
   Magisteruppsats i företagsekonomi 

   2008-01-17 

  Handledare: Carl G Thunman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guldägg till frukost och bra betalt 

- Vad påverkar reklamares val av arbetsplats? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Joakim Forsberg 

Cisela Klahr





 

Förord 

Ett stort tack till Peter Willebrand på Resumé som hjälpt oss i informationssökandet och Viggo 
Cavling som gav oss möjlighet att under Resumébar ta kontakt med potentiella respondenter! 

Vi vill även tacka Svenska Reklamförbundet för att vi fått tillåtelse att använda logotypen för 
Guldägget i denna uppsats. 

Ett varmt tack riktas även till Sven Olof Sundell vid Bohmans Nätverk i Stockholm för att han 
tog sig tid och gav oss värdefull insikt om hur reklambranschen ser ut och fungerar samt en 
snabbkurs i reklamhistoria. Samtidigt vill vi passa på att tacka de byråer som ställde upp och 
hjälpte oss att komma i kontakt med respondenter.  

Ett hjärtligt tack riktas även till de respondenter som trots pressade tidsscheman tagit sig tid för 
oss. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra! 

Slutligen riktar vi ett tack till våra kurskamrater som under arbetets gång kommit med konstruktiv 
kritik och agerat bollplank samt till vår handledare Carl G Thunman. 
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-What influences people in advertising in their job choice? 

Problem The greatest asset for an advertising agency is the creativity, knowledge and skill of 
their workforce. This is what creates value for the agency’s customer. Therefore it 
is of great importance for the agency to have skilled coworkers. It can be a 
problem for small advertising agencies and for agencies outside of Stockholm to 
find employees who are skilled and experienced. In order to attract skilled 
employees it is of essence to know what these people consider to be important in 
the job choice decision. 

Purpose The purpose of this thesis is to survey different variables that affect the job choice 
decision among creative employees and to examine which variables that would 
make them consider working at an advertising agency outside of Stockholm. The 
survey was limited to people that were or are employed at advertising agencies in 
Stockholm. 

Method The survey was conducted through semi-structured interviews. The twelve 
interviewees all had at least two years of experience at an advertising agency in 
Stockholm and were available for interview between the 6th of November and the 
27th of December 2007. 

Result  The result of the survey describes the perception of the interviewees on the 
variables that affect the job choice decision. The conclusions discuss the impact 
that the results have on an advertising agency as employer. The survey shows that 
it might be difficult for advertising agencies outside of Stockholm to recruit 
employees who have built up their career in the Stockholm area. There is however 
a possibility to succeed if an agency can prove themselves solid when it comes to 
the variables that the interviewees perceived as important. The following variables 
were the ones that obtained the highest score regarding the importance when it 
comes to making the interviewees considering working outside of Stockholm: 
Challenge in the work, economic compensation, professional development and 
the work tasks. 
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 -Vad påverkar reklamares val av arbetsplats? 

Problem Det är viktigt att som reklambyrå ha duktiga medarbetare, eftersom värdet för 
kunderna ligger i medarbetarnas kreativitet, kunskap och skicklighet. För mindre 
byråer och byråer utanför Stockholm kan det vara ett problem att hitta duktiga 
medarbetare med erfarenhet. En förutsättning för att kunna attrahera denna 
grupp är att veta vad de anser viktigt vid val av arbetsplats. 

Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka olika variabler som påverkar arbetsval hos 
kreativa arbetstagare, med avgränsning till dem som varit eller är anställda vid 
reklambyråer i Stockholm, samt att undersöka vilka variabler som skulle kunna få 
denna grupp att överväga att arbeta på en reklambyrå utanför Stockholm. 

Metod Undersökningen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med tolv 
respondenter, vilka samtliga hade minst två års erfarenhet som strateg eller 
kreatör vid en reklambyrå i Stockholm samt varit tillgängliga för intervju mellan 
den 6 november och den 27 december 2007. 

Resultat  Resultatet i utredningen beskriver målgruppens uppfattning gällande variabler 
som påverkar val av arbetsplats. I slutsatserna diskuteras vad utredningens 
resultat innebär för en reklambyrå som arbetsgivare. Utredningen visar på att det 
för byråer utanför Stockholm kan bli svårt att rekrytera människor som byggt 
upp sin karriär i Stockholmsområdet och hunnit rota sig där. Möjligheten finns 
dock om en byrå visar sig stark på de variabler som framkommit som viktiga för 
respondenterna. I denna utredning blev följande variabler högst rankade som 
viktiga nog att kunna påverka respondenterna att arbeta på annan ort än i 
Stockholm: Utmaning i arbetet som helhet, ekonomisk kompensation, 
professionell utveckling samt arbetsuppgifterna. 

Nyckelord Reklambyrå, val av arbetsplats, kreativa arbetstagare, reklambranschen, kreativa 
branscher  
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1 INLEDNING 
Inom reklambranschen är Stockholm, Göteborg och Malmö de kreativa polerna då det är här 
de största och mest välkända byråerna finns (Brodén 20071, Fredlund 2007, Byråboken 
2006/2007), vilket medför att många inom branschen ofta väljer att jobba i dessa områden. 
Denna centrering kring Stockholm betyder att främst mindre byråer utanför huvudstaden får 
svårt att rekrytera erfaren personal, eftersom att majoriteten av utbildad arbetskraft söker sig 
till Stockholm där arbetsmarknaden är större. Kanske värst drabbas de byråer utanför 
Stockholm, Göteborg och Malmö, då de ofta är mindre till storleken och dessutom relativt 
okända utanför den region de är verksamma i (Brodén 2007; Berliner 2002).  

Svenska Reklamförbundets årsbok, Byråboken 2006/2007 presenterar spridningen av 
reklambyråer i landet. Av totalt 330 reklambyråer ligger 166 i Stockholm och bara 85 finns 
utanför storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Eftersom reklambyråerna i 
Stockholm dessutom ofta är större, mer prestigefyllda och kan erbjuda högre löner upplever 
en del byråer utanför storstäderna det som svårt att lyckas locka till sig människor med 
branscherfarenhet. Det verkar dessutom vara en vanlig uppfattning inom den kreativa 
reklambranschen att det är ett nedköp att arbeta på en reklambyrå utanför Stockholm 
(Berliner 2002).  

Enligt en undersökning gjord av branschtidningen Resumé (De Faire 2006) ville 55,7 procent 
av de anställda inom reklambranschen byta jobb, trots att 61,3 procent uppger att de är nöjda 
eller mycket nöjda med sitt nuvarande arbete. De Faire menar att denna vilja att byta jobb 
beror på att det under högkonjunktur är arbetstagarens marknad och att det finns en tro på 
att gräset är grönare på den andra sidan. I dagsläget går det uppåt för reklambranschen 
(Hellbom 2007) där hälften av de tillfrågade företagen i en undersökning som Sveriges 
reklamförbund har gjort räknar med att nyanställa inom ett halvår (”Fler nya jobb i 
reklambranschen” 2007). Eftersom värdet för byråns kunder sitter i de anställdas kunskap 
och kreativitet är det av största vikt för en reklambyrå att ha duktiga medarbetare och det blir 
en utmaning att rekrytera och behålla kreativa människor (De Faire 2006). Detta gör det 
intressant att ta reda på vad som påverkar val av arbetsplats hos folk inom branschen. 
Genom att känna den grupp som är intressant att anställa kan de attribut som lockar gruppen 
lyftas fram och byrån kan profilera sig som en attraktiv arbetsplats och därmed locka till sig 
attraktiva medarbetare. Men vad är det då som är viktigt när valet blir aktuellt, vilka variabler 
är det som påverkar arbetstagare i valet av arbete och arbetsplats för just reklambranschen? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika variabler som påverkar arbetsval hos 
kreativa arbetstagare, med avgränsning till dem som har varit eller är anställda vid 
reklambyråer i Stockholm, samt att undersöka vilka variabler som skulle kunna få denna 
grupp att överväga att arbeta på en reklambyrå utanför Stockholm. Gruppen strateger och 
kreatörer är intressant att undersöka eftersom de är nyckelpersoner i byråns kreativa arbete. 
Strategerna styr planeringen av arbetet medan kreatörerna står för skapandet. Detta för att 
kunna ge byråer en inblick i vad som spelar in när denna grupp väljer arbete och arbetsplats.  

Uppsatsen är intressant för människor som arbetar med rekrytering inom den kreativa 
reklambranschen vid byråer i och utanför Stockholm. Främst byråerna utanför Stockholm får 
ett värdefullt bidrag av utredningen då de har svårast att rekrytera nyckelpersoner.  

 1 Brodén, Robert. Projektledare på Care of Haus, Västerås, personlig intervju den 18 september 2007. 
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2 TEORI 
Teorikapitlet utgör utredningens vetenskapliga grund. Här presenteras de teorier och 
modeller som använts för att identifiera utredningens undersökningsvariabler. Först beskrivs 
och definieras den grupp som utredningen behandlar, det vill säga personer som ingår i 
begreppet kreativa arbetstagare. Följande del tar upp begreppet attityd genom att definiera 
och beskriva det. Detta för att skapa en förståelse för begreppets innebörd och hur attityder 
påverkar en person. Den tredje delen beskriver olika variabler som kan påverka kreativa 
arbetstagare då de väljer arbetsplats, vilka även utgör undersökningsvariablerna och därmed 
är grunden för intervjufrågorna. Slutligen presenteras sammanfattning av teorikapitlet som 
beskriver hur de olika teoridelarna tillsammans utgör en referensram för utredningen. 

2.1 Kreativitet 

Kreativitet definieras enligt Nationalencyklopedin (2007) som ”förmåga till nyskapande, till 
frigörelse från etablerade perspektiv”. Denna definition redogör för det många ofta tänker på 
när de hör ordet kreativitet, det lite mer konstnärliga och nyskapande som sker när någon 
bryter sig ur den rådande normen. För den typ av kreativitet som sker under arbetet på 
reklambyrå finns en bättre lämpad definition som är bredare och beskriver kreativitet i ett 
mer problemlösande perspektiv. Den innebär att kreativitet ses som produktionen av nya 
och användbara idéer inom alla typer av områden. Idéerna ska vara nya, det vill säga vara 
annorlunda från det som funnits tidigare, men de måste samtidigt vara lämpade för den 
möjlighet de ska ta tillvara på eller det problem de är avsedda att lösa (Amabile 1996, s. 21). 
Rollof (1999, s. 21) menar att skillnaden mellan idéer och kreativitet ligger i att idéer är något 
som kan väckas och sedan försvinna medan kreativiteten på något sätt når fram till 
omvärlden och drar på så sätt en gräns mellan de båda begreppen samtidigt som det styrker 
varför Amabiles definition är lämpad för personer i reklambranschen - deras kreativitet syftar 
till att nå ut till omvärlden. 

2.1.1 Kreativa branscher 

På senare tid har alla former av kreativt arbete formligen exploderat. Chansen att få utföra 
spännande arbetsuppgifter, att få spela en roll vid utvecklingen av nya idéer har fått många 
arbetstagare att lämna trygga arbeten i traditionella branscher för att få möjlighet att arbeta 
med och utveckla sin kreativitet (Florida 2004, s. 26-27). 

Matheson (2006) definierar kreativa branscher som kommersiellt drivna affärsformer vars 
främsta resurser är medarbetarnas kreativitet och intellekt. Kreativiteten är företagets främsta 
resurs och den bibehålls genom att vinster genereras. En reklambyrå faller in under denna 
definition då värdet för kunden ligger i de kreativa lösningar som byråns medarbetare arbetar 
fram. 
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2.1.2 Kreativa människor 

Enligt Florida (2002, s. 91-92) definieras kreativa människor som alla som använder sin 
kreativitet i sitt dagliga arbete. Mer specifikt blir det personer som verkar inom bland annat 
vetenskap, ingenjörsteknik, arkitektur, design, utbildning, konst, musik och underhållning, 
vars ekonomiska erbjudande innefattar att skapa nya idéer, ny teknologi eller nytt kreativt 
innehåll på något sätt. Dessa personer engageras i komplex problemlösning som kräver en 
hög grad av både självständigt beslutsfattande och utbildning eller talang.  

Florida (2002, s. 74) kallar denna grupp arbetstagare för ”den kreativa klassen” och menar att 
design och media är en del av den superkreativa kärnan i samhället. Den största skillnaden 
mellan människor inom och utanför denna klass ligger i deras arbetsuppgifters natur. 
Människor som inte räknas till den kreativa klassen har ett arbete där arbetsuppgifterna är av 
rutinmässig karaktär, medan den kreativa klassen har arbetsuppgifter som bygger på någon 
form av skapande, problemlösning eller nytänkande, samtidigt som arbetsuppgifterna i regel 
har en större grad av självständighet och flexibilitet. Studier visar att andelen jobb som 
erbjuder rutinmässiga arbetsuppgifter har fått ge plats åt arbeten som kräver problemlösning 
och kreativitet, välbetalda jobb inom design, innovation, motivation av andra och 
management.  

2.1.3 Kreativ arbetskraft i reklambranschen 

Vid ett möte med Robert Brodén, projektledare på reklambyrån Care of Haus i Västerås, 
definierades den grupp som är intressant att studera i denna uppsats, kreativa människor i 
reklambranschen, och vi fick även en genomgång om hur reklambranschen är uppbyggd 
samt vilka roller det finns inom den. 

Det finns två huvudsakliga grupper av människor i reklambranschen, så kallade strateger och 
kreatörer. Den förstnämnda gruppen är rätt så smal medan den senare är betydligt bredare 
(Brodén 2007). Dessa två grupper faller in under kategorin kreativ arbetskraft, då båda är en 
viktig del av den kreativa processen och bidrar till slutprodukten (Florida 2002, s. 74). 

För att även personer utan inblick i reklambranschen ska få en bild av vad vilka som ingår i 
gruppen strateg respektive kreatör, sammanfattas och förklaras här de viktigaste yrkesrollerna 
på en reklambyrå. 



GGuullddäägggg  ttiillll  ffrruukkoosstt  oocchh  bbrraa  bbeettaalltt  

10 

Tabell 1: Yrkesroller på en reklambyrå 

Strateger Projektledare Kundens kontakt, ekonomiskt ansvarig, lägger upp 
hur kunden ska attackera marknaden. 

 Planner Undersöker målgruppen och håller reda på hur de 
tänker och vad de gillar, för folkets talan på byrån. 

 Produktionsplanerare/ 
produktionsledare 

Leder själva processen och ser till att budgetar och 
tidsramar hålls. 

Kreatörer Creative Director Chef över byråns kreatörer, i grunden oftast AD eller 
copy med erfarenhet. Kreativt ansvarig för det som 
byrån producerar. 

 Art Director Kreatör med ansvar för bild och layout. Är kreativ, 
har bildsinne och en förmåga att förenkla 
komplicerade problem. 

 Formgivare Grafiker med mindre ansvar än en AD. 

 Copywriter Kreatör med ansvar för text. God skribent som ofta 
tänker i mer strategiska banor. 

 Skribent Skribent med mindre ansvar än en copy. 

 PR-ansvarig Arbetar med pressreleaser och övrig presskontakt 

Övriga Originalare Utför ADs idéer, är tekniskt duktig i programmen, 
har ansvar för att skapa tryckoriginal som skickas till 
tryckeriet. 

 Programmerare Har hand om programmering i exempelvis Flash och 
HTML. 

 AD-assistent Assisterar AD. 

 Copy-assistent Assisterar copy. 

 PR-assistent Assisterar PR-ansvarig. 

Källa: Egen bearbetning efter Robert Brodén (2007) och Arbeten på en reklambyrå. 

Det är personer som här faller in i kategorierna strateger och kreatörer som är 
nyckelpersonerna på byrån, då de står för dels den planerande delen av arbetet och dels den 
skapande. Strategerna planerar och styr det kreativa arbetet och kreatörerna står för idéerna 
och skapandet, dessa moment är kärnan i den kreativa arbetsprocessen, vilket gör att det är 
viktigt att ha en hög grad av kompetens och erfarenhet på dessa poster. De som ovan faller 
in under gruppen övriga är inte på något sätt obetydliga tvärtom står de för mycket av den 
faktiska produktionen, men eftersom deras roll i arbetet inte är ledande blir de inte till samma 
grad nyckelpersoner på byrån. Denna indelning är en grov förenkling av hur arbetet på en 
byrå är uppdelat och bör därför inte ses som någon absolut sanning. Dessutom skiljer sig 
olika byråer från varandra i hur de är uppbyggda, men på större byråer brukar de flesta av 
dessa yrkesroller finnas representerade (Brodén 2007). 
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2.2 Attityd 

De teorier som presenteras i detta avsnitt definierar vad attityd är, vilka aspekter av attityd 
som är viktiga att ta reda på för att kunna få till stånd ett förändrat beteende samt vad som är 
viktigt att tänka på vid undersökning av attityd. 

Attityd är en persons helhetsbedömning av ett objekt och kan präglas av känslor, tidigare 
erfarenheter och uppfattningar (Peter, Olson & Grunert 1999). Enligt Christensen et al 
(2001, s. 16) är attityd ”en individs eller en organisations känslomässiga inställning till, och 
uppfattning om, ett föremål eller fenomen, till exempel en produkt, tjänst eller företag”. 
Människan behöver attityder för att lättare kunna tolka sin omgivning, guida sitt beteende i 
sociala situationer och organisera sina upplevelser till en personlig och meningsfull helhet. 
Attityder kan beskrivas som något som ger en person ett subjektivt eller psykologiskt 
tillstånd av förberedelse inför en handling (Erwin 2001, s. 2-3). Attityden är baserad på 
antaganden om hur någonting är eller förhåller sig, det vill säga en subjektiv bedömning av 
hur saker och ting förhåller sig till varandra, och behöver därför inte stämma överens med 
verkligheten (Blackwell, Miniard & Engel 2006, s. 290-291). 

Människans beteende styrs till viss del av attityder (Erwin 2001, s. 2-3) om dessa kan 
kartläggas så ökar chanserna att kunna påverka dem. Genom att förstå attityderna kan bättre 
kännedom om en grupp uppnås och på så sätt kan de värden och attribut som är signifikanta 
för att påverka dessa attityder kommuniceras (Keller 2003). Men Erwin (2001, s. 69) tar även 
upp problemet med att väldigt få studier har lyckats påvisa att attityder verkligen påverkar 
beteenden, vilket han menar kan bero på att det finns så många övriga variabler som spelar in 
då ett beteende formas. Det är därför svårt att se beteende som något normativt och 
förutsägbart, men om en grupps attityder gentemot ett fenomen kan kartläggas så finns det 
goda förutsättningar att göra kvalificerade gissningar om hur denna grupp kommer att bete 
sig i framtiden. Attityden utgörs av tre huvudkomponenter; kognition, affektion och 
beteendet (Hawkins, Best & Coney 1998, s. 397-402). Hawkins, Best och Coney (1998) 
menar att stimuli utlöser de tre reaktionerna som i sin tur påverkar och utgör attityden. 
Nedan visas sambandet mellan dessa komponenter i en modell. 

Figur 1: Attitydkomponenter (ABC-modellen) 

Källa: Hawkins, Best & Coney (1998, s. 397) Consumer Behavior- Building Marketing Strategy. Irwin McGraw-Hill, 

USA. 

Stimuli 

Kognition 

Affektion 

Beteende 

Attityd 
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Med kognition menas en persons uppfattning om och inställning till attitydobjektets 
påtagliga attribut (Hawkins, Best & Coney 1998, s. 397-402). Attitydobjektet i denna 
utrednings fall är reklambyrån som arbetsplats. En person kan vara av uppfattningen att en 
byrå är kreativt duktig, men liten. Den totala sammanställningen av en persons uppfattningar 
gentemot attitydobjektet är den kognitiva komponenten av attityden. 

Affektion är den emotionella och känslomässiga delen av attityden. Det kan sägas vara en 
sorts emotionell utvärdering gentemot ett attitydobjekt. Ett exempel kan vara att 
uppfattningen att byrån är liten leder till en känsla av att den därför inte kan erbjuda 
möjligheten till utveckling i samma grad som en större byrå kan. Dessa känslor kan vara både 
starka och svaga (Hawkins, Best & Coney 1998, s. 397-402) och de grundas utan att den 
kognitiva komponenten påverkar eller så kan det vara en sorts övergripande utvärdering av 
attityd-objektets attribut och utförande. 

Beteende är en reaktion gentemot attitydobjektet i form av handling. Det är alltså en 
påtaglig reaktion som omgivningen märker av som är ett uttryck av denna attitydkomponent. 
Beteendet påverkas oftast av personens inställning och värderingar, det vill säga affektion 
och kognition, men det behöver inte alltid vara så. Även om en person är positivt inställd till 
en byrå och har en känsla av att det råder ett trivsamt arbetsklimat så behöver inte personen i 
fråga faktiskt välja att arbeta där. Ett beteende kan uppstå utan att man har någon speciell 
uppfattning eller känsla gentemot ett attitydobjekt (Hawkins, Best & Coney 1998, s. 397-
402). Uttryckta intentioner gällande beteende behöver inte alltid stämma överens med 
verkligt beteende. Beteende är svårare att studera än de övriga komponenterna eftersom den 
grupp som undersöks inte står i begrepp att faktiskt byta arbetsplats och på så sätt kan 
beteende inte observeras. 

Tillsammans utgör de tre komponenterna en persons attityd som sedan tar sig uttryck i 
inställningar, värderingar och beteende (Hawkins, Best & Coney 1998, s. 397-402). 

Denna utredning behandlar främst kognition, det vill säga respondenternas uppfattning om 
och inställning till undersökningsvariablerna, samt till viss del affektion i de fall 
respondenterna uttrycker emotionella värderingar gällande undersökningsvariablerna.  

2.3 Val av arbetsplats 

Barber (1998, s. 96) beskriver tre teorier om hur beslutsprocessen kring val av arbete och 
arbetsplats påverkas. Enligt teorierna påverkas arbetsvalet av antingen objektiva eller 
subjektiva variabler alternativt av rekryteringskontakten och den information som den ger. 

Teorin om val utifrån objektiva variabler utgår från att valet av arbetsplats baseras på en 
avvägning mellan för- och nackdelar av objektivt mätbara attribut, som lön, arbetsvillkor och 
arbetsuppgifter. Arbetsattributen värderas utifrån attraktivitet och betydelse för individen 
och utifrån denna värdering formas en övergripande bedömning av arbetet (Barber 1998, s. 
96). 

Påverkan av subjektiva variabler innebär att valet baseras på hur individen upplever att denne 
och företaget matchar varandra avseende subjektiva bedömningar av personlighet, behov 
eller värderingar (Barber 1998, s. 96). Cable och Judge (1996) använder sig av denna teori vid 
sina studier om hur organisationer och arbetstagare passar varandra. De menar att det är 
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mycket viktigt att en arbetstagare känner att företagets värderingar och självbild stämmer 
överens med de egna.  

Enligt den sista teorin, som kallas det kritiska kontaktsynsättet, kan den arbetssökande ofta 
inte själv se meningsfulla skillnader mellan olika arbetserbjudanden genom vare sig objektiva 
eller subjektiva variabler, utan att de måste lita på den information rekryteringskontakter ger 
dem som den enda differentieringen mellan olika företag (Barber 1998, s. 96). 

Människors val av var de ska bo, arbeta och bli underhållna bygger inte enbart på logiska 
beslut. Traditionella värden som lön, arbetssäkerhet och offentliga inrättningar spelar roll i 
valet av arbetsplats, men även emotionella värden tas med i ekvationen (Cable & Judge 
1996). Detta leder till att valet i verkligheten oftast sker genom att en blandning av objektiva 
och subjektiva variabler övervägs och att valet sedan sker utifrån hur högt den arbetssökande 
prioriterar de egenskaper som arbetet kan erbjuda (Barber 1998, s. 96). 

Valet av arbetsplats grundas på arbetets och arbetsgivarens egenskaper, och är en process 
som kan förändra hur potentiella arbetstagare ser på attraktiviteten av en potentiell 
arbetsgivare, men även hos sin nuvarande arbetsgivare (Barber 1998, s.119).  

Highhouse, Lievens och Sinar (2003) menar att valprocessen bör ses som en sekvens av den 
arbetssökandes uppfattning, attityd, intention och beteende. Den arbetssökandes attityd 
gentemot en arbetsgivare påverkas av vad andra i deras sociala omgivning tycker. Cable et al 
(2000) menar att arbetssökande människor bland annat baserar sina värderingar gentemot ett 
företag på vad jämlikar anser om företaget, vilket stämmer överens med Floridas (2002) 
slutsats att jämlikars åsikter om arbetet är viktigt för kreativa människor. 

Florida (2002, s. 91-92) tar upp en lista med tio variabler som han, baserat på sin forskning 
genom fokusgrupper och intervjuer samt statistiska studier från USA, anser vara viktiga 
egenskaper hos ett arbete för människor i kreativa branscher. Dessa variabler kan delas upp i 
två grupper, den ena är bunden till ett arbete i sig, men inte till den fysiska arbetsplatsen, 
dessa presenteras nedan under rubriken 2.3.1 Arbete, och i variabler som är knutna till 
arbetsgivaren och den fysiska arbetsplatsen, vilka presenteras under 2.3.2 Arbetsplats. 
Variablerna är både subjektiva och objektiva, det vill säga att arbetstagare bedömer 
potentiella arbetsgivare både subjektivt och objektivt. Nedan förklaras dessa variabler var och 
en för sig, samtliga förklaringar avslutas med en kort beskrivning av vad som är intressant att 
undersöka inom varje variabel. 

2.3.1 Arbete 

De fem variabler som är bundna till arbetet i sig är: utmaning och ansvar, flexibilitet, 
kompensation, professionell utveckling samt arbetsuppgifter.  

2.3.1.1 Utmaning och ansvar  

Utmaning och ansvar är två saker som kreativa arbetstagare strävar efter i sitt arbete. De vill 
ha möjligheten att kunna bidra till och påverka sin omvärld. Inom gruppen finns det en 
strävan efter att ha ett meningsfullt arbete och vetskapen om att den egna arbetsinsatsen gör 
en skillnad. Kort sagt eftersträvas en känsla av att bidra till något viktigt. Samtidigt som 
arbetsuppgifterna bör vara utmanande och kännas meningsfulla så får inte ansvaret göra att 
arbetet kväver kreativiteten (Florida 2002, s. 92).  Maister (2003) menar att det är bättre för 
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ett tjänsteföretag att ha få medarbetare och ett högt tempo, men ett klimat där alla har 
tillräckligt att göra, än att de har för många anställda som känner sig överflödiga och 
ostimulerade. Han menar att professionella människor trivs med ett högt tempo och 
utmaningar i arbetslivet och att detta leder till en högre arbetstillfredsställelse. 

Under denna variabel undersöks betydelsen som utmaning och ansvar har vid val av arbete 
samt vilken typ av utmaning respektive ansvar respondenten efterfrågar. 

2.3.1.2 Flexibilitet 

Flexibilitet är en variabel i arbetet som går hand i hand med kreativiteten, Florida (2002, s. 
93) uttrycker det som att: ”kreativitet kommer inte på beställning”. Främst är flexibla 
arbetstider och en flexibel arbetsmiljö viktigt, att de anställda känner att de har chansen att 
kunna styra över både arbete och tider. Däremot innebär inte flexibilitet att arbeta färre 
timmar, utan att det är en möjlighet att själv kunna planera sin dag (Florida 2004, s. 61). En 
annan nyckelfaktor inom begreppet flexibilitet är möjligheten att utforma sin egen arbetsyta 
och genom att anpassa sig till olika ansvarstaganden skapa sin egen roll i organisationen. 
Florida (2002, s. 93) fann i sina undersökningar att det fanns ett behov hos respondenterna 
att få vara sig själva fullt ut, exempelvis när det gäller klädsel på arbetsplatsen. Byråkratiska 
strukturer och långa vägar på karriärstegen verkar enligt Florida (2002, s. 92) vara något som 
närmast föraktas av den kreativa klassen. 

De frågor som variabeln flexibilitet gett kretsar kring de arbetstider och regler för klädsel 
som gäller på arbetsplatsen. 

2.3.1.3 Kompensation 

Kompensation kan ske i form av grundlön och normala arbetsförmåner, exempelvis 
möjlighet till semester, friskvårdstimmar med mera. Lönen och förmånerna kan variera, men 
vetskapen om att kompensationen är tillräcklig och befogad har att göra med det 
trygghetsbehov som människor eftersträvar. Kompensation och förmåner är en nyckelfaktor 
när gruppen nämner viktiga saker på en arbetsplats (Florida 2002, s. 96). 

Under denna variabel är det intressant att titta närmare på vilken typ av kompensation som 
är viktigast och om respondenten har någon lägsta nivå för lön samt om det finns något som 
kan motivera en sänkning av lönen.   

2.3.1.4 Professionell utveckling 

Professionell utveckling innebär chansen att lära sig saker och utvecklas på olika plan för att 
vidga sina vyer och därmed kunna ta tillvara på framtida möjligheter. Utveckling är en av de 
största drivkrafterna för personer inom den kreativa branschen då de strävar efter att ha ett 
meningsfullt arbete och att leverera bidrag som blir påtagliga och gör skillnad (Florida 2002, 
s. 91-93). 

Denna variabel ska behandla hur möjligheter till karriär påverkar val av arbete, men även den 
professionella utvecklingen ur respondentens perspektiv. 
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2.3.1.5 Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter som är utmanande och varierande är av stor vikt för kreativa personer. Detta 
gör att denna typ av människor eftersträvar arbetsuppgifter som är stimulerande på olika sätt, 
eller som en intervjuperson till Florida uttryckte det när hon lämnade ett stort företag för ett 
mindre: Här kan jag använda mina färdigheter, göra ett bidrag och slippa bli uttråkad hela dagen. Just 
känslan av att göra något betydelsefullt och varierande verkar vara en viktig faktor för denna 
typ av människor. Chansen att arbeta i projekt som bryter ny mark inom området, eller att få 
uppgifter som innebär möjlighet att lösa intressanta och intellektuella problem är exempel på 
arbetsuppgifter som uppskattas av kreativa arbetstagare (Florida 2002, s. 91-93). 

Denna variabel behandlar typer av arbetsuppgifter och dess betydelse i arbetsvalet. 
Arbetsuppgifterna ställs även mot kunden för att ta reda på vad som anses viktigast, typ av 
kunder eller arbetsuppgiften i sig. 

2.3.2 Arbetsplats 

De variabler som är knutna till en fysisk arbetsplats som Florida (2002) tar upp är: 
arbetsmiljö och trygghet, arbetskollegor, status inom branschen, organisationskultur samt 
plats och samhälle. 

2.3.2.1 Arbetsmiljö och trygghet 

För kreativa människor är det en balansgång mellan tryggheten som ett fast jobb ger och en 
känsla av att vara låst till samma arbetsgivare under en längre tid. En förutsättning för att de 
anställda ska trivas på jobbet är att det finns en viss trygghetsfaktor som gör att de slipper 
hämmas av oro för att mista sitt arbete och därmed mista en del av sin trygghet. Trots att 
detta står i kontrast med den flexibilitet som tidigare nämnts menar Florida (2002, s. 91-93) 
att många inom den kreativa klassen rankade det som en nyckelfaktor för ett attraktivt 
arbete. 

Under denna variabel ställs frågor kring anställningsvillkor, anställningsform samt om det har 
någon betydelse i vilken grad byrån är etablerad i branschen.  

2.3.2.2 Arbetskollegor 

Kreativa människor trivs i sällskap av likasinnade, vilket kan beskrivas som en typ av 
flockbeteende som bidrar till att kreativa städer och samhällen uppstår, ett sökande efter 
likasinnade. Detta är även en faktor som hänger ihop med flexibiliteten då just ledning och 
styrning av arbete påverkar hur flexibelt ett arbete är. När det gäller chefer föredrar de ett 
ledarskap där de varken blir totalövervakade eller ignorerade (Florida 2002, s. 91-93). 

Här kretsar frågorna kring kollegor, chefer och ledarskap samt den roll dessa har vid val av 
arbetsplats.  

2.3.2.3 Status inom branschen 

Chansen att få uppmärksamhet, beröm och anseende från likasinnade inom samma bransch, 
det vill säga människor med samma värderingar och världsbild som en själv, är en betydande 
faktor då det är ett bevis på att den egna kreativiteten åstadkommit något bra. Detta visade 
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sig även vara en av de största motivationskrafterna för många människor inom kreativa 
branscher (Florida 2002, s. 94). I reklambranschen är detta ett tydligt inslag som påverkar hur 
olika byråer ser på sig själva och varandra, men även hur kunder och potentiella arbetstagare 
ser på dem. Det finns åtskilliga tävlingar och priser där olika byråers kampanjer och idéer 
ställs mot varandra och bedöms av människor inom branschen. 

Frågorna inom denna variabel behandlar byråns status inom branschen och vilken roll det 
spelar vid val av arbetsplats samt om branschinterna priser spelar in. 

2.3.2.4 Organisationskultur 

Organisationskultur kan vara en mängd olika variabler och många av dessa finns nämnda 
ovan. Men för kreativa branscher kan kort sägas att det ska vara en organisationskultur som 
gör att personen känner sig bekväm och trivs på arbetsplatsen. Att organisationskulturen är 
en viktig faktor för personer inom den kreativa branschen kan ses som naturligt då kulturen 
byggs av dem inom organisationen, och kreativa personer tenderar att vilja verka i en 
stimulerande omgivning både då det gäller personer och plats (Florida 2002, s. 91-93). 

Frågorna inom detta område syftar till att ta reda på hur byråns mål och visioner, 
gemensamma värderingar samt byråns arbetsklimat spelar in vid val av arbetsplats och 
respondenternas inställning till dessa. 

2.3.2.5 Plats och samhälle 

Platsen är en viktig variabel som i många fall kan vara helt avgörande när den kreativa klassen 
väljer arbetsplats eftersom kreativa platser och samhällen tenderar att locka till sig fler 
kreativa personer. Detta hänger ihop med att de söker sig till likasinnade samtidigt som de 
eftersträvar en kreativ miljö. En plats som kan erbjuda både kontakt med likasinnade och en 
kreativ miljö blir attraktiv för denna typ av människor, vilket bidrar till att fler söker sig dit 
(Florida 2002, s. 91-93).  Florida (2004) uppger att det finns tre variabler som är avgörande 
för en region som kan kallas för kreativ och dessa variabler är ett stort antal talangfyllda 
individer, en hög grad av teknologisk innovation och en öppenhet för olika typer av livsstilar 
och personligheter. Barber (1998, s. 47) tar upp plats som en faktor som ofta är svår att 
kompromissa med, för vissa människor spelar det ingen roll vad en arbetsplats kan erbjuda 
dem om den inte finns på en attraktiv plats kan det aldrig bli ett alternativ. Barber 
understryker samtidigt att det finns skillnader mellan personer och olika grupper i samhället. 

De frågor som variabeln plats och samhälle behandlar är hur den rent geografiska platsen 
spelar in i valet av arbete, även arbetsplatsen i sig och dess egenskaper berörs under detta 
tema. 

2.4 Sammanfattning av teorin 

Teorikapitlet syftade till att identifiera relevanta undersökningsvariabler som kan användas i 
undersökningen. De tre huvuddelarna som utgör teorin är kreativitet, vilket beskriver 
kreativa arbetstagare inom reklambranschen, attityd som redogör för begreppet och vad 
attityd i själva verket är samt val av arbetsplats som beskriver variabler som påverkar val av 
arbete och arbetsplats för kreativa arbetstagare. I undersökningen är det de kreativa 
arbetstagarna inom reklambranschen som är undersökningsgruppen och det är främst den 
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kognitiva delen av deras attityd, det vill säga deras uppfattning om och inställning till de tio 
variabler som undersöks. De variabler som presenterats under 2.3.1 Arbete och 2.3.2 
Arbetsplats utgör utredningens undersökningsvariabler och sammanfattas kort nedan. 

� Utmaning och ansvar: Betydelsen som utmaning och ansvar har vid val av 
arbetsplats, samt vilken typ av utmaning respektive ansvar som respondenten 
eftersträvar.  

� Flexibilitet: Behandlar vikten av flexibilitet i arbetet vid val av arbetsplats. 

� Kompensation: Undersöker vilken typ av kompensation som respondenten anser är 
viktigast. 

� Professionell utveckling: Denna variabel behandlar hur möjligheter till karriär 
påverkar val av arbetsplats, men även den professionella utvecklingen ur 
respondentens perspektiv. 

� Arbetsuppgifter: Behandlar arbetsuppgifternas betydelse i arbetsvalet, försöker även 
ta reda på vad som anses viktigast, typ av kunder eller arbetsuppgiften i sig. 

� Arbetsmiljö och trygghet: Här är det intressant att undersöka betydelsen av 
anställningsvillkor, anställningsform samt i vilken grad det spelar in om byrån är 
etablerad i branschen. 

� Arbetskollegor: Här kretsar frågorna kring kollegor, chefer och ledarskap samt den 
roll dessa har vid val av arbetsplats. 

� Status: Undersöker om byråns status inom branschen spelar in vid val av arbetsplats 
samt om branschinterna priser påverkar valet av arbetsplats. 

� Organisationskultur: Behandlar hur byråns mål och visioner, gemensamma 
värderingar samt byråns arbetsklimat spelar in vid val av arbetsplats och 
respondenternas inställning till dessa. 

� Plats och samhälle: Behandlar hur den rent geografiska platsen spelar in i valet av 
arbetsplats och om det är arbetsplatsen eller geografiska faktorer som är viktigast vid 
valet. 
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3 METOD 
Kapitel tre förklarar hur utredningen har genomförts. Här beskrivs hur information 
inhämtats från litteraturen, vilka variabler som undersökts, hur förstudien genomfördes, 
vilken typ av urval som gjorts samt hur data har samlats in och analyserats. Detta gör att 
utredningens slutgiltiga resultat kan styrkas genom att läsaren själv kan följa hur materialet 
samlats in, sammanställts och analyserats, vilket bidrar till utredningens trovärdighet och 
transparens. 

Nedan presenteras en modell över hur tillvägagångssättet format uppsatsen. Varje steg i 
modellen presenteras utförligt i detta kapitel. 

Tabell 2: Metodöversikt 

3.1 Litteraturgenomgång 3.2  Förstudie 3.3 Intervjumetod 3.4 Analysmetod 

        

3.1.1 Val av 
undersökningsvariabler 

3.2.1 Urval av 
respondenter 

3.3.1 Intervjuer 3.4.1 Analys av intervju-
material 

    3.3.2 Enkät   

     3.4.2 Analys av enkät 

  3.3.3 Testintervjuer  

3.1 Litteraturgenomgång 

Informationsinsamlingen startade i september 2007 efter att ett ämnesområde diskuterats 
fram. De områden som informationssökningen fokuserade på var rekryteringsprocessen 
inom kreativa branscher, vad som påverkar val av arbete och arbetsplats för människor 
anställda inom dessa branscher, vad ett attraktivt arbete innebär för dem samt vad som 
formar deras uppfattning om arbetsplatsen och arbetet, det vill säga deras attityder. Under 
informationsinsamlingen påträffades få utredningar som behandlar rekrytering inom kreativa 
branscher, och ingen med samma utgångspunkt som denna utredning. 

Målet med informationsinsamling är att hitta pålitlig och valid information på ett så effektivt 
sätt som möjligt (Fink 1998, s. 162). Detta gjordes genom att information söktes systematiskt 
utifrån det problemområde som diskuterats fram, det vill säga rekrytering av kreativ 
arbetskraft till arbetsplatser som befinner sig utanför de kreativa områdena. Arbetet inleddes 
med sökning efter relevant litteratur i BOOK-IT vid Mälardalens Högskolebibliotek, 
Västerås stadsbibliotek samt i den svenska biblioteksdatabasen Libris. Artiklar har sökts i 
facktidskrifter och dagspress via databaserna ABI/Inform, Affärsdata, ArtikelSök, CSA 
Illumina, ELIN@Mälardalen, EBSCO, Emerald, Google Scholar, JSTOR, PsycInfo, Samsök 
och Web of Science. Dessutom har referenser som påträffats i böcker och artiklar som 
bedömts vara intressanta undersökts. 

De sökord som använts är ”attraktivt arbete”, ”attrahera personal”, ”landsortsbyrå”, 
”reklambranschen”, ”reklambyrå”, ”kreativa branscher”, ”kreativt arbete”, ”rekrytering”, 
”professionell rekrytering”, ”recruitment”, ”professional recruitment”, ”creative industries”, 
”attractive workplace”, ”employee attitudes”, ”job choice decision”, ”job choice desicion 
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process”, ”advertising agency” och ”val av arbete”. Oftast har olika sökord kombinerats med 
varandra för att hitta material som är så relevant som möjligt för problemområdet. 

Det material som hittades och bedömdes som relevant och användbart för utredningen 
strukturerades i föregående teorikapitel, i vilket undersökningsvariabler identifierades. 

3.1.1 Val av undersökningsvariabler  

I teorikapitlet identifierades ett antal variabler som kreativa människor anser vara viktiga för 
att de ska trivas på ett arbete, dessa utgör även utredningens undersökningsvariabler.  

Tabell 3: Undersökningsvariabler 

Arbete Arbetsplats 

Utmaning och ansvar Arbetsmiljö och trygghet 

Flexibilitet Arbetskollegor 

Kompensation Status 

Professionell utveckling Organisationskultur 

Arbetsuppgifter  Plats och samhälle 

Källa: Egen bearbetning efter Florida, Richard (2002, s 91-93). The rise of the creative class and how it’s transforming 
work, leisure, community and everyday life. Basic Books, USA. 

Denna utredning använder ovanstående variabler för att undersöka vilken betydelse de har 
för målgruppen vid val av arbetsplats. Det teoretiska resonemanget kring dessa har 
presenterats i sin helhet i teorikapitlet. I teorikapitlet presenterades även vad som kom att 
undersökas under respektive variabel, vilka ligger till grund för utredningens intervjuguide. 

Indelningen i variabler som är knutna till arbete respektive arbetsplats skedde för att få en 
bättre struktur på variablerna och för att försöka särskilja på yrkesrelaterade variabler och 
variabler beroende av arbetsplats. Inställningen till respektive variabel är individuell, men 
skillnaden mellan de variabler som är kopplade till arbete respektive arbetsplats ligger i att de 
som placeras under arbetsplats gäller för samtliga yrkesgrupper på denna arbetsplats. De 
variabler som är knutna till arbetet beror däremot på den enskilda individens yrkesroll. 
Denna indelning kan vara svår att göra då många variabler är starkt sammankopplade och 
påverkar varandra. 

En öppen fråga tillkommer där respondenten får presentera sig själv: antal år i 
reklambranschen, nuvarande position samt nuvarande arbetsgivare. Detta används för att få 
en bakgrund om respondenten samt att dokumentera vilken av grupperna strateg eller 
kreatör som respondenterna tillhör. Grupptillhörigheten är viktig för att kunna uttala sig om 
det finns eventuella skillnader mellan dessa. Tillsammans med de ovan presenterade 
variablerna bildar de demografiska variablerna intervjuguiden (se bilaga 2). 
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Slutsatserna som dras i denna utredning begränsar sig till de variabler som undersöks samt 
eventuella tillägg som respondenterna gör i form av spontana kommentarer. Eventuella 
variabler som respondenterna själva inte är medvetna om och som inte ingår i 
undersökningsvariablerna kommer således inte att upptäckas. 

3.2 Förstudie 

Studien syftade till att ge en bild av utredningens målgrupp samt att ge en ingång till 
kontakter för de följande intervjuerna. Förstudien utfördes slumpmässigt bland deltagare vid 
Resumébar i Stockholm den 8 november 2007. Resumébar är en branschträff för människor 
inom reklambranschen som äger rum varje månad i Stockholm. Här träffas folk inom 
branschen för att mingla och vara med vid prisutdelningen som tidningen Resumé har inom 
olika kategorier varje månad. Förstudien hade formen av en personlig enkätundersökning, 
det vill säga att ett fåtal frågor ställdes till intervjupersonerna och svaren fylldes samtidigt i av 
intervjuaren på en förberedd enkät (se bilaga 1). Detta tillfälle var lämpligt då många ur 
målgruppen fanns samlade på samma ställe. Det fanns inget mönster eller förutbestämd plan 
för vilka som kontaktades. Urvalet skedde helt slumpmässigt genom mingelkontakt och 
baserades på om de tillfrågade personerna kunde ta sig tid att svara på några korta frågor 
(bilaga 1). I de fall de tillfrågade inte föll inom ramen för målgruppen, hänvisade de i vissa 
fall till bekanta som uppfyllde kriterierna för urvalet. Tillfället ledde till att ett tjugotal 
kontakter kunde knytas med människor som antingen själva kunde medverka eller förmedla 
vidare kontakter som eventuellt kunde medverka i undersökningen. Sex av utredningens tolv 
respondenter hade på något sätt anknytning till kontakter som knöts vid Resumébar.  

Ett möte med Sven Olof Sundell den 26 november 2007, rekryterare vid Bohmans Nätverk i 
Stockholm, gav en djupare förståelse för varför branschen ser ut som den gör. Sundell, som 
främst arbetar med rekrytering till nyckelbefattningar vid reklambyråer och företags 
marknadsavdelningar, har över 25 års erfarenhet inom reklambranschen. Vid mötet 
redogjorde Sundell för reklambranschens utveckling i Sverige och undersökningsvariablerna 
diskuterades kort för att ytterligare få bekräftelse av deras relevans för målgruppen vid 
arbetsval. 

3.2.1 Urval av respondenter 

Urvalet baseras på uppsatsens syfte och ämnesområde, därför skedde urvalet efter 
målgruppens beskrivning och bestod av strateger och kreatörer vid reklambyråer i 
Stockholm, eftersom de är nyckelpersoner i byråns kreativa arbete. Detta för att kunna ge 
byråer en inblick i vad som spelar in när denna grupp väljer arbete och arbetsplats. Kriteriet 
som krävdes för att de skulle ingå i urvalet var, förutom att de hade möjlighet att ställa upp 
för intervju inom den tidsram som fanns, minst två års branscherfarenhet som strateg eller 
kreatör samt att de varit verksamma i Stockholm. De personer som sedan intervjuades 
baserades på en form av uppsökande urval där personer inom branschen kontaktades. Som 
nämnts ovan användes Resumébar som ett tillfälle för att komma i kontakt med personer 
som kunde tänkas ställa upp för intervju eller förmedla kontakter som kunde intervjuas, 
vilket medförde att även ytterligare kontakter förmedlades till personer inom målgruppen, en 
form av snöbollseffekt. Vid denna kontakt förklarades även utredningens syfte och vilken typ 
av information som de eventuella respondenterna kunde tänkas behöva dela med sig av. 
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Denna typ av urval som innebär att personer som ingår i målpopulationen identifieras och 
kontaktas, för att sedan i sin tur förmedla vidare kontakt till fler människor i samma 
målgrupp, kallas för uppsökande urval (Christensen et al. 2001, s. 131). Urvalet lämpade sig 
för undersökningen då det ger en möjlighet att komma i kontakt med respondenter som 
annat fall kan vara svåra att nå. Vid en personlig kontakt är risken för att de potentiella 
respondenterna avfärdar förfrågan mindre än vid kontakt vid e-post eller telefon. En del 
respondenter arbetar för tillfället inte vid en reklambyrå, men har tidigare minst två års 
erfarenhet som strateg eller kreatör vid en reklambyrå i Stockholm. 

Utöver detta togs även kontakt med mertalet av de reklambyråer som finns belägna i centrala 
Stockholm som enligt Byråboken 2006/2007 har fler än åtta anställda. Dessa tillfrågades om 
de kunde avvara intervjupersoner som faller in under målgruppsbeskrivningen, det vill säga 
art director, copywriter, projektledare eller produktionsledare med mer än två år inom 
branschen. I denna första kontakt presenterades magisteruppsatsens författare samt 
utredningens syfte och frågeställning per telefon eller e-post. Urvalet av byråer grundades på 
att de har fler anställda och därmed har större möjlighet att avvara respondenter. Förfrågan 
om deltagande i intervjuundersökningen skedde via telefon och e-post. Den första kontakten 
togs vanligtvis med byråchef, VD eller reception som i sin tur hänvisade vidare till 
personalansvarig eller möjliga respondenter direkt. Undantaget var de fall där kontakt redan 
hade knutits eller att personens arbetsuppgifter fanns presenterade vid byråns hemsida. För 
en förteckning över samtliga kontaktade byråer, se bilaga 5. 

Begränsningar med valt urval är att respondenterna inte är slumpmässigt utvalda vilket 
innebär att urvalet inte har den spridning som kan önskas då det kan förekomma fler 
personer från samma byrå, som kan vara formade av sin arbetsplats och sina arbetskamrater. 
Däremot bör dessa personer anses vara representativa för branschen eftersom de uppfyller 
kraven för yrke och antal år inom reklambranschen. 

De kriterier som ställdes på respondenterna var att de hade minst två års branscherfarenhet 
som strateg eller kreatör, arbetar eller har arbetat vid en reklambyrå i Stockholm samt att de 
varit tillgängliga för intervju mellan den 6 november och den 22 december 2007.  

Antalet respondenter uppgick till tolv, vilket kan sägas är lågt i förhållande till antal 
kontaktade byråer. Av de intervjuer som bokats föll en bort på grund av tidsbrist från 
respondentens sida, vilket får räknas som ett bortfall. Tyvärr råder ett högt tempo i 
branschen, vilket gjort att många inte hade tid att medverka. Även bland övriga byråer som 
kontaktats fanns ett flertal som uppgav att de skulle ha tid för intervju efter årsskiftet 
2007/2008, vilket tyvärr var för sent. Trots det relativt låga antalet respondenter fanns det 
tydliga mönster i svaren och variationerna var små, vilket gör att en mättnad i materialet 
uppnåddes. Denna mättnad gör att fler respondenter inte behövs, eftersom ett mönster 
redan kan urskiljas (Christensen et al. 2001, s. 121). Fullständig intervjuplan med 
intervjupersoner och datum finns under bilaga 3. 
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3.3 Undersökningsmetod 

När det gäller metoder för att undersöka attityd finns det många möjligheter beroende på 
storleken på populationen. Erwin (2001, s. 44-46) menar att det inte finns någon ideal 
undersökningsform för att kartlägga människors attityder, utan att undersökaren helt enkelt 
måste hitta en lämplig form för undersökningen utifrån syftet och problemet. En i huvudsak 
kvalitativ forskningsansats innebär att det finns en vilja att förstå hur människor uppfattar sin 
tillvaro, sociala verklighet och den omgivning de rör sig i och inte bara få fram statistiska data 
(Wilson 2003, s. 93-94; Lundahl & Skärvad 1999, s. 101; Bryman & Bell 2005, s. 298). 

En intervjuundersökning lämpar sig i de fall utredningen syftar till att få en djupare förståelse 
för respondentens attityder eller syn på undersökningsområdet eftersom intervjuaren då har 
möjlighet att ställa följdfrågor för att få förtydliganden, förklaringar och utvecklingar av 
svaren (Christensen et al. 2001, s. 166; Wilson 2003, s. 95). En nackdel med intervjuer är att 
urvalet inte blir lika stort som vid en kvantitativ undersökning, på grund av att metoden är 
resurskrävande, men å andra sidan får intervjuaren stor kontroll över intervjusituationen och 
en möjlighet att generera data på ett effektivt sätt (Christensen et al. 2001, s. 175).  För att 
identifiera eventuella variabler som skulle kunna göra ett arbete även utanför Stockholm 
intressant avslutades intervjun med en enkät (se 3.3.2 Enkät). 

3.3.1 Intervjuer 

Då syftet med denna utredning är att undersöka de variabler som styr val av arbetsplats för 
målgruppen användes en semistrukturerad intervjuform. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att ämnet för intervjun undersöks i detalj genom en flexibel och ostrukturerad ansats, 
vilket betyder att följden på frågorna kan anpassas efter vad intervjuaren finner lämpligt 
(Lantz 2007, s. 33). Ofta tenderar denna typ av intervjuer att utvecklas allt eftersom 
intervjuaren får en förståelse för ämnet, vilket gör att intervjumaterialet kan förändras under 
undersökningens gång (Wilson 2003, s. 95). 

Intervjuerna började med att intervjuarna förklarade vad intervjun gick ut på och hur den 
skulle genomföras. Respondenten tillfrågades även om det fanns samtycke till att intervjun 
dokumenterades genom ljudinspelning på en diktafon. Det klargjordes även att 
dokumentationen endast skulle användas för intervjuarna och att det inte skulle spridas 
vidare. Respondenterna informerades om att deras medverkan i undersökningen skulle vara 
helt anonym. Intervjun inleddes med att respondenten fick presentera sig själv och kort 
berätta om sin nuvarande roll på arbetsplatsen samt tidigare arbeten. Detta gjordes för att få 
en bild av respondenten men även för att få en naturlig start på intervjun. Den första frågan 
som ställdes var den enda utan direkt koppling till undersökningsvariablerna. Här fick 
respondenten spontant nämna de tre variabler som i dagsläget skulle påverka valet av 
arbetsplats för dem. Syftet med denna första fråga var att se vad respondenten spontant 
nämnde för att kunna undvika att någon viktig faktor förbisetts, då detta skulle vara en grund 
till metodkritik. Intervjun fortlöpte sedan utifrån intervjuguiden som bestod av 
undersöknings-variablerna med tillhörande frågor. 

Eftersom intervjuerna hade en samtalskaraktär och det var viktigt att dokumentera detaljer 
måste svaren registreras på något sätt. Om intervjuaren måste föra ordagranna anteckningar 
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under intervjun kan denne få det svårt att koncentrera sig på vad den intervjuade säger vilket 
kan störa samtalets gång. Intervjuerna utfördes därför med båda uppsatsförfattarna 
närvarande, vilket underlättade förandet av anteckningar. För att ändå minska risken för 
feltolkning samt för att undvika att någonting viktigt förbisågs spelades intervjuerna in och 
endast enstaka viktiga nycklord antecknades under intervjun. Efter intervjun kompletterades 
dessa anteckningar till intervjusammandrag efter inspelningen, för att ingen viktig 
information skulle förbises och därmed falla bort i den kommande analysen. 
Intervjusammandragen skickades tillbaka till respektive respondent för godkännande och 
eventuell korrigering. Detta gjordes för att risken för feltolkning skulle minimeras och 
därmed säkerställa att korrekt data ligger till grund för analysen. Ingen av respondenterna 
hade några invändningar på materialet. 

Intervjuaren bör under intervjun vara medveten om intervjuareffekten och försöka minimera 
denna när intervjun genomförs. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren påverkar 
respondenten genom tonfall, betoning eller kroppsspråk och är något som inte kan förbises 
när denna typ av insamlingsmetod används. Däremot kan den minimeras i och med att 
intervjuaren är medveten om att den finns (Christensen et al. 2001, s. 169). Vid vissa 
intervjuer märktes intervjuareffekten då respondenter missförstod frågor, men då ställdes 
frågan på nytt och förtydligades. 

För att få möjlighet att träna på en intervjusituation samt för att kunna korrigera frågorna 
genomfördes två testintervjuer. Dessa ägde rum den 16 november och respondenterna var 
en projektledare och en art director, båda anställda vid en reklambyrå i Västerås. 

Under testintervjuerna framkom synpunkter på den enkät som avslutar intervjun, vilket ledde 
till att denna utvidgades till att omfatta även frågor om betydelsen av byråns typ av kunder 
samt dess mål och visioner vid arbetsvalet. Skalan på enkäten utvecklades från att ha haft två 
svarsalternativ, till att bli fyrgradig istället. Även i intervjuguiden tillkom frågor om betydelsen 
av byråns kunder samt byråns mål och visioner.  

3.3.2 Enkät 

Intervjun avslutades med en enkät där respondenten fick ta ställning till vilka av de variabler 
som diskuterats under intervjun som skulle kunna göra att de skulle kunna tänka sig att 
arbeta utanför Stockholm, men inom Sverige. Denna enkät konstruerades utifrån 
teorikapitlet och innehåller olika aspekter av de undersökningsvariabler som diskuterats 
under intervjun. Detta gjorde att respondenternas syn på de olika variablerna redan hade 
undersökts och att de var medvetna om variabelns innebörd. Deras tolkning av varje aspekt 
var känd för intervjuarna, vilket minskade risken för feltolkningar och missförstånd trots 
enkätens allmänna frågeutformning. Frågan som respondenten fick ta ställning till var ”Vilka 
egenskaper hos ett arbete skulle kunna få dig att arbeta på en byrå utanför Stockholm? (Inom 
Sverige)”. Varje variabel graderades av respondenten med hjälp av en fyrgradig skala. Skälet 
till att en fyrgradig skala användes var att respondenten då tvingas att ta ställning och inte kan 
välja ett neutralt mellanalternativ, men också för att en fyrgradig skala ger större nyanser i 
svaren och en bättre rangordning än en tvågradig skala. Skalan var en ordinalskala, vilket 
betyder att skalavstånden inte är definierade, men där de olika alternativen antas skilja sig 
från varandra i rangordning (Christensen et al. 2001, s. 228). Eftersom enkäten utfördes som 
en besöksenkät och i anslutning till intervjuerna blev svarsfrekvensen på enkäten 100 %. 
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Enkäten utfördes för att identifiera eventuella variabler som skulle kunna få respondenten att 
arbeta på en reklambyrå utanför Stockholm. Intervjuguiden med enkätunderlaget finns som 
bilaga 2. 

3.4 Sammanställning och analys 

Intervjufrågorna och enkätsvaren bearbetades och analyserades var för sig, men svaren från 
enkäten används för att stärka de slutsatser som dras i kapitel fem. 

Kvalitativa analyser syftar till att uppmärksamma eventuella mönster i datamaterialet. En 
kvalitativ analys kan beskrivas som tre överlappande processer som äger rum samtidigt; 
reduktionsprocess, struktureringsprocess och visualiseringsprocess. Dessa processer innebär 
att data först bryts ner i hanterbara bitar, så kallade analysenheter. Sedan struktureras 
datamaterialet så att mönster framträder och sist förtydligas dessa mönster genom 
visualisering i form text, figurer eller matriser (Christensen et al. 2001, s. 299-300; Andersson 
1994, s. 198-199). Datamaterialet grundar sig på de undersökningsvariabler som presenterats 
i det teoretiska kapitlet i uppsatsen. Sammanställningen av intervjumaterialet skedde genom 
att data sammanställdes och strukturerades utifrån respektive variabel. Inom varje variabel 
sorterades materialet under respektive fråga. Samtliga frågor har kodats för att underlätta 
sammanställningen och antecknandet vid intervjutillfället. Därefter identifierades nyckelord i 
varje respondents svar i sammanfattningsmatriser (för exempel se tabell 4). Utifrån dessa 
matriser identifierades likheter och skillnader för samtliga respondenter, men materialet 
sorterades även efter strateger och kreatörer för att kunna se om det finns några betydande 
skillnader mellan de två grupperna.  

Tabell 4: Exempel på sammanfattningsmatris 

Fråga 

Respondent 
Spontana variabler som påverkar val av arbetsplats. 

A Projektledare Karriär, ansvar & utveckling, ledarskap 

B Copywriter Kollegor, kunder, lön 

C Art director Kreativt intressant byrå, uppdrag, lön 

D Art director Kollegor och kunder 

E Projektledare Kollegor och arbetsmiljö 

F Projektledare Bra chef, att byrån har gott anseende, kollegor. 

G Produktionsledare Stora kunder, arbetsklimat och lön. (Bra reklam) 

H Art director Något helt nytt, med möjlighet att forma. Kollegor, arbetsstämning. 

I Projektledare Förutsättningar att göra bra jobb, kollegor. 

J Fd art director Flexibelt arbetssätt, att byrån är känd för mig på något sätt, duktiga kreatörer 
som gjort bra jobb. 

K Fd projektledare Större byrå som fungerar som ett större företag, människor som har samma 
synsätt på kommunikation, bra villkor som passar med familjeliv. 

L Art director Kreativt duktig, välsedd byrå, hyfsat stor. Ekonomiskt stabil. 
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Den allmänna inställningen för målgruppen kunde identifieras utifrån sammanfattnings-
matriserna och ett mönster i gruppens svar kunde urskiljas. Detta mönster tolkades som 
gruppens inställning mot variabeln, då det baseras på intervjuernas nyckelord som är 
gemensamma för respondenterna. I de fall svaren skiljde sig från varandra diskuterades även 
detta. På detta sätt kunde även vikten av variabeln i valet av arbetsplats och eventuella 
skillnader mellan strateger och kreatörer identifieras och redovisas. Analysen består av en 
diskussion kring respondenternas svar.  

Enkätdelen av intervjun gjordes tillgänglig för analys genom att de kodade svaren 
sammanställdes i Excel (se bilaga 6) för att enklare se mönster i svaren under respektive 
fråga. De olika respondenternas svar jämfördes sedan för att skillnader och likheter skulle 
urskiljas. Materialet analyserades genom att den totala rankade poängen för varje fråga 
räknades ut. På så sätt identifierades de variabler som i störst grad skulle kunna påverka ett 
val av arbetsplats utanför Stockholm och de som i lägst grad skulle göra det. Därefter 
fokuserade diskussionen på de variabler som fått högst respektive lägst poäng av majoriteten 
av respondenterna, dels identifierades skillnader för samtliga respondenter, dels sorterades 
materialet efter strateger och kreatörer för att se om det fanns några signifikanta skillnader 
mellan de två grupperna. Eftersom svaren endast är rangordnade och det inte är fastställt hur 
stora stegen mellan de olika alternativen är, säger siffrorna inte något absolut. De svar som 
getts en etta eller tvåa anses vara egenskaper som är viktiga nog att motivera respondenten 
att välja ett arbete utanför Stockholm, men en egenskap som graderats med en etta upplevs 
av respondenten spela större roll än en egenskap som graderats med en tvåa. En trea eller 
fyra betyder däremot att egenskapen inte skulle kunna motivera respondenten att arbeta 
utanför Stockholm. De totalpoäng som räknats ut utgör basen för den analys som 
presenteras i form av löpande text med en tillhörande sammanfattande tabell som ligger sist i 
resultatdelen. För att möjliggöra en ranking av enkätens variabler gjordes även en 
frekvenstabell där det framgick hur många ettor, tvåor, treor och fyror varje variabel fått. I de 
fall där totalpoängen för två eller flera variabler var densamma avgjordes ordningen genom 
att den variabel som fått flest ettor i enkäten rankades först. Texten och tabellen används 
sedan för att dra slutsatser angående de variabler som kan ses som avgörande vid val av 
arbetsplats och viktiga nog för att kunna locka arbetstagare att arbeta utanför Stockholm.   
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas vad respondenterna hade för uppfattning om respektive variabel och 
deras svar diskuteras. Först presenteras resultatet av undersökningen i form av löpande text 
och i direkt anslutning analyseras undersökningsvariablerna. Slutligen följer resultatet av 
enkätdelen som presenteras i form av en tabell. Analysen av denna presenteras i form av 
löpande text.  

4.1 Intervju 

Nedan presenteras och analyseras det som under intervjuerna framkom om utredningens 
undersökningsvariabler var och en för sig. Utgångspunkten för presentationen och analysen 
är intervjusammandragen och sammanfattningsmatriserna. 

4.1.1 Spontana variabler 

De variabler som var mest återkommande på frågan gällande spontana variabler som 
påverkar val av arbetsplats var kollegor, lön och saker som är kopplade till personlig 
utveckling exempelvis; möjlighet att göra bra reklam, kunder och att det är en kreativ och väl 
ansedd byrå. När det gäller kollegorna nämndes de både som en trivselfaktor, men även att 
deras kompetens var viktig då den gav möjlighet att utvecklas och bli bättre. Övriga variabler 
som nämndes var arbetsklimat, stämningen på arbetsplatsen, ledarskapet som bedrivs, chefen 
i sig, möjligheten till nya utmaningar, ansvar, flexibilitet i arbetssättet och arbetstiderna, att 
det är en etablerad byrå samt att det råder en ekonomisk stabilitet. 

4.1.1.1 Analys 

Samtliga av de variabler som respondenterna nämnde här återfinns även bland 
undersökningsvariablerna. Många av de variabler som respondenterna angav under den 
spontana frågan om vad som påverkar deras arbetsval har även visat sig vara bland de 
viktigaste i respondenternas svar under den fortsatta intervjun.  

4.1.2 Utmaning och ansvar 

Utmaning och ansvar var en variabel som enligt respondenterna är mycket viktig vid val av 
arbetsplats. De flesta respondenter är överens om att de största utmaningarna med arbetet är 
ansvar och problemlösning. Som exempel på utmaningar nämndes bland annat att få arbeta 
med nya typer av kunder, större kunder och nya kommunikationskanaler, med andra ord var 
en stor del av utmaningen att få möjlighet att prova något nytt och bryta ny mark. Ett vanligt 
sätt att arbeta på tycks vara frihet under ansvar, något som majoriteten av respondenterna 
trivs med. För respondenterna var det viktigt att få friheten att lösa uppgiften på bästa sätt. 
Respondenterna tycker att det är viktigt att ha möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter då 
det ger en frihet och är en del av ansvaret. Vilken typ av ansvar som föredrogs varierar, men 
de flesta svaren är kopplade till det egna arbetsområdet eller till kunden.  
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4.1.2.1 Analys 

Utifrån svaren verkar respondenterna ständigt sträva efter nya utmaningar och en av de 
största utmaningarna är ansvaret. De strävar efter ansvar som en del i arbetet, men det 
handlar mer om ansvar över det egna arbetet och hur detta sköts än om något övergripande 
ansvar för byrån. Möjligheten till att få utmaningar och ansvar är en variabel som ansetts som 
viktigt hos respondenterna för deras val av arbetsplats. Denna variabel ses som viktig för att 
respondenten ska kunna trivas på arbetsplatsen, men stort ansvar bidrar även till att 
medarbetarna utvecklas i sina yrkesroller. Något som skiljer grupperna strateg och kreatör åt 
är att de nämnde olika typer av ansvarområden, exempelvis att strategerna såg till ett ansvar 
över arbetsgruppen, vilket är naturligt då det faller in i den roll som projektledaren har. 
Kreatörerna ville ha ansvar över det kreativa arbetet och få möjlighet att påverka hur 
problemet löses. Gemensamt för både kreatörer och strateger är att kundansvaret och 
kundutmaningen anses vara viktigast för majoriteten av respondenterna, det vill säga ansvaret 
för och utmaningen i att lösa kundens problem på bästa sätt. 

4.1.3 Flexibilitet 

Inom reklambranschen ses flexibilitet som en självklarhet. Ungefär hälften av 
respondenterna uppgav att flexibla arbetstider var viktigt för dem, och de flesta menade att 
det beror på att de har familj. Samtliga respondenter har uppgett att de har sina arbetstider 
ungefär mellan nio och fem, men att det inte var ovanligt att arbetstiden per vecka översteg 
40 timmar. Respondenterna uppgav att gemensamma fasta tider där arbetsgrupperna kan 
träffas och arbeta med uppdragen är viktigt, eftersom alla uppdrag utförs av arbetsgrupper 
där varje person bidrar med sitt område. Majoriteten uttryckte att de inte skulle vilja jobba på 
en byrå där arbete på kvällar och helger var mer norm än undantag. Majoriteten efterfrågade 
en möjlighet att själva kunna planera och lägga upp hur dagen ska se ut. Möjligheten att ta 
längre lunch för att hinna uträtta ärenden under dagen var även det mycket uppskattat. Även 
om de flesta tyckte att mer flexibla arbetstider är något som vore bra rent privat eftersom det 
skulle ge större möjligheter för familjeliv, uppgav de att arbetet i arbetsgrupperna inte skulle 
fungera då. Gällande flexibilitet i form av klädsel var det något som det sällan reflekterats 
över men som ändå är viktigt då det ger en möjlighet att uttrycka sin personlighet även på det 
planet. Eftersom klädsel överlag är fritt i branschen skulle många uppleva det som konstigt 
och fånigt med uttalade regler för detta, däremot menar de att det finns en outtalad, om än 
flexibel dresscode. Respondenterna uppgav att det inom reklambranschen inte finns några 
stora skillnader mellan graden av flexibilitet hos olika byråer. 

4.1.3.1 Analys 

Flexibilitet i arbetet innebär inte att arbeta färre timmar, utan handlar om en frihet att lägga 
upp sina arbetstider som det passar. Vissa dagar styrs arbetstiderna av möten, antingen med 
kund eller kollegor, och därför blir flexibiliteten för individen låg, medan individen andra 
dagar har möjlighet att lägga upp sin arbetsdag efter behag. För denna variabel visade det sig 
vara mer eller mindre självklart att det inom branschen råder relativt flexibla arbetstider, i 
form av att anställda inte är helt bundna till en plats. Det flexibla i arbetet representerades 
ofta i form av att respondenterna arbetade mer än 40 timmar och även på tider utöver 
kontorstid. Även om flexibilitet anses som en viktig variabel, ses det överlag som något 
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självklart i branschen och är ingenting som respondenterna uppger att de funderar över vid 
val av arbetsplats, då det enligt respondenterna inte är någon större skillnad mellan olika 
reklambyråer. 

4.1.4 Kompensation  

Reklambranschen är en relativt högavlönad bransch, vilket även framgick av respondenternas 
svar. Den form av kompensation som skulle värdesättas högst i en valsituation var lön, vilket 
i första hand inte uppgavs bero på pengarna, utan mer på grund av det symbolvärde som 
lönen har. Många respondenter ansåg att lönen sänder en signal till andra om hur duktig och 
kompetent personen i fråga är och visar en persons marknadsvärde på ett sätt som andra 
former av kompensation inte gör. Samtliga respondenter uppgav att de hade någon form av 
gräns för lägsta tänkbara lön, även om det inte var alla som hade reflekterat över detta innan. 
Faktorer som skulle kunna motivera en något lägre lön var delägande, att få arbeta färre 
timmar eller någon form av pensionssparande. Två av respondenterna uppgav att det inte 
fanns någonting som skulle kunna få dem att sänka sin lägsta nivå. Även kompensation i 
form av semester och bonussystem var något som uppskattades. Normal semester i 
branschen är sex veckor per år, detta på grund av att det är relativt lugnt på en reklambyrå 
under sommaren. Majoriteten av respondenterna uppgav att de vant sig vid detta och därför 
skulle bli missnöjda med färre veckors semesterledighet. 

4.1.4.1 Analys 

En orsak till att det är svårt att få människor att gå ner i lön är den roll som lönen spelar i 
värderingen av personen som yrkesmänniska. Lönen påverkar valet av arbetsplats i hög grad, 
men då mer som en chans för den arbetssökande att höja sitt marknadsvärde. Förmåner som 
exempelvis pensionssparande har ännu inte nått ett sådant symbolvärde, även om värdet för 
individen är mycket högt. Det märktes vissa skillnader mellan svaren hos olika respondenter, 
de som hade familj värdesatte i högre grad än övriga semester och kortare arbetsdagar. 
Delägarskap är en av få saker som skulle kunna motivera en sänkning av lönen, eftersom det 
ger en möjlighet att på sikt få ut en högre totalkompensation än vid normal anställning. 
Bonussystem uppgavs vara något som uppskattades, men ingenting som spelade en 
avgörande roll vid arbetsvalet eftersom det i regel är något som upptäcks först efter 
anställning. 

4.1.5 Professionell utveckling 

Samtliga respondenter uppgav att chansen till yrkesmässig utveckling är en viktig eller mycket 
viktig variabel vid val av arbetsplats, däremot innebär det inte att de klättrar hierarkiskt rent 
titelmässigt. Utvecklingen kan istället innebära att få ett större ansvar, få jobba med viktigare 
och större kunder eller att få möjligheten att arbeta tillsammans med duktiga och erfarna 
kollegor och lära av dem. Det ansågs bättre att arbeta tillsammans med människor som är 
duktigare, både erfarenhets- och kunskapsmässigt. För kreatörerna betyder kollegorna en 
möjlighet att utvecklas i sin kreativitet, eftersom duktiga strateger ger dem förutsättningar att 
verkligen få utlopp för sin kreativitet och duktiga kreatörer kan användas som bollplank för 
kreativa idéer, men också kan dela med sig av erfarenheter. För strategerna innebär duktiga 
kreatörer en möjlighet att göra bra reklam och därmed utvecklas yrkesmässigt. 
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4.1.5.1 Analys 

Karriärstegen på en reklambyrå skiljer sig från den i ett vanligt företag, eftersom 
organisationen är väldigt platt och det inte finns så många titlar. Karriär kopplas istället till 
utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och en möjlighet att få göra bra reklam. Denna typ av 
karriär är något som de flesta respondenter eftersträvar. Strategerna har möjligheten att göra 
karriär även på kundsidan, de är inte lika starkt knutna till reklambranschen som kreatörerna 
är. Möjligheten att utvecklas och bli bättre spelar stor roll i arbetsval eftersom det finns en 
stark vilja bland respondenterna att utvecklas i sin yrkesroll. Genom att bli bättre stärker en 
person sin status, inte bara på byrån denne arbetar på just nu, utan även i branschen i stort. 
Någon som är känd i branschen och har gjort bra jobb tidigare blir mer uppmärksammad 
och har lättare att få jobb än någon som inte är lika dokumenterat duktig. Yrkesrollen verkar 
dessutom vara en viktig del av respondenternas identitet och de har som individer en hög 
ambitionsnivå och vill därför inte känna att de stannar i sin utveckling, utan att de hela tiden 
har en känsla av att komma framåt. 

4.1.6 Arbetsuppgifter  

Respondenterna efterfrågar varierande och stimulerande arbetsuppgifter, vilket en del 
menade kommer med ansvar och utmaningar. Det är viktigt att arbetsuppgifterna inte känns 
omöjliga att klara av, även om de innebär problemlösning. Många pekar på att rollerna i 
reklambranschen är väldigt avgränsade och att arbetsuppgifterna därför inte kan variera så 
mycket, utan att det mest är en variation när det gäller typer och kunder, uppdragen och 
deras karaktär som gör arbetet spännande och varierande. På frågan om kunden eller 
uppdragets arbetsuppgifter är det viktigaste råder det skilda meningar hos respondenterna, 
som egentligen var ovilliga till att välja. Det framgick att det är viktigt både vilka 
arbetsuppgifter respondenten hade i ett uppdrag och vem kunden är. Ungefär hälften var av 
uppfattningen att det är viktigare att få göra bra saker än vem kunden är, medan andra tyckte 
att typ av kund spelade större roll. Kreatörerna uppskattade uppdrag där de inte är så bundna 
utan får använda sin kreativitet fullt ut. 

4.1.6.1 Analys 

Det var viktigt för respondenterna att ha arbetsuppgifter de upplever som roliga, samtidigt 
som det ska vara varierande och stimulerande. Det visade sig att arbetsuppgifterna på en byrå 
är låsta till en persons yrkesroll. Dessa uppgifter styrs av sättet som väljs för att lösa 
uppdraget, vilket medför att nyckelpersoner i regel kan styra sina arbetsuppgifter till en viss 
grad. Även om kundens önskan styr projektet finns det i regel möjlighet till stor frihet inom 
de ramar som ges. Om kunden redan har en stark uppfattning om exakt vad den vill ha blir 
inte uppdraget lika utmanande för projektgruppen som då i princip bara genomför kundens 
idé utan att få tillföra något kreativt själva. Den största skillnaden mellan strateger och 
kreatörer som framkommer i utredningen är direkt kopplade till arbetsuppgifter, vilket är 
naturligt eftersom det är det som skiljer dem åt. 
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4.1.7 Arbetsmiljö och trygghet 

Merparten av respondenterna har i dagsläget fast anställning och var nöjda med det, bara två 
hade provat att frilansa. En respondent frilansade i dagsläget på grund av friheten detta gav. 
Några respondenten kunde tänka sig att frilansa lite längre fram i karriären. Skälen till att 
föredra fast anställning varierade från tryggheten till långsiktighet i arbetet och den sociala 
biten på en byrå. Många av respondenterna uppger att de är ganska dåliga på att se över 
anställningsvillkor, men uppger att det inte spelar så stor roll vid arbetsvalet, då är andra 
saker viktigare. Det som var den viktigaste faktorn i tryggheten var enligt respondenterna att 
byrån var etablerad. Vid nystartade byråer krävs enligt respondenterna att de tror på de 
drivande personerna och att byrån kommer att kunna byggas upp och bli framgångsrik både 
kreativt och ekonomiskt. Den ekonomiska stabiliteten var något som ansågs viktigt, dock var 
det egentligen viktigare att byråns drivande personer var etablerade inom branschen och att 
det fanns förutsättningar för byrån att klara sig. 

4.1.7.1 Analys 

Vissa respondenter ansåg det vara viktigt med ett bra grundpaket när det gäller 
anställningsvillkor eftersom det ger en trygghet. Många efterlyste även tjänstepension, något 
som enligt respondenterna inte finns idag. Ett pensionssparande genom jobbet skulle öka 
tryggheten inför framtiden för de anställda. Att en byrå är etablerad verkade ses som en 
fördel, men inte vara något krav. Om en nystartad byrå drevs av rätt personer som ansågs ha 
möjlighet att skapa en framgångsrik reklambyrå, kunde detta vara ett alternativ. Till skillnad 
mot vad som framkommit i Floridas studier, där arbetstrygghet rankades som en av de 
viktigaste nyckelfaktorerna för ett arbetes attraktivitet, var inte denna variabel något som 
ansågs speciellt viktig. Ett starkt bidragande skäl kan vara att den svenska arbetsmarknaden 
skiljer sig mycket från den amerikanska när det gäller arbetsvillkor. 

4.1.8 Arbetskollegor 

Kollegorna anses vara mycket viktiga för både trivseln och kompetensen på en arbetsplats, 
men det är svårt att veta innan hur arbetsgruppen kommer att fungera ihop. Eftersom 
reklambranschen i Stockholm är relativt liten och koncentrerad uppger många respondenter 
att de skulle försöka höra sig för om arbetsklimatet på de byråer de skulle kunna tänka sig att 
arbeta på om det var aktuellt att byta arbetsplats. Chefen uppfattas som viktig i valet av 
arbetsplats eftersom denne sätter sin prägel på byrån, är tongivande för arbetet på byrån och 
påverkar arbetssättet. Därför påverkar det även om chefen i grunden är strateg eller kreatör 
eftersom de tenderar att ha olika perspektiv på arbetet. Den form av ledarskap som 
efterfrågades bland respondenterna är ett rakt och tydligt ledarskap som även ger frihet och 
ansvar. Dessutom spelar den kontakt som sker under anställningsprocessen en avgörande 
roll eftersom en person inte erbjuds ett jobb om inte kemin stämmer mellan den 
arbetssökande och arbetsgivaren. 

4.1.8.1 Analys 

Eftersom det är svårt att på förhand kunna bedöma arbetskollegorna är detta en relativt 
osäker variabel, men en mycket viktig sådan. Många respondenter uppgav att de skulle sluta 
om arbetet inte fungerade i arbetsgruppen eftersom de arbetar så tätt ihop och varje enskild 
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person kan inte leverera fullt ut om inte arbetet i gruppen fungerar. Även chefen visade sig 
viktig eftersom denne har stort inflytande på byrån och dess arbetssätt. Ett bra ledarskap ger 
frihet under ansvar, det ska vara tydligt och rakt. Det är viktigt att som anställd veta vem som 
har ansvar för vad och vem man ska vända sig till i olika situationer. Det måste finnas en 
ömsesidig respekt mellan chefen och dennes medarbetare. Intervjuerna visade att 
arbetskollegorna spelar en stor roll vid val av arbetsplats, men att de kan ha flera olika roller. 
Det är dels viktigt med kollegor som det går att arbeta ihop med, dels att de är duktiga i sin 
yrkesroll och därmed kan bidra till en möjlighet att leverera. 

4.1.9 Status inom branschen 

Byråns status i sig verkar inte spela så stor roll för respondenterna, utan det handlar mer om 
att det ligger en trygghet i att arbeta för en byrå som är känd för att vara kreativ och vilja 
utveckla nya sätt att göra reklam på. Majoriteten av respondenterna anser att en byrå som 
vunnit priser visar upp att de tycker att det är viktigt med kreativitet och att det finns 
ambitioner att göra bra jobb samt att dessa syns och uppmärksammas inom branschen. 
Byråer som vunnit kreativa priser som Guldägg eller till och med Cannes-lejon anses göra bra 
reklam. Det ses dessutom som ett kvitto på att det arbetar duktiga medarbetare där samt att 
det visar på ambitioner att vara i framkant när det gäller att skapa kreativa reklamlösningar. 
Status och anseende inom branschen grundas på bland annat byråns medarbetare, kunder 
och priser de vunnit. 

4.1.9.1 Analys 

Kreatörerna ser de kreativa priserna som en indikation på att det är en bra byrå som vunnit 
dem, att medarbetarna där får möjlighet att göra bra reklam och att byrån värdesätter 
kreativitet, strategerna däremot har en lite annan inställning. Även om de också till viss del 
ser det som en möjlighet att få jobba ihop med duktiga kreatörer är priserna främst ett kvitto 
på att byrån kan ses som ledande och därmed kan locka till sig spännande kunder. 
Strategerna tänker mer på hur priser kan påverka kunderna i deras val av reklambyrå, medan 
kreatörerna ser den påverkan priser kan ha på deras kreativa arbete. 

4.1.10 Organisationskultur 

Det ansågs av respondenterna viktigt med en gemensam grundinställning och då framför allt 
värderingar som gäller reklam och kommunikation. De uppgav att de skulle uppleva det som 
svårt att arbeta på en byrå som inte har samma värderingar som de själva. Det kan dock vara 
svårt att veta hur dessa värderingar påverkar organisationen innan anställning. De visioner 
och mål som byrån har anses viktiga eftersom de utgör ramarna för byråns arbete. Med 
tydliga visioner vet alla medarbetare åt vilket håll byrån strävar. Däremot är det viktigt att 
dessa visioner och mål inte bara är meningar på papper, utan att de faktiskt efterlevs och 
genomsyrar hela organisationen. Det uppgavs vara viktigt att målen var tydliga och 
realistiska, det föredrogs om de anställda visste hur ledningen ville att målen skulle uppnås. 
När respondenterna själva fick uttala visioner och mål de skulle vilja se hos en reklambyrå, 
grundades de främst på ambitioner och kreativitet. Uppfattningen om arbetsklimat spelade 
olika stor roll beroende på person, men samtliga var överens om att det ändå är viktigt. Ett 
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sätt att bilda sig en uppfattning om en byrå som verkar intressant är att höra sig för med 
bekanta och folk inom branschen som man litar på. 

4.1.10.1 Analys 

Det visade sig att visioner och mål var viktiga för respondenterna men kanske främst då det 
visar att byrån har ett driv och strävar framåt. Dessa måste även kännas äkta och på något 
sätt realistiska. Tyvärr är det svårt att kunna avgöra om visionerna och målen är genuina och 
efterlevs innan anställningen påbörjas. En byrå kan sikta högt men inte leverera och det är 
lätt att visionerna bara blir floskler och tomma ord. Det föll sig även naturligt att 
respondenternas egna uttalade mål och visioner grundade sig på ambitioner och kreativitet då 
de i regel både har en stark drivkraft samtidigt som de är kreativa. Att bilda sig en 
uppfattning om arbetsklimatet på en byrå gick till viss grad då det fanns en möjlighet att via 
kollegor och bekanta skaffa sig en sådan. Detta beror antagligen på att aktörerna inom 
branschen har förhållandevis tät kontakt med varandra genom bland annat före detta 
kollegor, vilket gör det lätt att höra sig för om exempelvis stämningen på en byrå. 

4.1.11 Plats och samhälle  

Den stora majoriteten svarade att de vill jobba i Stockholm och då helst i innerstaden. Många 
har både familj och vänner i området och vill därför inte flytta på sig. En del av 
respondenterna uppgav att de inom Sverige inte såg ett alternativ till Stockholm, men att de 
skulle kunna tänka sig att arbeta på en byrå utomlands. På frågan om det är den geografiska 
platsen eller den specifika arbetsplatsen som var viktigast vid valet, var det en jämn 
fördelning mellan respondenternas svar. Tre respondenter upplever att urvalet utanför 
Stockholm är för begränsat. En respondent menar att det är lättare för en reklambyrå att ha 
kontor i Stockholm eftersom det är där många av de största svenska företagen har sina 
huvudkontor med marknadsavdelningen. Det ger en närhet till kunderna och gör det enkelt 
att mötas med kort varsel om det skulle behövas. 

4.1.11.1 Analys 

En av orsakerna till att Stockholm dominerar så mycket är att respondenterna var av 
uppfattningen att urvalet av intressanta arbetsgivare är för begränsat i resten av landet. Med 
få undantag ligger de högst ansedda och mest kreativa byråerna i Stockholm. Många 
respondenter anser dock att om det bara fanns en tillräckligt bra byrå utanför Stockholm så 
skulle denna kunna vara ett alternativ, det vill säga att den specifika arbetsplatsen var 
tillräckligt bra. Andra menade att den geografiska aspekten var viktigare, mycket på grund av 
sociala faktorer men även för att respondenterna upplever att det finns få byråer utanför 
Stockholm som håller den kreativa kvalitet som de efterfrågar.  
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4.2 Enkät 

Nedan följer presentationen och analysen av enkätdelen för datainsamlingen. 

Resultatet av enkäten presenteras i tabellform där tabellen visar det sammanlagda resultatet 
som respektive fråga har fått av respondenterna. De frågor som har fått lägst resultat anses 
som starkast bidragande till att respondenterna skulle kunna arbeta på en byrå utanför 
Stockholm och de med högst resultat anses som minst bidragande, tabellen visar resultatet i 
fallande skala. Den variabel som till högst grad skulle kunna bidra till att respondenten väljer 
att arbeta utanför Stockholm ligger överst och den variabel som till lägst grad skulle bidra till 
detta ligger sist. 

Tabell 5: Enkätresultat 

Fråga  Resultat 

A. Utmaning i arbetet som helhet 23 

G. Ekonomisk kompensation 24 

H. Professionell utveckling 24 

P. Arbetsuppgifter 25 

S. Byråns vision och mål 26 

C. Ansvar för det egna arbetet 26 

B. Utmaning i projektet 27 

D. Ansvar i projektet 27 

N. Chef 28 

Q. Arbetsklimat 28 

R. Gemensamma värderingar 28 

J. Priser som byrån vunnit 29 

I. Status inom branschen 29 

M. Kollegor 29 

K. Etablerad byrå 30 

O. Typ av ledarskap 32 

L. Anställningstrygghet 32 

E. Flexibilitet i arbetstider 33 

T. Internationella kunder 35 

U. Rikstäckande kunder 37 

F. Flexibel dresscode 41 

V. Lokala kunder 43 

Resultatet av enkäten visar att de variabler som till störst del skulle bidra till att 
respondenterna skulle kunna tänka sig att arbeta på en byrå utanför Stockholm var utmaning 
i arbetet som helhet, ekonomisk kompensation, professionell utveckling, arbetsuppgifter, 
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byråns mål och visioner, ansvar för det egna arbetet och utmaning i projektet.  De variabler 
som visade sig minst bidragande till detta var kunderna då samtliga tre kundtyper 
(internationella, rikstäckande och lokala) samt flexibilitet visade sig vara det som ansågs som 
minst avgörande för att respondenterna skulle kunna arbeta på en byrå utanför Stockholm. 
Resultatet visar att det är väldigt jämnt mellan variablerna i mitten. Det var även två 
respondenter som ansåg att det inte fanns någonting som skulle vara så avgörande att de 
skulle kunna tänka sig att arbeta på en byrå utanför Stockholm. 

4.2.1 Analys av enkät 

Enkäten styrker även resultatet av intervjuerna, då samtliga variabler som ansågs som 
avgörande för att respondenterna skulle kunna tänka sig att arbeta på en byrå utanför 
Stockholm även har framkommit som viktiga under intervjuerna. Dock finns vissa skillnader 
då intervjuerna inte berörde ställningstagandet att arbeta på en byrå utanför Stockholm, utan 
fokuserade på variablerna i sig och respondenternas inställning till och uppfattning om dem.  

De variabler där svaren mellan intervjuerna och enkäten skiljer sig mest åt är kollegor och 
priser som byrån vunnit. Dessa båda variabler har ansetts som viktiga av nästan samtliga 
respondenter under intervjuerna men verkar inte vara något som enskilt avgör om de skulle 
kunna arbeta på en byrå utanför Stockholm. En orsak till det kan vara att respondenterna 
redan i dagsläget anser att dessa variabler är uppfyllda och att det därför inte skulle vara 
tillräckligt avgörande. När det gäller kollegor fick den variabeln många tvåor, men få ettor i 
respondenternas ranking, vilket visar på att de anser det viktigt men inte tillräckligt 
avgörande för att överväga att arbeta utanför Stockholm. 

Av de variabler som visat sig vara mest avgörande har majoriteten den gemensamma 
nämnaren att de är väldigt individuella då de berör respondenten och dennes möjlighet till 
utmaningar, personlig utveckling och kompensation. Alla dessa variabler bidrar på något sätt 
till att respondenten får ett högre värde i form av kunnande, status och ekonomisk 
kompensation. 
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5 SLUTSATSER  
Slutsatserna diskuterar vad utredningens resultat innebär för en reklambyrå som arbetsgivare. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning som diskuterar vad utredningens slutsatser har för 
betydelse för en reklambyrå utanför Stockholm samt en ranking av de variabler som visat sig 
i högst grad motivera respondenterna att överväga att arbeta på en byrå utanför Stockholm. 

5.1 Utmaning och ansvar 

För att vara intressant måste en reklambyrå kunna erbjuda uppdrag där de anställda känner 
att de får en utmaning och har möjlighet att ta ansvar över sitt eget arbete. En förutsättning 
för att få utmanande och spännande uppdrag är att byrån kan locka till sig kunder vars 
uppdrag ger de anställda möjlighet att få utmaning genom problemlösning och där de känner 
att de får ta ansvaret för att kundens mål uppnås. 

5.2 Flexibilitet 

Flexibilitet är inte en variabel som påverkar arbetsvalet i någon hög grad eftersom det ses 
som självklart att det fungerar så i branschen. Dock är det viktigt att som arbetsgivare vara 
medveten om att det ses som norm med en viss flexibilitet i arbetet och att det skulle 
uppskattas med färre timmar på kvällstid och helger. Denna flexibilitet bygger på att 
medarbetarna får möjligheten att själva lägga upp hur arbetsdagen ser ut och att det är 
slutresultatet som är det viktiga. 

5.3 Kompensation 

Lönens symbolvärde gör att det är svårt för många att tänka sig att dra ner på denna. En 
arbetsgivare måste därför kunna erbjuda en marknadsmässig lön, inte bara för att tillgodose 
ekonomiska behov utan för att signalera att de förstår det symbolvärde som lönen faktiskt 
har för individen. Om de dessutom har möjlighet att erbjuda delägarskap är det något som 
definitivt bör kommuniceras vid rekrytering då det är något som värdesätts och kan 
kompensera för en något lägre ingångslön. Bonussystem som kommuniceras redan innan 
anställning kan vara en fördel, eftersom det blir ytterligare en positiv faktor för arbetstagaren 
att ta med i sitt val. 

5.4 Professionell utveckling 

Vikten av duktiga medarbetare är stor då det gäller att locka till sig arbetstagare. Möjligheter 
till professionell utveckling var en av de variabler som rankades högst av respondenterna för 
vad som skulle kunna bidra till att de skulle tänka sig att arbeta på en byrå utanför Stockholm 
och måste därför anses som viktig vid val av arbetsplats. Arbetsgivaren måste alltså kunna 
erbjuda ett arbete där det finns möjligheter att utvecklas professionellt. En stor del i detta är 
duktiga medarbetare eftersom de gör bra reklam och därmed kan locka intressanta kunder 
med spännande uppdrag. 
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5.5 Arbetsuppgifter 

Det framkom att en byrå bör erbjuda arbetsuppgifter som känns utmanande, men ändå är 
realistiska. Kundens uppfattning om uppdraget spelar stor roll för arbetsuppgifterna 
eftersom det är kunden som sätter ramarna för uppdraget och på så sätt avgör vilka 
arbetsuppgifter som erbjuds inom detta. Samtidigt måste det finnas en frihet att lösa kundens 
problem på det sätt den anställde finner lämpligast. Arbetsuppgifterna visade sig även spela 
stor roll för möjligheten att arbeta på en byrå utanför Stockholm, vilket visar att detta är 
något som kan spela en avgörande roll vid arbetsval. 

5.6 Arbetsmiljö och trygghet 

Anställningsvillkor var något som majoriteten inte lade så stor vikt vid själva valet av arbete, 
men de flesta ville ha tryggheten som en fast anställning ger om det var möjligt. Även om 
majoriteten av respondenterna hellre vill arbeta på en etablerad byrå än på en nystartad byrå 
så var det viktigaste att människorna som drev byrån var etablerade inom branschen. Detta 
gör att det blir viktigt för en reklambyrå att ha en grund att stå på i form av medarbetare som 
är etablerade och kända inom branschen, men även kan uppvisa ett resultat, både 
ekonomiskt och kreativt. 

5.7 Arbetskollegor 

Arbetskollegor spelar roll både på grund av deras betydelse när det gäller den sociala biten, 
men också som ett steg i den professionella utvecklingen. De allra flesta av utredningens 
respondenter vill jobba med människor som är lite bättre än de själva, eftersom de då känner 
att de kan lära sig något och uppnå en högre nivå. Att jobba med reklam är en lagsport där 
alla i arbetsgruppen bidrar till det slutgiltiga resultatet, som aldrig blir bättre än den svagaste 
länken. Detta innebär att en reklambyrå är beroende av de anställda och deras skicklighet i 
sina yrkesroller, kanske främst för att verkligen kunna leverera och ge kunden det de vill ha 
men även för att kunna locka fler duktiga medarbetare till arbetsplatsen. 

5.8 Status inom branschen 

I reklambranschen är status i form av bland annat priser ett tecken på att en byrå är kreativt 
duktig. Många anser att en byrå får den status den förtjänar och ser det därför som en 
indikation på kvaliteten på arbetsplatsen. Statusen som en byrå får inom branschen anses 
vara välförtjänt och det grundar sig på vad byrån och dess medarbetare presterat. Inom 
branschen är detta något som är föränderligt, det går inte att leva på gamla meriter. Som en 
av respondenterna uttryckte det: en byrå är bara så bra som sitt sista jobb. Det är därför viktigt att 
byråer som inte ännu har den status de tycker de förtjänar är noga med att kommunicera ut 
vad de faktiskt presterar. Ett sätt för en byrå att förmedla till branschen att de gör bra reklam 
är att ställa upp i olika tävlingar. Även om de flesta respondenter uppgav att det inte är 
priserna i sig som spelar roll, är ändå priser och utmärkelser ett sätt att synas på och ett kvitto 
för både kunder och arbetstagare på att byrån kan leverera. 
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5.9 Organisationskultur 

Kulturen på byrån är mycket viktig eftersom den avgör stämningen på arbetsplatsen och 
anger en grundläggande inställning till arbete, kommunikation och reklam. Det är viktigt att 
byrån känns äkta i sina mål och visioner, där kreativitet efterfrågas som ett viktigt mål. För en 
reklambyrå gäller det att leva upp till sina mål och tydliggöra vad de står för. Samtidigt måste 
byråns mål och visioner kommuniceras på ett tydligt sätt, då detta skapar en uppfattning om 
byrån som arbetsgivare hos potentiella arbetstagare. Målen som byrån har måste kännas 
realistiska och ärliga, en arbetstagare vill känna att byrån faktiskt har möjlighet att uppnå 
målen och att denne kan bli en del av organisationen. 

5.10 Plats och samhälle 

Merparten av respondenterna uppgav att de i dagsläget bara överväger arbetsplatser i 
Stockholm, dels beroende på att det är här de mest kända och väl ansedda byråerna finns, 
men även av sociala skäl. Det kan vara svårt att lämna ett uppbyggt socialt nätverk med både 
vänner och arbetskamrater. Eftersom många av respondenterna uppgav att de skulle kunna 
överväga att arbeta utanför Stockholm om byrån bara var tillräckligt bra och kreativ, innebär 
det att en reklambyrå utanför Stockholm måste uppfylla detta för att vara ett alternativ. Det 
krävs mer av en byrå som ligger utanför Stockholm eftersom de har en geografisk nackdel 
mot Stockholmsbyråerna. För en byrå som är genomsnittlig är det svårare att locka till sig 
duktig arbetskraft än för en reklambyrå som är erkänt duktig inom sitt område. 

5.11 Sammanfattning 

Utredningen visar på att det för byråer utanför Stockholm kan bli svårt att rekrytera 
människor som byggt upp sin karriär i Stockholmsområdet och hunnit rota sig där. 
Möjligheten finns dock om en byrå visar sig stark på de variabler som framkommit som 
viktiga för respondenterna.  

Rankingen av enkätens variabler visade att följande sju variabler var de som i högst grad 
skulle kunna få respondenterna att överväga att arbeta på annan ort än i Stockholm. 

Tabell 6: Ranking av enkätvariabler 

1.  Utmaning i arbetet som helhet  

2.  Ekonomisk kompensation  

3.  Professionell utveckling  

4.  Arbetsuppgifter  

5.  Byråns vision och mål 

6.  Ansvar för det egna arbetet 

7.  Utmaning i projektet 
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Samtliga variabler ovan, förutom byråns mål och visioner, är kopplade till arbetet och 
individens yrkesroll snarare än till arbetsplatsen i sig. Detta kan tolkas som att det är den roll 
och de möjligheter som individen får på arbetsplatsen som är det viktigaste vid val av arbete. 
Det betyder för byråer utanför Stockholm att det inte är reklambyrån och arbetsplatsen i sig 
som lockar utan snarare vad som erbjuds rent yrkesmässigt. 

Eftersom många av respondenterna uppgav att de skulle kunna överväga att arbeta utanför 
Stockholm om byrån bara var tillräckligt bra och kreativ, gäller det för byråer utanför 
Stockholm att kommunicera vad de är bra på och att visa upp att de är duktiga kreativt. 
Detta kan ske dels genom medverkan i tävlingar som Guldägget, men även större 
internationella tävlingar. Ju mer positiv publicitet en byrå får, desto större chans har den att 
rekrytera arbetskraft. För att kunna se en reklambyrå som en potentiell arbetsgivare måste en 
arbetstagare vara medveten om att byrån finns och vad den står för. Ett sätt att uppnå detta 
är att marknadsföra sig redan mot nyutexaminerade strateger och kreatörer för att väcka 
deras intresse och etablera sig som en möjlig arbetsgivare för framtiden. Dessutom måste en 
byrå utanför Stockholm kunna erbjuda en marknadsmässig kompensation, både rent 
lönemässigt men kanske främst för att signalera det värde som de anställda har. Delägarskap 
är något som värdesätts och uppgavs kunna kompensera för en något lägre ingångslön.  
Lönen blev rankad som den näst viktigaste variabeln när det gällde att överväga arbete 
utanför Stockholm. Samtidigt måste byrån erbjuda möjligheter att utvecklas rent yrkesmässigt 
genom att ha spännande uppdrag och duktiga medarbetare. Arbetet i sig ska vara 
stimulerande och utvecklande, kreativa människor arbetar inte för att de måste utan till stor 
del för att de älskar sitt jobb. Arbetet på en reklambyrå kan bli något av en livsstil, inte bara 
ett arbete. 

5.12 Slutdiskussion 

I utredningen visade det sig att det nästan inte fanns några skillnader mellan strateger och 
kreatörer. De hade liknande uppfattningar gällande undersökningsvariablerna och deras 
betydelse vid val av arbetsplats. Det som är gemensamt för respondenterna är att de ställer 
höga krav på sin arbetsplats, och är kräsna i sitt val. Hos kreatörerna var det viktigt att de 
kunde tro på byrån som en plats där de får använda sin egen kreativitet och inte enbart styras 
av kunden. Hos strategerna handlade arbetet mer om problemlösningen. 

Eventuellt hade det varit intressant att i enkäten göra en skillnad mellan kollegor som är 
skickliga i sin yrkesroll och kollegor i den bemärkelsen att de bidrar till trivseln på 
arbetsplatsen. Detta eftersom det under intervjuerna framkom att skickliga kollegor som en 
bidragande orsak till möjlighet att utvecklas yrkesmässigt, medan trevliga kollegor mer ses 
som en förutsättning för att arbetet ska kunna flyta på bra. Professionell utveckling var en av 
de variabler som i enkäten rankades högst och det hade därför varit intressant att se om 
duktiga kollegor i större utsträckning än trevliga kollegor skulle kunna göra en arbetsplats 
utanför Stockholm intressant. 
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6 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Under utredningen har vissa frågor dykt upp som skulle kunna motivera vidare studier inom 
området. 

Det skulle vara intressant att genomföra en större kvantitativ undersökning där 
respondenterna får bedöma betydelsen varje variabel har vid arbetsval på en skala. Om denna 
undersökning dessutom tog med anställda vid reklambyråer även utanför Stockholm för att 
se om det finns några nämnvärda skillnader mellan dem och de som arbetar i Stockholm 
vore även det intressant. 

När det gäller rekrytering inom reklambranschen finns det relativt lite skrivet. För företag 
som arbetar med rekrytering vore det mycket intressant med en större undersökning där 
varje yrkeskategori inom ett område undersöks grundligt. 

Ett par respondenter nämnde att det ledarskap som bedrivs på en reklambyrå skiljer sig 
beroende på om ledningen i huvudsak bestod av kreatörer eller strateger. En undersökning i 
beroende på om den är kreatörstyrd eller strategstyrd, och det skulle vara intressant att 
undersöka hur dessa olika typer av ledarskap påverkar byrån och dess resultat. 

Ytterligare en undersökning som vore intressant är att undersöka personer som tidigare 
arbetat i Stockholm, men som valt att arbeta på en byrå utanför Stockholm. Även personer 
som provat att arbeta utanför Stockholm, men sedan valt att gå tillbaka till en reklambyrå i 
huvudstaden, kan bidra med kunskap om hur byråer utanför Stockholm kan attrahera och 
behålla kunnig arbetskraft. 

Det kan även vara intressant att vända på frågeställningen och undersöka vad det är som de 
anställda på en reklambyrå uppskattar på sin nuvarande arbetsplats, det vill säga vilka 
variabler som gör att de väljer att stanna kvar. 
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BILAGA 1 UNDERLAG VID FÖRSTUDIE 
Hej! 

Vi studerar vid Mälardalens Högskola och håller på att skriva vår magisteruppsats. 
Magisteruppsatsen behandlar vad som påverkar när reklamare väljer arbetsplats, för att kunna 
underlätta för rekryterare inom branschen. Just nu håller vi på att leta efter personer som kan 
ställa upp på intervjuer. Skulle vi kunna få ställa några snabba frågor till dig? 

 

1. Vad arbetar du som? 

2. Var arbetar du? Reklambyrå/ort? 

3. Skulle du kunna tänka dig att vid ett senare tillfälle delta i vår undersökning? 

4. Kontaktuppgifter 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
Vill du vara snäll och presentera dig själv kort, vad du arbetar med, var du arbetar, hur länge du 
varit verksam i branschen… 

Säg att du skulle stå inför valet av en ny arbetsplats idag, vilka variabler skulle du rent spontant 
säga påverkar det valet? Nämn de tre viktigaste. (1.) 

Utmaning och ansvar    

Vilken typ av utmaningar vill du få i ett arbete? I hur stor utsträckning påverkar det ditt val av 
arbetsplats? (2A) 

Är möjligheten att påverka dina arbetsuppgifter viktigt för dig vid val av arbetsplats? (2B) 

Är ansvar en viktig aspekt i valet av arbete?  (2C) 

Ansvar över vad? (Projekt, kundkontakt…) (2D) 

Flexibilitet  

Hur stor roll spelar arbetstiderna vid val av arbetsplats? (3A) 

Spelar det någon roll om det finns en dresscode? (3B) 

Kompensation   

Vilken form av kompensation är viktigast för dig då du väljer jobb? (semester, lön, förmåner) 
(4A) 

Har du en lägsta nivå för vad du kan tänka dig för lön? (4B) 

Finns det andra variabler som kan göra att denna nivå kan tänkas sänkas? I så fall vilka? (4C) 

Professionell utveckling   

Är chansen till yrkesmässig utveckling en faktor som spelar roll i valet av arbetsplats? På vilket 
sätt? (5A) 

Hur stor roll spelar möjligheter till karriär? (5B) 

Status inom branschen  

Hur stor roll spelar byråns status inom branschen? (6A) 

Påverkar det dig om byrån vunnit priser som Guldägget, 100 Wattaren och Sveriges bästa byrå? 
På vilket sätt? (6B) 

En stabil arbetsmiljö och ett relativt säkert jobb  

Är det viktigt för dig med fast anställning eller föredrar du projektanställning? (7A) 

Hur stor vikt lägger du vid anställningsvillkoren vid val av arbetsplats? (7B) 

Är det viktigt att det är ett etablerat företag? På vilket sätt? (7C) 
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Stimulerande kollegor och chefer   

Hur stor roll spelar kollegorna vid valet av arbetsplats? På vilket sätt? (8A) 

Vilken betydelse har chefen?  (8B) 

Och den typ av ledarskap som bedrivs på arbetsplatsen?  (8C)  

Spännande arbetsuppgifter  

Hur viktiga är de typer av arbetsuppgifter som erbjuds? (9A) 

Vad är viktigast, typer av arbetsuppgifter eller vilka kunder du får arbeta med? (9B) 

Organisationskultur  

Är gemensamma värderingar viktigt vid val av arbetsplats? I hur stor utsträckning? (10A) 

Hur viktiga är byråns visioner och mål för dig?  (10B) 

Vilka visioner och mål efterlyser du hos en byrå? (10C) 

I hur stor utsträckning påverkar din uppfattning om byråns arbetsklimat valet av arbetsplats? 
(10D) 

Plats och samhälle  

Är geografiskt område viktigt för dig i val av arbetsplats? Inom vilket geografiskt område kan du 
tänka dig att arbeta? (11A) 

Styrs valet av arbetsplats av geografiska variabler eller av en specifik arbetsplats och dess 
egenskaper? (11B) 
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Vilka egenskaper hos ett arbete skulle kunna få dig att arbeta på en byrå utanför Stockholm? (Inom 

Sverige) 

 
Helt 
avgörande   

Inte 
avgörande 

 1 2 3 4 

A. Utmaning i arbetet som 

helhet   
 

  

B. Utmaning i projektet  
 

  

C. Ansvar för det egna arbetet     

D. Ansvar i projektet     

E. Flexibilitet i arbetstider     

F. Flexibel dresscode     

G. Ekonomisk kompensation     

H. Professionell utveckling  
   

I. Status inom branschen     

J. Priser som byrån vunnit     

K. Etablerad byrå     

L. Anställningstrygghet     

M. Kollegor     

N. Chef     

O. Typ av ledarskap     

P. Arbetsuppgifter     

Q. Arbetsklimat     

R. Gemensamma värderingar     

S. Byråns vision och mål     

T. Internationella kunder     

U. Rikstäckande kunder     

V. Lokala kunder     
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BILAGA 3 INTERVJUPLAN 

Datum Händelse Person Resumébar 

2007-11-16 Testintervju Projektledare  

 Testintervju Art director  

2007-11-27 Intervju A Projektledare  

2007-11-29 Intervju B Copywriter  

2007-12-04 Intervju C Art director X 

 Intervju D Art director X 

2007-12-12 Intervju E Projektledare  

 Intervju F Projektledare X 

 Intervju G Produktionsledare X 

2007-12-18 Intervju H Art director X 

2007-12-19 Intervju I Projektledare  

 Intervju J Fd art director  

 Intervju K Fd projektledare X 

2007-12-27 Intervju L Art director  

Bortfall Intervju Projektledare  

 

Kolumnen till höger som kallas Resumébar är tillagd för att läsaren ska kunna veta vilka 
respondenter som kontaktats via Resumébar eller de kontakter som knöts där. Övriga har svarat 
tillfrågan via e-post eller telefon utan tidigare kontakt. 

Av hänsyn till de respondenter som vill vara helt anonyma framgår det inte på vilken byrå 
respektive respondent arbetar, men det rör sig om byråer i Stockholms innerstad. 
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 BILAGA 4 INTERVJUSAMMANDRAG 

A Projektledare 

Verksam i branschen sen 1999, har arbetat på både kundsidan och byråsidan tidigare. 

1. Karriärmöjlighet � Vad är det för steg i karriären? 
Ansvar och utveckling � Vad är det för ansvar jag får och hur kan jag utveckla mig? 
Ledarskap � Vilken typ av ledarskap bedrivs? 

2A. Klart man söker nya utmaningar. Kan vara att hantera en större kund, få större ansvar, 
möjlighet att utveckla ny kommunikation, arbeta med nya kanaler. Kanaler som man tidigare inte 
arbetat med. Nya uppgifter. 

2C. Eftersträvar ökat ansvar. Det kan vara en större kund, en kund som är i ett annat läge som 
befinner sig i en position där de inte gjort en viss typ av kommunikation tidigare eller kanske inte 
gjort kommunikation alls tidigare. Ansvar och utmaning ligger väldigt nära varandra. 

2D. Projektet i sig, nej vill ansvara över en helhetsbild. Delvis kundkontakten. Göra sitt bästa så 
att det bästa kommer ut. Det är viktigare att uppnå den målsättningen som kunden försöker sätta. 
Ansvaret ligger i att rekommendera kunden den bästa lösningen och få kunden att välja den. De 
får en annorlunda lösning än de själva tänkt sig från början. 

3A. De flesta jobbar mellan 9 och 17. Det är svårt att få arbetsgrupper att jobba kväll och helg. 
Flexibilitet i arbetstider är inte viktigt. Vissa dagar är mycket styrda av möten och inte flexibla alls. 
Möjlighet att själv planera. 

3B. Har inte reflekterat över dresscode. Finns en indirekt dresscode, men den spelar ingen roll för 
respondenten som aldrig funderat över det. 

4A. För respondenten är kompensation möjlighet till ansvar, lön och karriär. 

4B. Har säkert en lägsta nivå, men har inte reflekterat över det. 

4C. I en löneförhandling kan exempelvis extra semestervecka eller pensionssparande vara ett 
alternativ till höjd lön. Eventuellt kan trivsel medföra att man kan gå ner i kompensation. 

5A. Viktigt att känna att man utför något och att man har ett ansvar över uppgifter. Det är viktigt 
att man blir uppskattat och värderad utifrån den roll man har och att man lär sig saker och blir 
attraktiv som person. 

5B. Viktigt. Inom både bransch och byråsidan men även från kundsidan. 

6A. En liten byrå medför att man kan få ta stort ansvar men man saknar troligtvis möjlighet till 
bra coachning och går därmed miste m chansen till utveckling. Det är även lättare att få högre 
status på en höge byrå då man i regel har ett bättre kundunderlag. Ett välkänt och respekterat 
byrånamn är viktigt. 

6B. Ger en möjlighet att ”dansa på scen” och det kittlar egot. 

7A. Fast anställning så länge man är på samma arbetsplats. 

7B. Grunden för att man ska veta att man inte får sparken när som helst. 
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7C. Viktigt med ekonomisk stabilitet på arbetsplatsen då det är en försäkring för att man inte ska 
bli av med sitt jo inom en snar framtid, en form av trygghet i anställningen tack vare att man är 
hos en etablerad aktör. 

8A. Ser främst till kollegornas kompetens, ser möjligheten till att utvecklas genom kollegorna.  
Det är trevligt att ha bra kollegor men om man måste välja mellan trevlig eller kompetenta 
kollegor så faller valet på kompetens. 

8B. Spelar en viktig roll, då de ger förutsättningarna och ramarna för hur man får och kan lösa 
uppgifterna, viktigt med förtroende. 

8C. Bra ledarskap =  tydlig, rak och ger ansvar. 

9A . Ligger nära utmaningen � Utmaningen stimulerar 

9B. Arbetsuppgifterna spelar roll men det ena utesluter inte det andra eftersom man ofta kan 
styra över sina egna arbetsuppgifter och hur man väljer att arbeta med en kund eller lösa 
problem. Är viktigt att kunna ta för sig och på så sätt påverka sina egna arbetsuppgifter. 

10 Hänger ihop med byråns status och hur man väljer att angripa uppgifter 

10A. Viktigt att det klaffar mellan de egna värderingarna och byråns, samt de visioner och mål 
man har. 

10B. Jätteviktigt, vill ha en vision som säger att byrån ska vara med och påverka framtida 
kommunikation. Hur man jobbar med kommunikation och en vilja att förändra saker och ting. 

10C. Man får en bild av hur kulturen är genom att man pratar med folk och även hur byråns mål 
och visioner ser ut. Viktigt att man är öppen för nya idéer och förslag då man inte kan få alla att 
tänka eller agera lika, detta är både styrkan och svagheten med byråer. 

11A. Skulle ha svårt att lämna Stockholm till förmån för annan ort i Sverige men lättare att flytta 
ut i Europa. 

11B. Valet styrs av både geografiska variabler och arbetsplatsen. Är av uppfattningen att det finns 
byråer där man kan få samma utmaningen, men antalet är så få ute i landet att det inte finns ett så 
stort urval. Även svårt att lämna Stockholm pga de sociala variablerna, alltså variabler som står 
utanför det arbetsrelaterade. 

B Copywriter 

Verksam i branschen sen 1995, 12 år i branschen, 10 år som utbildad Copywriter. 

Kollegor (vem man jobbar med, främst AD), Lön (kompensation) Kunder. 

2A. Kreativa utmaningar, tycker att den kreativa idéfasen är viktigast. Roligt med en viss typ av 
seniorskap och ansvarsområde. 

2B. Det ärliga och spontana svaret är ja, men det är något som är svårt att veta innan man arbetat 
där. Något som stimulerar och triggar, men det är få arbetsgivare som uppfyller det.  

2C.  Viktigt, 

2D. Ansvar, skräckfylld förtjusning, läskigt och häftigt samtidigt. Ansvarsbiten är både rolig och 
givande. Kundansvaret viktigt och kul. Närma kunden och få diskutera, större kundansvar.   
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3A. Väldigt viktigt, pga barn och kan styra vid vård av sjukt barn osv. Älskar flexibiliteten.  

3B. Skulle störas ifall det fanns någon typ av dresscode och vill ha frihet. 

4A. Semester viktigt, tacksamt att jobba eftersom att det är 6 veckor. Beror mycket på att 
respondenten har barn. Lön är viktigt men inte skitviktigt. Tycker att bonussystem är bra pga är 
tävlingsmänniska. Överraskningsbonus pga bra resultat i form av 50 Wattare.  Lönen är en signal 
på hur man värderas, kvittot på hur högt man värderas av sin arbetsgivare. 

4B. Ja, en form av smärtgräns.  

4C. Om man har en egen byrå kan man tänka sig att plocka ut lite mindre lön eftersom den 
faktorn spelar in. Utveckling i form av att starta egen byrå. 

5A.  Absolut, stor faktor vid val av nästa jobb, då respondenten ser möjligheten att utvecklas på 
sin copy plattform. Det var pga den professionella utvecklingen som respondenten valde sitt 
nuvarande jobb. 

5B. Ganska viktigt, (ingen vidare brodering) 

6A.  Hitintills inte spelat så stor roll, men nästa steg i karriären så spelar denna faktor en större 
roll.  

6B. Skulle kännas bra, och spelar in. 

7A. Trivdes som frilans men vill i dagsläget vill ha fast anställning, men är inte främmande för att 
bli frilansande. 

7B. Inte särskilt viktigt, är dålig på att kolla upp sådant. 

7C. Nu skulle det spela in till ganska hög grad, inte så risk benägen pga. av familjesituationen. Är 
ute efter tryggheten. 

8A. Eftersom det är som en liten ankdamm i Stockholm går det att ta reda på hur personer är på 
en byrå, går att bilda sig en uppfattning om dessa.  Viktigt med kollegor, alltid jobbat med 
kollegor som man trivs med. Svårt att välja mellan trivsel och kompetens, men nästa jobbval 
kommer att grunda sig främst på trivsel, trots att kompetensen spelar stor roll. 

8B. Kan spela stor roll. Ytterst sällan jobbat med chef som jobbar för att utveckla byrån utan 
jobbar för att utveckla sig själva. Om jagfick uppleva en chef som är där för att utveckla de som 
är på plats så skulle det kunna spela en stor roll.  10 års analys är att ledarskapet inte är det bästa 
de jobbar för att utveckla sig själva och inte de som jobbar där. 

8C. Erfarenheten respondenten har gör att ledarskapet inte spelar så stor roll, är kritisk mot 
ledarskap som bedrivits på tidigare och nuvarande arbetsplats. Gillar ett ledarskap som 
kombinerar bestämmande med öppet ledarskap. 

9A. Superviktigt med de uppgifter som erbjuds. Vill ha lite cityglamour men trivs även med att 
göra receptböcker. Vill ha lite av båda. 

9B. Kunder är viktigast, om man måste kompromissa och inte har en bra relation så spelar det 
ingen roll om det är tokroliga arbetsuppgifter eftersom de inte blir roliga när kunden styr. 

10A. Viktigt.  

10B. Jätteviktigt, att det finns uttalade visioner och mål.  En kugge i helhet så vill man veta vilken 
väg man ska gå för att komma dit, dvs viktigt med mål för att ha någonstans att sikta. 
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10C. Vi ska bli mer kreativa och vinna priser. 

10D. Påverkar oerhört, man vet om att vissa har trevligt och att andra inte har. Lägger 
likhetstecken mellan bra jobb och att de har det bra på byrån, dvs de levererar bra saker. 

11A.  Ja, vill inte flytta till Karlstad, gillar Stockholm. Kan tänka sig arbeta utomlands. En stor 
byrå skulle kunna bidra till flytt, men vill helst jobba i Stockholm. 

11B. Vill jobba i Stockholm, men en stor eller bra byrå skulle kunna få respondenten att fundera 
på att flytta, dvs en tillräckligt bra arbetsplats kan göra att respondenten kan tänka sig att röra sig 
utanför Stockholm. 

C Art director 

Är anställd hos en av Sveriges största reklambyråer sedan 2004. Har tidigare arbetat i Göteborg. 
Arbetar idag i Stockholm. Arbetade innan dess två år på ett IT företag. Har även läst på Berghs. 

1. Det allra viktigaste skulle vara vilken typ av byrå det är en kreativ intressant byrå (vinner priser, 
ger kreativ frihet, möjlighet att göra riktigt bra reklam), vilka uppdrag man jobbar med samt lön. 

2A. Utmaning är att få ta mycket ansvar gentemot kunder och att få ha kundkontakt, att få jobba 
strategiskt med kunden och få känna att man formar uppdraget och är med och kommer på 
lösningen. Får vara med i strategiska frågor och ha en möjlighet att forma briefen. 

2B. Absolut. 

2C. Jätteviktigt. 

2D. Ansvar över dels uppdraget, att man får diskutera större frågor och ha långsiktiga tankar om 
varumärket. En mindre grej är att man får uppdrag där man själv får komma med på lösningen 
som passar sig bäst. Möjligheten att tänka fritt, både mediavalsmässigt och att det inte är så låst. 
Hur ska vi uppnå det mål vi har? Den stora utmaningen ligger i att komma på hur målgruppen 
ska nås och om problemlösningen. 

3A. Jobbar 9-17, vilket är viktigt för att arbetsgrupper ska kunna jobba tillsammans. Är bra rent 
arbetsmässigt, även om det privat vore skönt att kunna ta ledigt en dag om man jobbat över 
mycket en period. Men då skulle inte arbetet fungera. Är flexibelt på så sätt att man kan springa 
ut och göra ärenden och så på arbetstid. 

3B. Ja, uppskattar att det är fritt. 

4A. En kombination av alla tre. Någon form av bonus eller ytterligare semester känns som det 
man då skulle vilja ha. Har alla tre idag, får frukost på jobbet och det finns fika för eftermiddagen. 
Bonus är svårt och respondenten tycker att semesterrutinerna som finns fungerar bra, problemet 
är att det är svårt att ta semester eftersom man hela tiden behövs i arbetsgruppen. 

4B. Ja, det har man väl. Absolut. 

4C. Tjänstepension eller någon typ av långsiktig avkastning, exempelvis delägarskap.  

5A. Jätteviktigt. Att få jobba med större och mer komplexa uppdrag. Framför allt att få jobba 
med kunder som vill göra bra reklam. Så att man strävar åt samma håll och får växa i rollen och ta 
större ansvar mot kunder. 
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5B. Skitviktig, det är man beredd att försaka mycket för, hellre lägre lön och kassa förmåner men 
en möjlighet att göra bra grejer. Det finns en undermedveten strävan efter någon slags trygghet 
och man vet att man får chansen. Karriär både inom byrån, men kanske även byta byrå för att 
komma upp i hierarkin eller flytta utomlands. 

6A. Viktigt på det sättet att man får göra bra grejer. Ryktet spelar inte så stor roll, men det 
viktigaste är att få möjlighet att göra bra reklam. 

6B. Kreativa priser är viktiga, mycket viktiga. Det visar att det finns en möjlighet att få göra bra 
reklam eftersom att det visar att byrån strävar efter det. Priser är ett sätt att sätta värde på det man 
levererar, vinner man mycket priser får man fler kunder och kan tjäna mer pengar. Som kreatör är 
priserna man vinner ”allt”. 

7A. Fast anställning, vill kunna jobba långsiktigt på ett ställe. 

7B. Inte så viktigt just nu. ”Trivs man och gör bra saker så är det schysst, gör man det inte så är 
det väl dags att gå vidare.” 

7C. Behöver inte vara etablerat, bara det är fantastiskt. Väger in ekonomisk stabilitet, men det 
skulle ändå inte vara ett hinder att börja på en nystartad byrå. 

8A. Skitviktigt att man jobbar ihop med folk som är bättre än en själv, eftersom man själv blir 
bättre och utvecklas hela tiden och då kan göra bra saker. Priset man får betala är att man själv 
känner sig lite sämre. Det är viktigare med duktiga kollegor än med trevliga kollegor. Vill ju ändå 
alltid leverera bra. 

8B. Jätteviktigt. I de beslut som en chef fattar, den dagliga kontakten är inte så stor. Det handlar 
mer om att man känner att de driver byrån på ett sätt som man tycker är bra och känner att det är 
en sympatisk människa med sunda värderingar. Att byrån är på väg åt rätt håll. 

8C. Ledarskap i form av de beslut som fattas, behöver inte hålla handen på vardagar, räcker att 
man pratar ut en gång per år. Bra ledarskap kännetecknas av mål för verksamheten. Vad är det 
viktigaste för företaget? Man vill kunna dela känna att man är med på det tåget och är på väg åt 
samma håll. 

9A. Beror helt på vilken kund man jobbar med. Hellre problemlösning än pilla med detaljer. 

9B. Diffus fråga. Har ett ganska nischat yrke som ad, viktigast är att man får jobba med den del 
av uppdraget man tycker är kul, oavsett vilken kund det är. 

10A. Viktigt att man vill samma sak, att man har samma mål, sen finns det vissa typer av uppdrag 
som man inte vill jobba med, reklam som man inte kan stå för eftersom man inte vill bidra till 
den typen av verksamhet och då är det skönt med en arbetsgivare som har samma syn på saker 
och ting. 

10B. Vill jobba med ett företag som man själv känner att man kan stå för. Vill tycka om företaget 
man jobbar för. 

10C. Kreativa, att sträva efter att göra reklam som inte gjorts tidigare och hitta nya sätt att göra 
reklam på. Kunna tänka annorlunda och att hitta nya vägar är det intressantaste. 

10D. Till viss del spelar det verkligen in, det finns typer av arbetsklimat där höga murar byggs 
upp mellan arbetsgrupper där man inte pratar med varandra, vilket inte alls känns kul. 

11A. Nej. 
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11B. Byrån i sig är intressantast, den specifika arbetsplatsen är viktigare även om man skulle tänka 
sig för innan man flyttar. 

D Art director 

Arbetat sedan drygt sex år tillbaka på en av Sveriges största byråer. Har arbetat elva år i 
branschen, har gått på Beckmans och haft två tidigare arbetsplatser. 

1. Vilka kollegor och kunder som finns. 

2A. Att man vill försöka göra bättre kampanjer och bryta ny mark. Kunna ta ett större ansvar 
själv, typer av kunder man inte jobbat med tidigare som innebär att man stöter på nya problem. 
Hitta nya mediaval. Och så klart att knäcka riktigt svåra problem man inte trodde skulle gå att 
lösa. 

2B. Mycket viktigt, gillar att få använda sitt eget huvud och styra sina projekt, få tänka fritt. Vill 
inte ha för hårda ramar. 

2C. Ja. En utmaning i sig att få mer ansvar. 

2D. Det viktigaste är ansvaret att göra ett bra jobb, både för kunden och byrån, men främst för 
sig själv. 

3A. Viktigt. i reklambranschen är det väldigt flexibelt och resultatfokuserat. Det viktigaste är att 
se till att få sitt jobb gjort och att göra det bra, hur man gör det spelar mindre roll. Kan strunta i 
om det ser ut som jag jobbar nu det är slutresultatet som räknas. Det mesta händer i oplanerade 
möten på arbetstid när man går förbi och tittar på en kollegas jobb och kanske tillför nya idéer. 
Därför är det bra att det finns fasta arbetstider. 

3B. Skulle ha svårt att förstå och ifrågasätta en sådan regel, ser ingen poäng med det. Klädsel är 
ett sätt att uttrycka sin kreativitet på och kan användas som ett verktyg för att kommunicera det 
man vill ha sagt. 

4A. Lön är den viktigaste, men även semester. Jätteviktigt att man har en human syn på 
arbetsplatsen, arbetstider. Man måste som anställd kunna ha ett liv vid sidan av. 

4B. Finns säkert, men har inte funderat över vad det skulle vara. 

4C. Mer semester eller fria resor. Löneförmåner. 

5A. Klättra hierarkisk det är viktigt att inte känna att man är i något sorts stängt fack eller 
återvändsgränd. Vill ha en flexibel och öppen arbetsplats där man känner att det är bara mina 
egna begränsningar som stoppar mig. 

5B. Viktigt att det finns öppningar eftersom människan lever på hoppet. Att känna att man hela 
tiden har möjlighet till utveckling. 

6A. Spelar viss roll, det hänger ihop med att göra kreativa jobb. De som gör kreativa jobb får 
högst status och respondenten vill jobba där man gör de roligaste jobben. 

6B. Skitviktig, det är ett mått av hur bra jag har presterat, en triggare att gå vidare och ett mått på 
prestationen och därför också direkt resultat av lön och status internt. Å andra sidan är den 
sociala biten mycket viktigare. Klart att det är härligt att vara kung. En byrå är aldrig bättre än 
sina senaste jobb, men priser bådar ju gott för att man ändå är intresserad av att tävla och att det 
finns begåvade människor som vunnit priser, men det är ju ändå ett kvitto. 



 

53 

7A. Har aldrig provat att frilansa, är väldigt beroende av det sociala. Är kul att vara en del av ett 
stort lag. 

7B. Är inte beroende av fast anställning på grund av trygghet, utan mer för det sociala. 

7C. Är skönt, men känner sig trygg i sin roll vet att man alltid ordnar det för sig. 

8A. Spelar jättestor roll! Lagsport, kan inte ensam göra mästerverk. Jobbar med så många duktiga 
människor. Lika delar kompetens och trevliga kollegor. Att ha kul på jobbet är en 
grundförutsättning för att kunna prestera bra, men det räcker inte att bara för att göra ett bra 
jobb. 

8B. Inte jättestor, men har betydelse. Ska sätta tonläget på ett företag och vara tongivande. Vad 
får man göra och inte? Åt vilket håll ska vi springa? Sätter tonalitet och ramar. 

8C. En bra chef ska vara bra på att delegera. Sitta lite som spindeln i nätet och ha koll på vad som 
händer. Inte vara fjärmad från verksamheten, utan ska vara insatt men inte i detaljer. 
Övergripande. Chefen ska låta de anställda dra projektet i hamn. Vill bli sedd av chefen och vill 
att denne ska ha koll, veta ungefär vilka kunder jag jobbar med och hur jag presterat. Vill kunna 
gå till chefen om jag kört fast och föra en dialog där chefen förstår vad jag pratar om och föreslå 
hur jag kan göra. 

9A. Lägger upp arbetet själv och vill kunna bestämma upplägget för det egna projektet. 

9B. Arbetsuppgifterna är viktiga, är ju det dagliga arbetet. Kunden är mindre viktig, det är 
viktigare att kunna få göra roliga saker. 

10A. Jätteviktigt, annars blir det svårt att göra jobbet fullt ut. Blir svårt att jobba om man hela 
tiden måste tänka på om det passar byrån. 

10B. Det är viktigt att det finns visioner, att det finns ramar så att alla kan springa åt samma håll. 

10C. Svårt, de mål som finns är bra fast respondenten inte riktigt har koll på vilka de är. Ta oss ut 
i världen, försöka utmana bilden av vad en reklambyrå är eller inte är. Vore coolt med en ännu 
tydligare profil, exempelvis den första helt miljövänliga byrån. Visionära mål. 

10D. Jo, det spelar in. 

11A. Bara i Stockholm, eventuellt utomlands. 

11B. Geografin är viktigare. Men eftersom det generellt är så i branschen att de bästa finns i 
Stockholm är inte valet svårt. 

E Projektledare 

Jobbar som projektledare på en stor byrå i Stockholm, varit anställd där i drygt 8 år. Innan 
arbetade respondenten först på ekonomiavdelningen och sedan som projektledare på mediebyrå i 
19 år.  

1. Gänget man ska jobba med, typer av arbetskamrater. Arbetsplatsen innebär att man har valt en 
viss sorts jobb, ett yrke, och det vill man ju också hitta. Tidigare lön, men inte så mycket nu 
längre eftersom respondenten varit så länge i branschen. Arbetsmiljön, arbetskamrater och var 
man jobbar, kontor. Kamrater och arbetsmiljö. 
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2A. Intern utmaning: Att leda ett antal människor mot ett givet mål och få ihop olika viljor. En 
stor mix av människor arbetar på reklambyrå, att leda dem och få dem att leverera på tid är en 
utmaning. 

En annan utmaning är att kunna få igenom sina idéer hos kunden och få dem att våga ändra sig. 
Att gå på något man inte jobbat med förut, en bransch eller en kategori. Det ger utmaningen att 
lära sig något nytt. Det är även en nyfikenhet. 

2B. Ja. Någonstans finns det ju en ram, men att påverka hur saker och ting genomförs är 
jätteviktigt. Är charmen med den här typen av fria jobb. Kan påverka vägarna fram, hur budgeten 
ska hanteras och försöka hitta lösningar. Är en viktig del av ansvaret att man vill ta tag i den 
bollen. 

2C. Inte så. Har valt bort chefsjobb tidigare och koncentrerat sig på sin roll som jag trivdes med. 
Tar ansvar när det behövs. 

2D. Det är inte viktigt att få vara chef, egentligen. Är inget jag söker i sin karriär, men skulle inte 
ha problem att ta ett sådant ansvar om det behövs. Men det är viktigare att ha kul på jobbet. Vill 
inte sno ansvar från andra, utan tycker det kan vara skönt att ge ansvar åt andra, men samtidigt 
hålla ett vakande öga över sitt ansvarsområde. Vill kunna utveckla saker och ting, men inte bara 
för att byrån ska tjäna mer pengar. 

3A. Inte så viktigt, man måste själv vara flexibel. Det är skönt att man kan anpassa arbetstiderna 
efter exempelvis dagishämtning för att sedan komma tillbaka och arbeta lite senare eller hemifrån. 
Flextid handlar egentligen om att kunna lägga arbetstiden på andra tider. Men det är inte det 
första man funderar på. Just respondentens byrå har som policy att arbeta på dagtid och försöka 
att jobba så lite som möjligt på kvällar och helger. Ibland kör det ihop sig, men  

3B. Inte så viktigt alls. Men det finns en slags outtalad dresscode. Är ganska vanlig i sin klädsel, 
måste inte ha märkeskläder (exempel kreatörer är lite annorlunda, mer märkesfixerade). Försöker 
vara välklädd leisure, kör mest på, men anpassar sig ju efter exempelvis kundbesök. 

4A. Handlar om ett paket som man vill fördela. Innan fanns ett paket med lön och förmåner 
(rikskuponger, tjänstebil), här är det i princip en bruttolön, så det gäller att veta vad som ska stå 
på lönebeskedet och räkna efter så det täcker det man vill att det ska täcka. Vill inte bara tjäna 
pengar, utan ha ett bra liv hemma också. Ett alternativ vore att jobba som konsult och fakturera. 

4B. Ja, men kan vara lite mer våghalsad nu. Skulle kunna tänka sig att gå in lite lägre om det finns 
utsikten att det blir bättre framöver. 

4C. Det skulle vara om man blir delägare i något nytt. 

5A. Ja, men det var främst tidigare. Växlingen från mediabyrån till reklambyrå var ett sånt val. 
Men är inte en sådan person som hoppar mellan olika arbetsplatser för att få upp lönen, utan 
stannar länge på varje ställe. 

5B. Inte alls viktig, vill må bra och ha roligt på jobbet. Jagar inte efter ansvarstagande, men skulle 
kunna ta det om det behövs. Men är bortskämd eftersom jag hamnat på ett ställe med trevliga 
människor och där jag trivs på jobbet. 

6A. Vet faktiskt inte, men vid bytet från mediabyråbranschen till reklambyrån spelade det roll. 
Men det är mer en tro på byråns utvecklingsmöjligheter och de människor som driver den, och 
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inte byråns status som avgör. Tror att det fortfarande är människorna på byrån som är det 
avgörande. 

6B. Nej, det kan ligga med och vara en viktig parameter. Men kanske mer för kreatörer, det säger 
ju något om de människor som jobbar på byrån. Finns byråer som är duktiga på att tävla i reklam, 
men det är ju en sak att tävla och en annan att leverera så att det händer något. Kan vara kul att 
ha lite priser, sen är ju många tävlingsmänniskor. Tycker det är roligare att leverera. 

7A. Fast anställning. Har varit så hittills, då respondenten vill ha en trygghet i familjelivet, men 
skulle kunna riskera lite mer nu. 

7B. Grundpaketet är viktigt, (lön, förmåner, hälsokoll) men inte avgörande. Grunderna är viktiga 
att man vet vad man får. 

7C. Nej, behöver det inte vara, men snarare så att människorna ska vara etablerade. 

8A. Jätteviktiga eftersom det är ett lagarbete. Kan acceptera att kollegor som är väldigt duktiga 
inte är några charmtroll, men de får inte vara några skitstövlar. För taggiga personer stör arbetet 
som helhet. Hos otroligt skickliga yrkesmän kan dock vissa later accepteras. Det är viktigt med 
vilka typer av människor man jobbar med. 

8B. Oj. Stor betydelse, men det beror både på personlighet och hur de är som chefer. Chefer som 
kräver ansvar men inte ger frihet är något som man inte pallar med. 

8C. Stor betydelse. En chef ska även de göra det som krävs av personalen. 

9A. Man vill göra sådant man tror man klarar av och tycker är roligt. 

9B. Utan kunder har man inga arbetsuppgifter. Jobbet som projektledare innebär vissa saker och 
det är då fundamentet, men det är även viktigt att ha friheten att säga nej till kunder man inte vill 
ha. (För kreatörer kan det spela mer roll.) 

10A. Är så svårt att veta innan anställning, men man måste tro att man kan arbeta ihop med 
människorna. Är ju svårt att bedöma de som inte är med under anställningsprocessen. De man 
träffar vid intervjutillfället sätter standarden. Skulle man vilja veta mer om innan. 

10B. Ambition är viktigt. Det måste finnas ett mål, en ambition, behöver inte sikta mot 
stjärnorna. En ambition gör ju att det finns ett driv och det är det som är viktigt. Det ska finnas 
en plan eller tanke, man ska vilja bli bättre. 

10C. Vill att det ska vara en lönsam byrå, som ska vilja att göra bra jobb och vara strategiska. Att 
det finns en målsättning att åstadkomma både kreativt och ekonomiskt resultat. Viktigt att ha kul 
på jobbet. 

10D. Mycket viktigt, men är svårt att veta innan. Man har ett hum om hur det är, men det visar 
sig ju först efteråt. 

11A. Har varit viktig tidigare eftersom respondenten inte vill flytta. Familjen bor i 
Stockholmsområdet och stannat för barnen skulle slippa flytta. Skulle kunna tänka sig att flytta 
om det var ett riktigt schysst jobb. Men inom Stockholm spelar det inte så stor roll var, närhet till 
Sturplan är inte viktigt, men det ska vara lätt att ta sig till jobbet. 

11B. Mer arbetsplatsen i sig. 
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F Projektledare 

Projektledare och kundansvarig på en av Sverige största byråer. Jobbat på byrån sedan drygt ett år 
tillbaka. Pluggade på Handels i Stockholm i fyra år, jobbade sedan 3-4 år på bank i London som 
analytiker. Var konsult på McKinsey i fyra år, med många projekt på marknadssidan. Tröttnade 
på att inte få jobba hela vägen ut och ville få tillgång även till den kreativa sidan. 

1. En riktigt bra chef, här blir det då byråchefen. Ska vara en individ som man kan se upp till, 
respektera och kunna lära av. Byråns franchise är viktigt, dvs hur välsedd och aktad byrån är, 
viktigt med ett gott anseende inom det område som är viktigt för mig och det jag vill jobba med. 
Gott anseende då det gäller en byrå som har hög strategisk kompetens. Att känna att man skulle 
kunna trivas med de kollegor som man träffar under intervjuprocessen. 

2A. Ja, det är det men det beror lite på. Finns två typer av utmaning, dels utmaningen att byta 
bransch. Det var den viktigaste utmaningen då. Inom branschen och som projektledare och 
kundansvarig, på kundsidan att bygga vidare på konton som redan finns och växa markant 
ytterligare. Arbetsteamutmaningen, hitta ett modus operandus där kreatörerna får utrymme och 
möjlighet att göra bra reklam och som projektledare själv vara så kunnig att man kan agera 
bollplank för dem i den kreativa processen. Denna utmaning bör inte underskattas. Dessa två 
utmaningar hör till jobbet och finns alltid där, gör de inte det ska man kanske fråga sig varför 
inte. Projektledarroll � utveckla sin kund, nya arbetssätt och teamet, så man får ut bra, kreativa 
grejer. 

För respondenten personligen finns utmaningar som är minst lika spännande och det är 
utmaningar som handlar om hur man utvecklar en byrå på rätt sätt, i form av kundstock, vilka 
kunder vill vi ha, vilka kunder behöver vi ha, vem ska vi jobba med och varför, vem ska vi inte 
jobba med och varför. Utveckla byråns erbjudande, finns mer områden än bara kampanjer som 
man kan erbjuda kund om man paketerar det på rätt sätt. Mer eller mindre strategiska beslut, kan 
erbjuda många tjänster till kund. Tjänsteutveckling utöver det som är kärnan, också en utmaning. 
Kanske mer knutna till en lite mer senior projektledarroll. � Kundstock, kundprofil, 
erbjudandeutveckling. Är inte så lätt att hitta på nya grejer, lätt att fastna i det man alltid gjort, och 
inte ha tid för det långsiktiga. Utmaning att hinna med det som är de verkliga utmaningarna som 
är långsiktiga. 

2B. Ja, inom ramen för projektledarrollen. 

2C. Ansvaret är kopplat till projektledarrollen. 

2D. Budget och personalansvar. Budgeten betyder bra ekonomi på kontot och att göra bra saker 
som kunden är nöjd med, detta är de två saker som ska förenas. De brukar gå hand i hand. Men 
det primära är att ha helhetsansvaret givet kontots förutsättningar. Någon form av 
personalansvar, men det är inte typiskt knutet till en projektledarroll. Personalansvar söks inte av 
alla, men jag tycker det är roligt i det lilla formatet. Det är roligt att jobba med en mindre grupp, 
exempelvis projektledarna på Storåkers, där man kan ha lagom koll på varje individ, det är en 
hyfsat homogen grupp där alla vill göra något, ingen är där för att sitta av tiden, utan man vill 
göra något. Där kan man bidra med väldigt mycket. 

3A. Det är extremt viktigt, men för projektledare är det mer en hygienfaktor, eftersom fokus 
ligger på det som levereras, i form av kreativa lösningar, nöjda kunder och pengar in. Spelar ingen 
roll varifrån man jobbar så länge det inte påverkar kunderna eller arbetsteamet. Ingen håller koll 
på hur många timmar man arbetar, roddar själv mycket om när man kommer och går… Blir 
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tryggare i sin roll med tiden. Jätteviktigt, men skulle utgå från att det var så om man sökte ett 
jobb. Att kunna välja när och var jag jobbar, kan ibland gå till överdrift med friheten om man 
måste jobba tillsammans, men det är en parantes. 

3B. Är inte oväsentligt. Arbetade tidigare i New York och där var mörk kostym dresscode, vilket 
jag inte ifrågasatte. Kan ganska bra trivas i allt, men uppskattar mycket med mer frihet här i 
reklambranschen. Har inte ens några klädregler när det gäller kundmöten, hel och ren gäller. 

4A. Lön är jätteviktigt, eftersom den har ett stort symbolvärde, det är den tydligaste markören på 
en persons marknadsvärde. Har en uppfattning om mig som yrkesmänniska och lönen är en del 
av det. Förmåner sådär, det som är viktigt på förmånssidan är främst pension. Övriga förmåner 
är små mervärden, men pension är det som verkligen spelar roll. Tittar nästan inte alls på det här 
med semester, det går tillbaka till flexibiliteten. Totalkompensation borde vara ett mått som 
används istället för års- eller månadslön. Pensionsförmåner är ju inget som räknas med vid 
”marknadsvärdesfunktionen” av lön. 

4B. Ja, absolut. 

4C. Jättebra fråga. Kan absolut tänka sig en sänkt månadslön med någon slags totalkompensation 
som blir jämförbar, men det är svårt eftersom kopplingen mellan lön och marknadsvärde finns.  
Skulle aldrig göra det för att man ”har lugnat ner sig”, men om det är kopplat till en större 
arbetsuppgift eller satsning som i början inte riktigt bär. Men absolut inte sänkt lön mot tjänstebil 
eller så. 

5A. Ja, enormt viktig. Tänker med jämna mellanrum på vad jag ska göra om 3-5 år. Manövrera så 
att man hela tiden känner att man ligger i rätt fil och är på väg någonstans.  

5B. Jo, eftersom yrket är en viktig del av identiteten. En stor del av den vakna tiden lägger jag på 
att arbeta, så därför är det viktigt att ha roligt och vill vara framgångsrik. Upplever att det i just 
reklambranschen skiljer mycket, mer än i de andra branscher jag jobbat inom. 

6A. Det är viktigt att det är en ledande byrå på något sätt, en av byråerna i framkant. 

6B. Inte så mycket i sig, mer som en del av en ledande byrå. Inte som en enskild faktor. Är inte 
oviktigt. 

7A. Som projektledare är man nästan alltid fast anställd, så har ingen stark syn på den frågan. 

7B. Nej. Inte utöver pensionsförmån. 

7C. Sådär, både och. Har jobbat på stora, amerikanska företag som är väldigt uppstyrda, men 
uppskattar formatet på Storåkers som är mer entreprenör och inte för strukturerat. Det ska vara 
en välsedd byrå. 

8A. Viktigt. En vilja och ambition att bli bättre är viktigare än att de är superduktiga. En anda av 
att vi vill, vi ska. En social miljö där man känner att man kan trivas. Att det är en trevlig atmosfär.  

8B. Mycket viktig. Det ska vara en stark person med en tydlig vision för byrån, vilka kunder är vi 
till för, vilken typ av reklam ska vi göra för dem. Stark på det sättet att den kan samla folk kring 
visionen. En person som jag känner att jag kan lära mig något av och som jag har respekt för. 
Utvecklande. 

8C. Jätteviktigt. Tydligt ledarskap. 
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9A. Inte så himla viktigt med konkreta uppgifter, huvudsaken är ansvar och utmaning. Med rätt 
ansvar och utmaning faller arbetsuppgifterna ut. 

9B. Kunderna är viktigast, det är så stor del av jobbet. En rolig entusiasmerande kund som man 
kan lära sig mycket av, då kan man göra lite av de tråkiga arbetsuppgifterna. 

10A. Ja, det är det. Men det är lite lurigt på en byrå. Amerikanska företag är extremt värdedrivna, 
till skillnad från svenska. Gemensamma värderingar är ett extremt mäktigt styrmedel, men det 
finns inte i lika stor utsträckning i svenska företag. Är extremt viktigt på så sätt att de företag som 
har det gör det lättare för sig. 

10B. Jätteviktigt. 

10C. Finns viktiga saker som en vision ska innehålla, vad vi ska göra kreativt, vad är vår 
trademark som byrå? Kunden köper det kreativa. Kreativ ambition. Visioner om kunder (vilka 
ska vi jobba med och inte). Sen också en intern hederskodex, men de två andra är viktigare. 

10D. Spelar lite roll i den första kontakten. Man träffar så mycket folk vid intervjun, så det spelar 
lite roll i vem väljer jag att ringa, vart skickar jag in min cv, men inte sen. 

11A. Jätteviktigt, vill inte bo någon annanstans än i Stockholm (i Sverige). 

11B. Letar bara i Stockholm just nu, skulle kunna bo utomlands kanske, men just nu vill jag bo i 
Stockholm. Urvalet sker inom Stockholm. 

G Produktionsledare 

Arbetar på en av Sveriges största byråer sedan 1.5 år tillbaka, arbetade innan som 
projekt/produktionsledare en mindre byrå i tre år. Har arbetat i branschen i fem år. 

1. En byrå som gör bra reklam med stora, intressanta kunder. Arbetsklimat. Lön. 

2A. Nya problem som ska lösas, nya kunder, träffa nya människor. 

2B. Ja, det är ju viktigt. Tycker om sina arbetsuppgifter. Vill lägga upp arbetet själv. 

2C. Ja, det är det. 

2D. Hålla tidsplan och budget. Få allt att gå i lås. 

3A. Har inte så stor möjlighet att vara flexibel kring eftersom hänsyn måste tas till arbetsgruppen. 
Men skulle uppskatta mer flexibilitet. 

3B. Nej, det viktiga är att ha ett intressant jobb. 

4A. Lön, men även semester är viktigt. Finns ingen övertidsersättning i reklambranschen, så det 
skulle vara välkommet med någon slags kompensation för övertid, så man känner att man får 
någon lön för mödan. 

4B. Ja, det finns. 

4C. Nej, det skulle behöva vara något väldigt viktigt eftersom lönen är en måttstock för framgång 
är det något som jag inte vill rucka på. 

5A.Viktigt med utvecklingsmöjligheter. Mer status, större konton och kunder, som ger 
erfarenhet. 

5B. Viktig, vill inte fastna utan utvecklas åt något håll. Problematiskt med produktionsledarrollen. 
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6A. Ganska stor roll, är roligt när grejerna syns. Ger stolthet. 

6B. Absolut, man blir glad när det går bra för byrån. 

7A. Fast anställning, skulle inte vilja ta exempelvis mammavikariat eller projektanställningar. 

7B. Jätteviktigt. 

7C. Ja, men det finns särskilda fall med nya byråer, om de som startat den är etablerade. Annars 
är det tryggare med etablerade byråer. 

8A. Viktigt när man väl jobbar, men svårt att veta innan man börjar. Men man luskar ju lite innan. 

8B. Väldigt viktigt att man känner att det finns en bra personkemi redan under intervjuerna. En 
person man har respekt för. Det är viktigt att man känner att chefen bryr sig om personalen och 
är empatisk. 

8C. Mycket viktigt. Försöker ta reda på så mycket som möjligt om det innan. Branschen är rätt så 
liten, så det är inte så svårt att ta reda på sånt och man känner av det vid en anställningsintervju. 

9A. Väldigt viktigt. 

9B. Det beror på, är gränsfall. En spännande kund med trista arbetsuppgifter ger ju inte så 
mycket, man kan lära sig mer med en mindre kund om man får större ansvar. Det viktiga är inte 
vem man har jobbat med utan vad man har gjort. Det måste finnas en balans mellan kund och 
typen av arbetsuppgifter. 

10A. Jo, är viktigt. 

10B. Är också viktigt. Bör vara väl uttalat så att medarbetarna vet vad vi kämpar för. Det kanske 
är viktigast eftersom det är något som motiverar medarbetarna. Medarbetarna bör också få reda 
på av ledningen tycker är bra ledarskap. 

10C. Vill jobba på en arbetsplats som tänker mycket framåt och hakar på nya trender. Den ska ha 
höga ambitioner och sikta högt, målet ska vara att bli bäst inom ett visst område. 

10D. Otroligt viktigt. Ett val kan stå och falla med det i dagsläget. För att byta från den 
nuvarande arbetsplatsen skulle det vara mycket viktigt, annars finns risken att man bara skulle 
ångra valet i efterhand. 

11A. Ja, väldigt viktigt. Stockholm innerstad på grund av närhet till jobbet. 

11B. Skulle vara det inom vissa ramar, men inte utanför Stockholm. 

H Art director 

Arbetar som art director på en av Sveriges största byråer. Har jobbat på byrån i drygt 3 år, gick 
AD-utbildningen på Berghs innan och har jobbat med reklam och webb redan innan 
utbildningen. Började i reklambranschen efter gymnasiet, men utbildade sig till AD senare. 

1. Svårt att säga när man jobbar på en så framgångsrik byrå som man är så nöjd med. Men skäl till 
att byta arbetsplats skulle vara att flytta utomlands eller om det var någon väldigt annorlunda 
byrå, skulle inte vara sugen på att byta till en liknande byrå, utan om det är några som startar en 
ny lite rolig byrå där man får möjlighet att vara med och forma arbetsplatsen. Dålig stämning på 
arbetsplatsen vore något som skulle kunna få mig att byta jobb, om jag hört att det är bättre 
stämning på en annan byrå. 
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2A. Eftersom man i jobbet i varje uppdrag måste komma på något nytt, så är det automatiskt ett 
utmanande jobb, det kommer med rollen. Därför skiljer det inte så mycket mellan de stora 
byråerna, men det beror ju på hur stora kunder man får ta och vad som krävs. Skulle nog tycka 
det var svårt att sitta på en liten byrå där de blev nöjda med om man gör något litet. Man vill 
skapa bra saker. 

2B. Rollen som AD är bra begränsad till en viss typ av arbetsuppgifter som man inte kan påverka. 
Är nöjd med den rollen. Kunden specificerar vad den vill ha, och visst kan man komma med 
andra förslag om man tycker att det absolut inte passar, men ofta så blir det ju då bestämt innan 
vad som ska göras. Som AD vet man vad som förväntas av en och vad man ska göra. 

2C. Ja, det är väldigt viktigt. Märkte när respondenten skulle ta över efter en kollega och de fick 
delat ansvar över projekten under en tid. Det var svårt eftersom man inte hade det fulla ansvaret, 
vilket var jobbigt när man är van att ta ett stort ansvar. Dessutom kan då saker falla mellan 
stolarna eftersom det inte är klart vem som har ansvar för vad. Osäkerheten i det blir påfrestande. 

2D. Det är viktigt att veta vad man har ansvar över. Vill ha ett stort ansvar. Känner ofta ett större 
ansvar för projektet än för kunden eftersom man är uppe i projektet varje dag och bara träffar 
kunden ibland. Men projektet går ju ut på att få kunden nöjd. 

3A. Spelar inte så himla stor roll, eftersom det är väldigt flytande arbetstider i branschen. Man vill 
inte gå hem innan arbetet för dagen är färdigt. Skulle i och för sig inte vilja jobba på en byrå där 
det ansågs häftigt att jobba över och att det blir någon typ av norm. Har inte hört så många 
ställen som lockar med att vara ett 9-17 jobb eftersom att det är så att man inte går hem om man 
inte är klar till fem. Man kan inte spela in en jättedålig reklamfilm bara för att man inte hunnit 
klart med den till fem. Planerar inte sina dagar långt i förväg utan ser vem som har tid och jobbar 
då med det projektet, vilket kan göra det svårt att få struktur i arbetet. Jobbar i olika team och det 
kan ibland bli svårt. 

3B. Det skulle kännas ansträngt och fånigt, men man ser att folk klär upp sig lite vid 
presentationer fast att det inte finns några uttalade regler. Men om någon skulle komma i helt 
galna kläder till ett kundmöte så vore det bra om projektledaren sa till, men det är ju sunt förnuft. 

4A. I branschen gäller generellt 6 veckor semester ungefär, skulle bli väldigt missnöjd om jag blev 
erbjuden mindre eftersom man vant sig. Kompensationsnivån ligger ganska lika inom branschen, 
finns olika slags bonussystem, men det är ofta något man inte vet om innan anställning. Lön blir 
ändå den viktigare formen av kompensation. 

4B. Svårt, men skulle ju ha svårt att byta om man skulle få gå ner i lön. 

4C. Att få jobba mycket mindre eller delägarskap med möjlighet till långsiktig vinst. Delägarskap 
ger en möjlighet till en rejäl hacka på ett bräde, och i slutändan får man då minst lika mycket som 
med den lön man hade. 

5A. Var väldigt viktigt när jag tog det här jobbet, var en av anledningen till att jag ville jobba på 
min nuvarande byrå. Skulle vara en viktig faktor. 

5B. Väldigt stor roll, det är den avgörande faktorn. 

6A. Spelar jättestor roll, just när man jobbar som kreatör gäller det att ha bra jobb i sin portfolio 
och det är en färskvara. Behöver då inte vara orolig eftersom med en bra portfolio kan man få 
jobb även någon annanstans.  
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6B. Sveriges bästa byrå spelar absolut ingen roll, eftersom den mäter hur nöjda kunderna är utan 
att ta hänsyn till antal kunder eller storlek på byrån. Kreativa priser däremot spelar roll, då vet 
man att det råder ett bra kreativt klimat och att det finns kunder som vill göra bra grejer.  

7A. Är just nu fast anställd dels på grund av att det är svårt att frilansa som AD och mest kanske 
för tryggheten. Är nästan omöjligt att frilansa som AD med den typ av uppdrag jag jobbar med 
nu. 

7B. Inte så viktigt. Uppenbarligen inte, har ju ingen tjänstepension idag, finns annat typ 
sjukförsäkring, men det var inget som avgjorde. 

7C. Var viktigt vid valet av det här jobbet, kom från Berghs, ville hamna där man vet att man får 
en bra chans att göra bra grejer och jobba på ett ställe som folk känner till. Om 10 år spelar det 
kanske inte så stor roll, men det måste fortfarande vara en utmaning. Vill inte byta till ett litet 
ospännande företag bara för att få bättre arbetstider. 

8A. Det spelar stor roll, det är väl nr 2 efter kreativ och utmanande. Det är viktigt att det är en 
god stämning på arbetsplatsen eftersom det inte funkar i längden annars. Ett tag kan man kanske 
stå ut med duktiga kollegor som inte är trevliga, men det är viktigt att känna sig trygg med sina 
kollegor och kunna jobba bra tillsammans i gruppen. 

8B. Är viktigt eftersom det genomsyrar hela organisationen hur chefen är. Är ju svårt att få ett 
skönt klimat med en djävul till chef. 

8C. Svårt, det är jobbigt när en chef går utanför sina egentliga chefsuppgifter och lägger sig i för 
mycket på detaljnivå och förlorar överblicken. Är mycket platta organisationer nu, men det måste 
ändå vara en tydlig ledare eftersom det annars är svårt att veta vem som har ansvar över vad, vem 
man ska vända sig till och vem man ska ta upp dagliga frågor med, det måste finnas en uttalad 
person med rollen. Det behöver inte leda till att organisationen är hierarkisk för det. Det är 
viktigt att inte plattheten går över i flummighet. 

9A. Ganska viktigt, vill ha spännande och roliga saker, stora kampanjer och reklamfilmer. Finns 
ju de som bara få sitta och skriva broschyrer, det känns ju inte så kul. 

9B. Det är viktigare att göra roliga saker än vilken kund man jobbar för. Inga kunder känns roliga 
i sig om inte projektet är kul. 

10A. Ja, grundvärderingarna känns det rätt viktigt att ha gemensamt, skulle inte funka annars, 
men det är kul om människor är lite olika annars. 

10B. Vid anställning kommer alla och har samma mål, ”vi ska bli bäst”, men det känns som att 
det bara är för pappret. Måste ju ha ambitioner, men det ska ju kännas att det faktiskt går att leva 
upp till. 

10C. Bryr sig inte jättemycket om det. Vill bara att de ska få ut så bra jobb som möjligt och att 
kunden blir nöjd. 

10D. Spelar rätt så stor roll, saker som man hört ryktesvägen påverkar ens val. Vissa byråer går 
bort om man hör saker om dem och känner att även om de är kreativa så är det nog inte rätt 
ställe för mig. 

11A. Ja, har i och för sig bott och jobbat i Göteborg i tre år innan jag började på kontoret i 
Stockholm och nu vill jag jobba i Stockholm. Är ju svårt att flytta ifrån familj och vänner, 
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dessutom finns det så många bra reklambyråer i Stockholm att urvalet är stort. Vill jobba inom 
tullarna. 

11B. Tidigare var det arbetsplatsen eftersom jag faktiskt flyttade till Göteborg, vill nu jobba i 
Stockholm. Dessutom ligger de bästa byråerna i Stockholm. 

I Projektledare 

Har varit verksam i branschen sedan 1992 och har arbetat både som strateg och kreatör. 

1. Förutsättningar för att göra ett bra jobb, och leverera ett bra och kreativitet bidrag, kollegor, 
det är de som är viktigast på byrån. 

2A. Väldigt viktigt, varje uppdrag är en ny utmaning. Problemlösning är alltid en del av varje 
uppdrag.  

2B. Det handlar om att ständigt ifrågasätta allt, kundernas brief, uppdraget och lösningen i sig. 
Man påverkar alltid sin arbetsuppgift så det är mer av en förutsättning. 

2C. Inte viktigt men en förutsättning då man är projektledare, även viktigt att de i arbetsgruppen 
tar ansvar. Nyckelpersonerna har ansvar för projektet (ad, copy, projektledare).  

2D. Båda är lika viktiga ligger i projektledarnas roll. (Det handlar om att ge de bästa 
förutsättningarna för gruppen som ska genomföra projektet.) ”Det handlar om att kratta gången 
för sina projektmedlemmar” 

3A. Superviktigt i dagsläget, för ca 2 år sedan hade det inte varit viktigt alls. Mycket pga 
familjesituation. Flexibla arbetstider men oftast arbetar man mer än genomsnittet. 

3B. Skitviktigt, för att personliga ska få uttrycka sin personliga stil. Frihet att utrycka sig via sin 
stil. Skulle vara negativt om det förekom.  

4A. Är inte så jävla bra betalt som man tror. Det är i regel bättre betalt än genomsnittet. Lönen är 
dock det viktigaste. 

4B. Är delägare så det är lite annorlunda. Men visst har man en lägsta nivå. Det är ett kvitto på 
sitt marknadsvärde. 

4C. Absolut, mer frihet att gå ner i tid. Exempelvis gå ner på halvtid. Många saker vid sidan av 
jobbet som tar tid. Barnen tar tid och det skulle egentligen bli billigare att vara ledig istället för att 
fixa barnflicka, extra bilar mm. Dock helt oviktigt för två år sedan. 

5A. Absolut, superviktigt. Om man inte utvecklas och gör intressanta saker så blir man uttråkad. 
Undervisar ibland. Måste hela tiden vara stimulerad på jobbet. 

5B. Svårt att göra karriär i branschen pga av att man har platta organisationer pga reklambyråer. 
Man an inte göra karriär i branschen. Det är så små steg man tar i branschen. Man blir viktig på 
en mindre byrå. Stor byrå och är ”oumbärlig” så kan man få jävligt hög lön. En form av 
inlåsningsmekanism. 

6A. Jätteviktigt förut. Sökte efter statusfyllda arbetsplatser. Svårt pga av att respondenten är 
delägare.  

6B. Tokviktigt, men när man väl vinner så är det inte så stort. Börjar bli en vana för dem. Kvitto 
på bra jobb och en förutsättning för att få nya uppdrag och intressanta kunder. 
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7A. Ingen större skillnad idag, ”man tror man är fast anställd men det kan gå fort”. Inte så stor 
skillnad idag då man är känslig för hur det går i branschen. För respondenten är det sak samma. 

7B. Viktigt om man ä fast anställd. Viktigt åt båda håll man vill ha 6 månader om man får sparken 
men nackdel om man ska byta jobb självmant. 

7C. Inte så viktigt med etablerad byrå. Men viktigt med etablerade personer. Förr var det viktigare 
med etablerat företag. 

8A. Det är allt! Det är den tillgång som en byrå har. Kompetensen är viktigast om valet står 
mellan trivsel och kompetens. 

8B. Jättestor betydelse, kan vara viktig på både ett bra och dåligt sätt. 

8C. Skapa de bästa förutsättningarna för att sina medarbetare ska kunna lösa sina uppgifterna. 
Inte styra med hela handen. Se till att alla förutsättningar finns, men samtidigt att man lyckas hålla 
sig inom ramarna. 

9A. Viktigt, men skilda uppgifter och hur man löser dem. Mycket pga att man ständigt får lösa 
nya kunder 

9B. Kunden spelar ingen större roll, att den är cool. Viktigare med arbetsuppgifterna. Ofta är det 
tråkigare att jobba åt en stor kund exempelvis Coca-Cola. 

10A. Väldigt viktigt. Det fungerar inte om man har olika värderingar. 

10B. Inte så viktigt, än mer viktigt vad man har för grundsyn. Tron på det man gör. Ser rimlig 
vision som tron. 

10C. ”Att alltid lösa uppdragsgivarens verkliga problem” 

10D. Väldigt viktigt, om det är ett dåligt arbetsklimat är det svårt att leverera. Man jobbar ihop, 
svår att göra något åt det 

11A. Ja viktigt, kan bara tänka sig att jobba i Stockholm 

11B. Styrs av geografiska aspekter, men säg att en byrå mår bäst av att vara i ex London så skulle 
det vara ett alternativ. Dock är inget utanför Stockholm aktuellt. 

J Fd art director 

Arbetar som grafisk formgivare, design director på en designbyrå. Har jobbat inom design, 
reklam och tryckning sen 1999, sex år med reklam. Har tidigare varit art director på en av de 
största reklambyråerna i Stockholm. 

1. Ett flexibelt arbetssätt, alltså att jag kan komma och gå lite som jag behöver, jobba hemifrån 
när det behövs och från kontoret när jag behöver. Att det är en byrå som är känd för mig på 
något sätt, antingen att kreatörerna är duktiga och har gjort bra arbeten som jag har läst om eller 
att någon som jag känner har berättat om dem och säger att de är bra, trevliga människor och gör 
bra jobb. Framför allt att de gjort bra jobb eftersom man alltid arbetar i grupp och därför blir 
beroende av att även copy och projektledare kan tillföra mina arbeten någonting eller förhöja det 
jag gör. Om man jobbar med folk som är sämre än en själv så blir man inte bättre.  

2A. Konkret är det kundutmaningar, alltså vilken typ av uppdrag det är. Man söker sig till en 
arbetsplats som redan har en profil och arbetar med den sortens kunder och uppdrag som man 
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själv vill arbeta med. Det är viktigare att de redan har den profilen än att de är intresserade av att 
försöka bygga upp det. Man måste ha det förtroendet. 

2B. När man söker ett jobb diskuterar man vilka kunder man kommer att jobba med primärt och 
då är det ju viktigt, men det är inte jätteviktigt. Om man menar att man då ska ha en grund med 
rätten att tacka nej till vissa kunder då är det inte viktigt. Men om det är exempelvis 
cigarettmärken så tar inte företag i reklambranschen in sådana kunder utan att fråga sina anställda 
först. 

2C. Inte viktigt att känna ansvar över företaget som ledare eller i sådana positioner. 

2D. Ansvar över mina egna uppgifter och det sätt jag lägger upp saker och ting, det är jätteviktigt. 
Skulle absolut inte gå om det fanns någon som bestämde precis allt som skulle göras och när. 

3A. Ja, det är viktigt för jag har barn. Vill kunna känna att jag kan lämna och hämta barnen utan 
att vara stressad. Men att jag då kan ta igen det på kvällen eller på helgen. Men också att företaget 
har en förståelse för att det kan vara så att man ibland kan jobba 300% och ibland bara 50% och 
att det är helt okej. Man känner ju ändå ansvaret att leverera det som man har åtagit sig, men sen 
spelar hur och när mindre roll så länge man håller tidplanen. 

3B. Det finns en väldigt casual dresscode i branschen, men det är ganska viktigt för många hur 
man klär sig. Om man har en presentation tar man på sig kavajen för att kunderna har det, man 
försöker vara på en jämställd nivå. Och sen i viss mån är det viktigt med mode och trender. Den 
finns där, men är ingenting som man måste följa på något sätt. 

4A. Det har ändrat sig när man fick barn, men det jag värdesätter mest just nu är tid och frihet, 
det är absolut viktigast. Det jag blivit gladast över var när jag fått något oväntat, som två extra 
semesterveckor på sommaren eller en julbonus oförhappandes, för att det kommer överraskande 
och inte är del av ett bonussystem som man redan vet om och förväntar sig. 

4B. Ja, absolut. 

4C. Att behöva jobba mindre timmar, få mer semester eller att bli delägare, alltså en lösning som 
gör att man kan få mer pengar i slutändan om det går bra. Men den lägsta nivån är ganska hög i 
den här branschen, vilket gör att pengarna inte blir så viktiga eftersom lönen ändå är ganska hög. 
Det är därför mer andra faktorer som spelar in när man väljer jobb. 

5A. Ja. Det är jätteviktigt att känna att man får jobba med människor som man tycker är 
skitduktiga, det är nästan 60-70% av varför man vill byta arbetsplats. 

5B. Spelar jättestor roll, men karriär i branschen är att man kan vinna mycket bra priser och att 
man kan stå högre i hierarkin. Att man kan bli kändis i branschen för det man har gjort. Är ju 
generellt en väldigt platt bransch, så att VD:n på ett företag är oftast en helt vanlig projektledare 
eller ad. 

6A. Spelar olika stor roll i olika skeden av livet, när man kommer från reklamskolan spelar den 
oerhört stor roll. Sen så spelar den olika roll för olika personer, det finns dom som är så säkra i 
sig själva att de kan starta en egen byrå på en gång, men för de allra flesta är chansen att bli någon 
eller få det i CV:t som gör att man kan få jobb var som helst och få lära sig mycket på en gång av 
de här som är allra bäst. Då lär man sig allt i raketfart och det är en oändlig skillnad på att jobba 
på en riktigt bra byrå och en dålig byrå. 
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6B. Det är ett kvitto på att byrån är väldigt kreativt driven och det kommer som en följd av att en 
byrå är duktig. 

7A. Frilansar för jag behöver stor frihet i sitt arbete, vilket nog inget företag kan skriva under på. 
Det finns många företag som pratar om att de har en väldigt stor frihet och har en jättestor 
flexibilitet i sitt sätt att jobba, men det handlar mer om en flexibilitet att man ska kunna ställa upp 
och jobba när som helst. Man kan få vara ledigt mycket, det är egentligen inte en ojämn balans, 
men det är precis tvärtom mot vad respondenten vill ha (kunna jobba när jag vill). Vill inte vara 
en sån person som alltid ringer hem till familjen och säger att ”jag måste jobba över helgen”. Man 
kan jobba när det passar en själv och har en större frihet som frilans. 

7B. Nja, finns inte riktigt. 

7C. Kravet skulle vara att det är människor som är etablerade, dokumenterat duktiga och har 
vunnit priser, eller blivit rekommenderade av andra som man litar på. Det måste kännas som en 
person som man kan jobba tillsammans med. 

8A. Ja, men det vet man först efteråt. Spelar jättestor roll, man får ju oftast inte ett jobb om inte 
kontakten under intervjuerna känns rätt. När man väl har börjat så slutar man om man inte trivs 
med sina kollegor. Om det var en byrå med jätteduktiga människor som var otrevliga skulle jag 
nog sluta, om jag inte skulle få sparken. Det går inte att jobba ihop med människor som man inte 
trivs ihop med, det går inte att bara vara kollegor eftersom man jobbar så tätt ihop. 

8B. Finns inte så mycket chefer, finns ofta en formell chef, men eftersom ägarskapet ofta är 
fördelat på flera personer. Och i branschen är ett vanligt sätt att få folk att stanna att göra dem 
delägare. Men chefen är den person som ska sätta någon slags stämning och hur man arbetar med 
något. Är den person som jobbar fram det och blir därför en jätteviktig person, dessutom håller 
den reda på ekonomin och ser till att det finns en balans, att här sköts allting som det ska göras. 
Men som ledare finns det egentligen ingen sådan person.  

8C. Det spelar inte så mycket roll, men det är ju skillnad på byråer som är projektledarstyrda och 
kreatörledarstyrda. Fokus läggs på lite olika saker och det är på ett sätt tryggare när det är 
projektledarstyrt, det kommer från det ”tråkigare” hållet, å andra sidan så finns det ju lyckade 
exempel på kreatörstyrda byråer, men det finns väldigt många exempel på kreatörstyrda byråer 
som har gått i konkurs för att de inte kan få koll på ekonomin. 

9A. Alla yrkesgrenarna är väldigt definierade och de skiljer sig aldrig åt. Eftersom allt görs i team 
så vävs alla delar ihop, vilket gör att även en ad sitter och filar på texten. Oftast får man alltid 
göra allt åt en kund, både film, broschyr och annons. 

9B. Skulle säga kund, men det finns ju kunder som verkar roliga men sen upptäcker man att de är 
jättetråkiga att arbeta med och tvärtom. Därför är det svårt att säga. 

10A. Ja, det är det. 

10B. Det är jätteviktigt, men inte att de finns nedskrivna. 

10C. Att bli bäst kreativt, men ha ekonomin också. Men det är inte så viktigt att skriva ner mål 
med ord, utan det viktigaste är hur man lever dem. Man måste inte tävla, men det är ändå kvittot 
på att byrån är bra och kreativ. Då ser man att de tycker det är viktigt med kreativitet. 

10D. Jättemycket. Den sammanlagda bilden av vad man har hört om en byrå, antingen läst eller 
fått berättat för sig av någon man känner och litar på. Sen har man antagligen varit på två eller tre 
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intervjuer också, så byrån tittat på saker man har gjort och man har hört dem beskriva sättet de 
arbetar på. Så det är det som är valet. 

11A. Ja nu, men inte förut. Nu är det Stockholm.  

11B. Det är ganska bra för byrån när folk flyttar för att jobba på en bra byrå utanför Stockholm, 
eftersom de inte känner så många i den nya staden och därför umgås mycket med arbetskamrater 
och inte bryr sig så mycket om de jobbar mycket. I Stockholm blir det mer splittrat om man har 
vänner och familj där som man vill hinna med. Men det finns tyvärr bara två eller tre byråer 
utanför Stockholm som lever upp till den kreativa standard som krävs och även kan locka till sig 
intressanta kunder. 

K Fd projektledare 

Jobbade på reklambyråsidan mellan 1999 och 2004, lämnade branschen under nedgången som 
var 2003 och sökte sig till andra branscher. Har jobbat för två olika teleoperatörer de senaste tre 
och ett halvt åren. Var på två olika byråer som projektledare och kundansvarig. Arbetade mycket 
med stora B2B-kunder. 

1. Större välrenommerad byrå som fungerar som ett större företag med struktur. Jobba med 
människor jag tror på och som har samma synsätt på kommunikation. Bra villkor som passar 
med familjeliv. 

2A. Kunder som står inför stora, kommunikationskrävande utmaningar. Där man får ganska stor 
frihet att utveckla något man själv tycker är bra. 

2B. Ja. Har aldrig haft ambitionen att vara kreatör. Vill inte bli för hårt styrd. 

2C. Ja, absolut. Det är viktigt att man har ansvar inför kunden. 

2D. Kundrelationen, att hålla kunden informerad om vad som händer med uppdraget. 

3A. Frihet under ansvar, var annorlunda när man var yngre och ny i branschen. Satt alltid kvar. 
Att jobba på reklambyrå kan bli lika mycket livsstil som ett jobb, men det är ingen kul livsstil och 
det är mer regel än undantag att man måste jobba kvällar och helger. 

3B. Tycker att det är skönt utan strikt dresscode, men det finns en outtalad. Som projektledare 
anpassar man sig efter kunden. Annars gäller väl anständigt klädd, hel och ren. 

4A. Pengar är viktigt, men väljer inte efter den som betalar mest, utan den som ger bäst 
totalvillkor. Det är lättare att förhandla om extra semester när man redan har förhandlat upp sin 
lön, eftersom det inte är så mycket att göra på en reklambyrå under sommaren. 

4B. Ja, men skulle inte rucka på den eftersom den visar något slags marknadsvärde. 

4C. Inte den lägsta nivån. Men en mindre spelare skulle få betala mer för att få över respondenten 
än vad en större byrå skulle behöva. 

5A. Ja, absolut, mycket viktigt. Det kan vara både utbildning och att få jobba med seniora 
personer med erfarenhet och kunna lära sig av dem. 

5B. Titlar är inget som är viktigt, men att hela tiden kunna utvecklas är viktigt. Man blir senior 
projektledare och sen kanske VD om man vill och om det finns en sådan plats ledig. Sen spelar 
inte titeln någon roll, bara man blir duktigare, får mer ansvar och mer betalt. Har personligen 
inget intresse av att jobba utomlands. 
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6A. Både ja och nej. Man får som byrå den status man förtjänar, en byrå som levererar bra grejer 
får status, eller rättare sagt respekt för att man gör bra grejer. Men det är viktigare att göra bra 
grejer och hjälper kunden dit de ska. 

6B. Inte ett dugg. 

7A. Spontant, gärna fast anställning. Det är lite så att vill de ha mig så ska de betala för det också. 

7B. Stor vikt och gärna erbjuda pensionssparande. 

7C. Ja, men skulle kunna hoppa på en nystartad byrå om den drevs av rätt personer, då skulle det 
vara folk man kan lära sig något av. Det måste finnas ambition och potential att bygga en bra, 
välmående byrå. 

8A. Väldigt viktigt, men det är inget man vet innan man börjar. Men trivs man inte med 
kollegorna slutar man. En bångstyrig kollega går att hantera, då är chefen viktigare. 

8B. Det är extremt viktigt, det måste finnas en ömsesidig respekt. Chefen måste förstå sina 
medarbetare och kunna stå bakom dem. 

8C. Väldigt viktigt med respekt och frihet. Det finns tyvärr många dåliga chefer och färre riktigt 
bra. 

9A. Man vill hela tiden ha utvecklande och nya uppdrag, variation i uppdragen är viktigt. Man vill 
inte jobba med samma typ av uppdrag och kunder jämt. 

9B. Det är viktigare att göra roliga uppdrag än vem de görs åt. Det måste funka bra mer dem man 
jobbar med. Det måste finnas en tvåvägskommunikation mellan kund och byrån, att de 
tillsammans hittar den bästa lösningen. 

10A. Nja, bra att ha ungefär samma grundinställning till reklam och kommunikation. Men det är 
inget som är avgörande vid val av arbetsplats. 

10B. Ja, behöver inte vara att bli bäst, utan bör mer fokusera på att vara en bra och välmående 
byrå, en riktigt bra arbetsplats. Det ska finnas en sund inställning och en vilja. 

10C. Reklamvärlden är mycket huller om buller och kan vara för ostrukturerad. Mindre byråer är 
ofta beroende av pengar i så stor grad att de måste tacka ja till alla typer av konstiga uppdrag. 
Men det skulle väl vara att uppnå en sund nisch med en sund ekonomi och bli väldigt duktig 
inom den nischen. 

10D. Det påverkar väldigt mycket, det får inte vara en kaotisk arbetsplats utan struktur. Man gör 
lite vad man känner för just nu, tycker att det borde gå att jobba lite mer strukturerat även i den 
här branschen. Hade anpassat sig förut, men nu är det inte aktuellt med en arbetsplats där man 
jobbar helg och kväll hela tiden. 

11A. Ja, det är det. Finns inte så många riktigt bra byråer utanför Stockholm, Göteborg och 
möjligtvis Malmö. Det är svårt att hålla samma nivå där. Uppdragen som utvecklar byråer finns i 
Stockholmsområdet eftersom många stora företag har sina huvudkontor och 
marknadsavdelningar här och det gör det lättare att träffas. Det är viktigt att kunna träffa kunden 
ofta och ha en bra dialog. Bygga upp en långvarig relation och förstå varandra. 

11B. Skulle inte vilja flytta nu, är rotad med familj och vänner i Stockholm. 
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L Art director 

Arbetar som kreatör (art director) på en byrå i Stockholm sedan två år tillbaka. Läste till kreatör 
först två år i Australien och sen ett år i England. Jobbade på Storåkers ett par månader efter 
examen i England, fick ett juniorjobb i London och jobbade i ett år på en liten byrå där innan 
respondenten flyttade hem till Sverige igen. Har jobbat dryga tre och ett halvt år. 

1. Hur bra byrån är kreativt, hur mycket priser den vinner och hur välsedd den är. Sen skulle även 
storleken spela roll, gärna en lite större byrå och att det är en stabil byrå, hur länge den har 
funnits och vilka kunderna är. 

2A. Det är viktigt att det finns utmaningar, annars blir det tråkigt. Men då ska utmaningarna vara 
realistiska och ligga i mitt jobb, alltså utmaningen ska vara för mig att hitta en bra lösning. Det 
ska inte vara att försöka lösa något någon annan inte klarat tidigare, utmaningen ska inte ligga i att 
uppdragsbeskrivningen är dålig eller att det är en konstig kund som inte vet vad de vill ha, utan 
det ska ligga i något jag kan lösa i mitt kreativa arbete. 

2B. Ja, det är viktigt. Ska veta själv vilka ansvarsområden jag har och vad jag kan påverka. 

2C. Ja, det är det för det handlar om att veta vad arbetet innefattar. Det är lättare att ta ansvar 
över ett område jag vet att jag har ansvar över än om det är så att jag inte har slutansvaret över 
det. 

2D. Det kreativa och då det visuella. 

3A. Det är viktigt. Är mycket det här att det finns en frihet att börja lite senare eller gå tidigare 
och springa ett ärende om jag behöver. 

3B. En dresscode skulle vara lite störande, men skulle inte vara ett problem. Men det skulle inte 
passa ihop riktigt med rollen som kreatör. Handlar ju också om att kunna slappna av i kläderna 
och känna att man trivs. 

4A. Det är en blandning. Men lönen och semester är nog viktigast. 

4B. Ja, det finns. 

4C. Det skulle vara drömjobbet skulle jag kunna tänka mig att gå ner i lön. 

5A. Ja, både och. Som AD klättrar man ju inte i rang titelmässigt, om man inte blir CD. Men det 
är ju ganska långt fram. Du klättrar istället i rang genom de arbeten du gör. Så det är viktigt att 
det är högt i tak och finns plats för mycket kreativa lösningar eftersom det är det som gör att du 
kan klättra i rang på en byrå och inom branschen, göra bättre grejer och vinna priser. 

5B. Det är viktigt. Karriär handlar om att få respekt internt och att göra sig ett namn inom 
branschen. Att bli erkänd som en duktig kreatör. 

6A. Det är viktigt eftersom att de kreativa jobben finns på byråer med status. 

6B. De kreativa priserna är viktigast och framförallt utlandspriser då eftersom det är mycket 
svårare att vinna utanför Sverige. Sveriges bästa byrå är bra eftersom det är kunderna som har 
valt, men det är inte lika viktigt för en kreatör som kreativa priser är. 

7A. Är just nu nöjd med fast anställning, men skulle kunna frilansa om ett par år när man har lite 
mer kontakter och mer erfarenhet. 



 

69 

7B. Ganska viktigt, men tyvärr inte jätteviktigt. Kort provanställning är bra, flexibilitet i 
arbetsdagen, semester och pensionssparande också. 

7C. Det är bra om det har funnits ett tag och inte är helt nystartad, utan att det har gått runt ett 
par år så att man vet att det inte bara går på lånade pengar. Om byrån är nystartad ska den drivas 
av rätt människor, som man vet vilka de är och att de har potential i form av kontakter och 
erfarenhet. 

8A. Inte personligen så mycket att man måste känna dem innan, men man vill ju veta att de är 
duktiga och kreativa personer. Om det hårddras är det viktigare att de är duktiga än trevliga. 

8B. Den kreativa chefen är jätteviktig, byråchefen påverkar inte det kreativa arbetet lika mycket. 
Med en bra och duktig kreativ chef kan jag tänka mig att hoppa på en nystartad byrå. 

8C. Det är viktigt att de har rätt filosofi, exempelvis att de vill vara en kreativ byrå. Det är viktigt 
att veta vad de står för innan man börjar. 

9A. Viktigt, det är jätteviktigt. Att jag gör det jag ska göra, alltså jobba som kreatör och med 
problemlösning. 

9B. Arbetsuppgifterna, eftersom kreatörer inte har så mycket med kunderna att göra. 

10A. Tror att det är viktigare än man tror. 

10B. Jätteviktigt att veta innan, vill de vinna priser, hur mycket tid, pengar och energi läggs på 
uppdragen… 

10C. Full fokus på det kreativa, att det verkligen finns en målsättning som genomsyrar hela 
verksamheten. Att alla jobbar efter samma mål och i samma riktning. 

10D. Det skulle styra valet mer än det byrån säger, om jag inte känner att det de säger och det jag 
uppfattar inte stämmer överens känns det inte bra. Uppfattningen fås genom möten och samtal i 
anställningsprocessen och intervjuer. Sen finns det inte så många byråer i Sverige, så man har nog 
en uppfattning om de flesta av dem redan från början, eller så kan man höra sig för. 

11A. Där är det frågan om hur byrån är, om den bara är okej, så blir geografi viktigt, men är det 
en fantastisk byrå så spelar geografi mindre roll. 

11B. Mest specifik arbetsplats. 
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BILAGA 5 KONTAKTADE BYRÅER 
Reklambyrå Antal anställda 
CATT OCH CO Över 25 st 
Garbergs Över 25 st 
Grey Stockholm Över 25 st 
King Över 25 st 
Publicis Stockholm Över 25 st 
Storåkers McCann Över 25 st 
TBWA Över 25 st 
Åkestam.Holst Över 25 st 
Forsman & Bodenfors (Stockholm) Över 25 st 
Ogilvy one  Över 25 st 
DDB Över 25 st 
Food & Friends 16-25 st 
Fältman & Malmén 16-25 st 
Otto 16-25 st 
Palladium 16-25 st 
Ruth 16-25 st 
Tackolov 16-25 st 
SWE Reklambyrå 16-25 st 
Abby norm 8-15 st 
Blomqvist 8-15 st 
Edison 8-15 st 
Granath EURORSCG 8-15 st 
Grand annonsbyrå 8-15 st 
Heart 8-15 st 
Hummingbirds 8-15 st 
Hägerfredlund 8-15 st 
Infobahn 8-15 st 
Inte Rio 8-15 st 
Le bureau 8-15 st 
Mcbride 8-15 st 
Brandreality 8-15 st 
Open communications 8-15 st 
Tank/Y&R 8-15 st 
Soya 8-15 st 
Zco 8-15 st 
Nimbus Under 8 
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BILAGA 6 ENKÄTSVAR 
I tabellen nedan har enkätsvaren sammanfattats efter varje respondent och fråga. Det totala 
värdet som varje fråga fått är det värde som använts vid analysen. 

Fråga 
Respondent 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. 

A Projektledare 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 

B Copywriter 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 4 

C Art director 2 2 2 2 2 4 3 2 3 1 4 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 4 

D Art director 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E Projektledare 2 3 1 2 4 4 1 2 4 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 4 2 2 

F Projektledare 1 1 2 1 3 4 1 1 2 3 2 4 3 1 1 3 2 1 1 3 3 3 

G Produktionsledare 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 4 

H Art director 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

I Projektledare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 

J Fd art director 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 

K Fd projektledare 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 4 4 

L Art director 1 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 3 

Totalt 23 27 26 27 33 41 24 24 29 29 30 32 29 28 32 25 28 28 26 35 37 43 

 

Tabellen nedan är en frekvenstabell som användes för att kunna rangordna svaren från enkäten. 
Den visar hur många respondenter som rankat frågan med respektive siffra, exempelvis har sex 
stycken respondenter angett att A. Utmaning i arbetet som helhet skulle vara Helt avgörande och 
rankat påståendet med en etta, tre stycken har rankat det med en tvåa, osv. 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

Antal 1 6 5 4 4 2 2 6 4 3 4 3 3 2 5 4 4 4 3 5 2 0 0 
Antal 2 3 2 5 4 4 0 2 6 3 2 4 2 6 2 1 5 3 5 3 2 3 1 
Antal 3 1 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 4 3 
Antal 4 2 3 3 3 5 9 2 2 4 3 4 3 4 4 5 2 3 3 3 5 4 8 

 


