högs svarsfrekvens på alternativ ett på skalan även placerat sig på första plats på 

vår ranking.       

(Figur 7: Fallstudiens rangordning) 
Svarsalternativ	  1-‐5	  	  
Faktorer	  	  	  	  (rangordnade)	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Kompentent	  personal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75%	   6,67%	   1.67%	   3,33%	   13,33%	  
2.	  Förståelse	  för	  klients	  
Kommunikativa	  problem	  	  	  

	  	  68,33%	   15%	   1,67%	   1,67%	   13,33%	  

3.	  Kreativ	  förmåga	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65%	   15%	   1,67%	   8,33%	   10%	  
4.	  Relationer	   	  46,67%	   10%	   13,33%	   10%	   20%	  
5.	  Tidigare	  köp	  	  	   	  	  30%	   36,67%	   	  	  	  	  	  	  	  15%	   5%	   13,33%	  
6.	  Rykte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15%	   41,67%	   	  	  	  	  	  	  	  35%	   5%	   	  	  	  	  	  3,33%	  
7.	  Pris	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10%	   36,67%	   46,67%	   5%	   1,67%	  
8.	  Storlek	  på	  företag	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8,33%	   28,33%	   41.67%	   11,67%	   10%	  

(Källa: Egen) 
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5. ANALYS 

5.1 Redogörelse av analys 

I analysen kommer de åtta faktorerna som är centrala vid köpbeslut av marknads-

kommunikation när ett företag väljer reklambyrå att presenteras var för sig, för att 

ingående analyseras. Detta för att genom analysen utvärdera de likheter samt olikheter 

fallstudiens rangordning genererat och ställa det mot forskarnas rangordning. Ana-

lysens baseras på figur 4 (forskarnas rangordning) och figur 7 (fallstudiens rangord-

ning).    

 
(Figur 4: Forskarnas rangordning) 
Teoretiska	  kapitel	  
Faktorer	  	  	  	  (rangordnade)	  

2.1	   2.2	   2.3	   2.4	   2.5	   2.6	   2.7	   2.8	  

1.	  Förståelse	  för	  klients	  
kommunikativa	  problem	  

	  X	   	  	  X	   	  X	   	   	  X	   	  X	   	  X	   	  

2.	  Kreativ	  förmåga	   	  X	   	  	  X	   	  X	   	   	  X	   	  X	   	   	  
3.	  Relationer	   	  X	   	   	   	  X	   	  X	   	  X	   	  X	   	  
4.	  Kompetent	  personal	   	  X	  	   	  	  X	   	   	   	  X	   	   	   	  
5.	  Pris	   	  X	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  X	   	   	   	  X	  
6.	  Tidigare	  köp	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  X	  	   	  X	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  X	  
7.	  Rykte	   	  X	  	   	   	   	   	   	   	   	  
8.	  Storlek	  på	  företag	   	  X	   	   	   	   	   	   	   	  
 
 
(Figur 7: Fallstudiens rangordning) 
Svarsalternativ	  1-‐5	  	  
Faktorer	  	  	  	  (rangordnade)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  2	   	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  5	  

1.	  Kompentent	  personal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75%	   6,67%	   1.67%	   	  3,33%	   	  13,33%	  
2.	  Förståelse	  för	  klients	  
Kommunikativa	  problem	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68,33%	   15%	   1,67%	   	  1,67%	   	  13,33%	  

3.	  Kreativ	  förmåga	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65%	   15%	   1,67%	   	  8,33%	   	  	  	  10%	  
4.	  Relationer	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46,67%	   10%	   13,33%	   	  	  10%	   	  	  	  20%	  
5.	  Tidigare	  köp	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30%	   36,67%	   	  	  	  15%	   	  	  	  5%	   	  13,33%	  
6.	  Rykte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15%	   41,67%	   	  	  	  35%	   	  	  	  5%	   	  	  3,33%	  
7.	  Pris	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10%	   36,67%	   46,67%	   	  	  	  5%	   	  	  1,67%	  
8.	  Storlek	  på	  företag	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8,33%	   28,33%	   41.67%	   11,67%	   	  	  	  10%	  
     

 

 

 

(Källa: Egen) 

(Källa: Egen) 
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Relationer:  

I fallstudiens rangordning återfinns relationer på fjärde plats på skalan som sträcker 

sig från 1-8. I forskarnas rangordning hamnar relationer en nivå över fallstudiens 

rangordning, närmare bestämt på plats tre. Relationer benämns fem gånger i de åtta 

teoretiska delkapitlen. Slutligen går det att konstatera att vad forskarna anser om relat-

ioner nästintill överensstämmer med vad medelstora svenska företag anser, det vill 

säga att det endast skiljer en placering faktorerna emellan.  

 

Storlek på företag: 

Storlek på företag är en faktor som på både i fallstudiens rangordning och i forskarnas 

rangordning hamnade på sista plats. I forskarnas rangordning nämndes denna faktor 

endast som relevant i ett av de åtta teoretiska delkapitlen. Detta talar sitt tydliga språk, 

storlek på företag kan således inte tillskrivas särskilt stor teoretisk tyngd. Likaså går 

det att utläsa att fallstudiens rangordning inte tillskriver storlek på reklambyrå i relat-

ion till företag som en väsentlig faktor. Följaktligen anses denna faktor som minst 

viktigt vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå. 

 

Rykte: 

Påtagligt går det att utläsa i respektive rangordning att ryktet är stationerat på den 

nedre halvan, dock finns det skillnader på tabellerna. I fallstudiens rangordning kom-

mer rykte på sjätte plats och i forskarnas rangordning ser vi denna faktor på plats sju. 

Denna avvikelse i placering visar dock att det är skillnad på vad företag i fallstudien 

anser vara viktigt och vad forskarnas rangordning åskådliggör. Även om det endast 

skiljer en placering tabellerna emellan så utgör denna placering en liten skillnad. Den 

tydning vi gör är att ryktet har större betydelse i fallstudiens rangordning än vad fors-

karnas rangordning påvisar. 

  

Tidigare köp: 

Gällande om hur tidigare köp av marknadskommunikation påverkar ett nytt köp av 

marknadskommunikation uppvisar tabellerna endast marginella skillnader. Tidigare 

köp placeras mellan det nedersta och mittersta skiktet gällande hur central faktorn är. 

Forskarna rangordnar tidigare köp som nummer sex och nämns tre gånger i de teore-

tiska delkapitlen. Fallstudiens rangordning påtalar dock att tidigare köp är viktigare 

vid köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå och 
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följaktligen placeras denna faktor på plats nummer fem i tabellen. Gemensamt kan 

konstateras av båda tabellerna att tidigare köp anses som en mindre central faktor. 

 

Kreativ förmåga: 

Kreativ förmåga är en faktor vars vikt understryks i både fallstudiens rangordning 

samt i forskarnas rangordning. I den empiriska tabellen har denna faktor hamnat på 

tredje plats och i den teoretiska kommer den på andra plats. I fallstudiens rangordning 

är det ett relativt stort gap ner till fjärde platsen, men det är mycket tätt mellan fak-

torerna på plats tre (kreativ förmåga) och plats två (förståelse för klientens kommuni-

kativa problem). I forskarnas rangordning har faktorerna på plats två (kreativ för-

måga) och tre (relationer) nämnts som viktiga lika många gånger i de teoretiska del-

kapitlen. Detta säger mycket om hur jämt det är faktorerna emellan. I summering går 

det att konstatera att en skillnad finns, men att den endast är marginell.  

 

Kompetent personal: 

Enligt tabellerna går det utläsa att kompetent personal är en central faktor vid 

köpbeslut av marknadskommunikation när ett företag väljer reklambyrå. Noterbart är 

emellertid placeringarna i respektive rangordningar. Fallstudiens rangordning påvisar 

att kompetent personal är den mest centrala faktorn och har plats nummer ett. Fors-

karnas rangordning har däremot enbart placerat kompetent personal som nummer 

fyra. Analysen påvisar att de har skett en grov förändring gällande hur central faktorn, 

kompetent personal anses vara i fallstudiens tabell. Detta kan jämföras med vad fors-

karna understryker som mest centralt, nämligen förståelse för klientens problem.     

 

Förståelse för klient och det kommunikativa problemet:  

Denna faktor är enligt båda tabellerna mycket central vid köpbeslut av marknads-

kommunikation när ett företag väljer reklambyrå. Skillnaderna i fallstudiens rangord-

ning och forskarnas rangordning är små. I den empiriska tabellen återfinns denna fak-

tor på andra plats och i forskarnas rangordning kommer denna faktor på första plats. 

Det är mycket tätt i det övre skiktet av fallstudiens rangordning. Det skiljer bara några 

få procent emellan första och andra plats. Förståelse för klienten och det kommunika-

tiva problemet är placerat på plats två i	  fallstudiens rangordning, och det finns därför 

skillnader på vad teorin påvisar vara den viktigaste faktorn och vad fallstudiens rang-

ordning beträffar.         
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Priset: 

Tabellerna placerar prisets betydelse vid köpbeslut av marknadskommunikation när 

ett företag väljer reklambyrå i den nedre halvan. Dock är skillnaderna mellan place-

ringarna tydliga. I fallstudiens rangordning går det att återfinna priset på plats sju, det 

vill säga näst sist. Däremot så återfinns priset i mittersta regionen i forskarnas rang-

ordning, närmare bestämt på plats fem. Åtskillnaden består av två placeringar och i 

fallstudiens rangordning anses priset som mindre central faktor än vad forskarnas 

rangordning påvisar.  
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5.2 Sammanställning av analys 

Nedan presenteras en illustration av hur tillvägagångssättet i analysen har sett ut samt 

en redogörelse över de skillnader som finns emellan de empiriska och teoretiska 

rangordningarna.  

(Figur 8: Analysens tillvägagångssätt)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori	   Empiri	  	  

1.	  Förståelse	  för	  klient	  
	  

2.	  Kreativ	  förmåga	  

3.	  Relationer	  	  

4.	  Kompetent	  personal	  

5.	  Pris	  	  

6.	  Tidigare	  köp	  	  
	  
7.	  Rykte	  	  
	  
8.	  Storlek	  på	  företag	  	  

1.	  Kompetent	  personal	  
	  

2.	  Förståelse	  för	  klient	  
	  

3.	  Kreativ	  förmåga	  
	  

4.	  Relationer	  
	  

5.	  Tidigare	  köp	  
	  

6.	  Rykte	  
	  

7.	  Pris	  
	  

8.	  Storlek	  på	  företag	  
	  

Analys	  	  

Teori	   Empiri	  	  

Forskningsfråga	  

Fallstudiens rangordning ställs mot forskarnas rangordning. 

	  

(Källa: Egen) 
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6. SLUTSATS 
För enkelhetens skull delas frågorna upp i del 1 respektive del 2. Uppsatsens forsk-

ningsfrågor är följande: 

 

Del 1: Vilka faktorer är centrala och hur rangordnas de vid köpbeslut av marknads-

kommunikation när ett företag väljer reklambyrå?  

 

Del 2: Rangordnar svenska företag i en medelstor stad faktorerna på samma sätt som 

forskarna förespråkar?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Del 2 besvaras: 

Rangordningarna påvisar skillnader och teorin 

revideras. I figur 10 fastställs hur svenska före-

tag i en medelstor stad rangordnar de centrala 

faktorerna vid köpbeslut av marknadskommuni-

kation när de väljer reklambyrå. 

 

Del 1 besvaras: 

Det finns åtta centrala faktorer vid köpbeslut av 

marknadskommunikation när ett företag väljer 

reklambyrå. Forskarna har rangordnat dessa åtta 

centrala faktorer som figur 9 påvisar. 

	  

(Figur 9: Slutsats 
del 1) 

(Figur 10: Slutsats 
del 2) 

(Källa: Egen) 



47	  
	  

6.1 Vidare forskning  

Då vår population är baserad på en medelstor stad i Sverige vore det intressant att 

vidare utvärdera om utfallet hade blivit annorlunda om studiens population var 

rikstäckande. Studien är även endast grundad på företag etablerade i Sverige. För-

slagsvis skulle det vara intresseväckande att se om samma mönster går att utkristalli-

sera utanför Sveriges gränser.  Vår studie har fokuserat på företag med en omsättning 

på mer än 100 miljoner kronor. Är det möjligen att de företagen resonerar på ett sätt, 

medans företag med mindre omsättning resonerar annorlunda vid val av reklambyrå. 

Dessa förslag ser vi som intressanta uppslag för vidare forskning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Fråga 1 

Namn på företag? 

Fråga 2 

Omsättning per år? 

Fråga 3 

Hur viktigt är relationer med personer inom reklambyråer vid köp av marknadskom-

munikation? 	  

Fråga 4 

Hur viktigt är likvärdiga resurser/storlek på reklambyrå och ert företag vid köp av 

marknadskommunikation? 

Fråga 5 

Vid köp av marknadskommunikation hur viktigt är reklambyråns rykte? 

Fråga 6 

Påverkar tidigare köp av marknadskommunikation ett nytt köpbeslut? 

Fråga 7 

Hur viktigt är kreativitet från reklambyråns sida vid köp av marknadskommunikation?	  

Fråga 8 

Hur viktigt är det med kompetent personal hos en reklambyrå vid köp av marknads-

kommunikation? 

Fråga 9 

Hur viktigt är det att reklambyrån har förståelse för ert företag och kommunikativa 

problem? 

Fråga 10 

Hur viktigt är priset vid köp av marknadskommunikation? 
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Bilaga 2 

Detta e-mail gick ut till våra utvalda respondenter.  

 
Hej   

Vi är två marknadsföringsstudenter vid Linnéuniversitetet som håller på att skriva 
vårt examensarbete. Vi har tagit kontakt med er för att göra en undersökning om hur 
företag resonerar då de köper marknadskommunikation av reklambyråer.  

Vi vore enormt tacksamma om ni kan delta då ni blivit särskilt utvalda. Undersök-
ningen går mycket snabbt och smidigt och består endast av tio kryssfrågor. Allt du 
behöver göra är att följa länken nedan för att sätta igång. 

 
http://www.surveypirate.com/Survey.aspx?surveyid=16340&sp.mac=8GsORJ%2fnqx
4UcTdQ8NtOCg%3d%3d 

Häng med! 

Med vänlig hälsning  

Daniel & Johan 

PS. Känner du att detta mail inte är riktat till dig vore vi jätte tacksamma om ni kunde 
vidarebefordra det till rätt person. DS 
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Bilaga 3 

 
Introduktionsbrev.  
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Bilaga 4 

Exempel på hur en fråga ser ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 


