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Research questions:  
!! What views of marketing do Swedish ad agencies have when it 

comes to their external marketing and are there measurable 
differences in external marketing regarding Swedish ad agencies 
related to size, type of agency and geographical location? 

!! Do Swedish ad agencies prioritize their external marketing? 
 
Purpose:  The purpose of this study is to find out how Swedish advertising 

agencies market themselves. 
 
Method:  A quantitative research method has been implemented in order to 

generalize results between the collected sample. A survey was sent 
out to agencies within the marketing industry located in the 20 most 
highly populated cities in Sweden, which resulted in 138 
respondents. The results were analyzed through a descriptive 
analysis and with cross tabulations, comparison of means and 
Kruskal-Wallis ANOVA-test in the analytics program SPSS.  

Conclusions:  Swedish ad agencies implement both a transactional and a relational 
view when they market themselves. It is a high priority for Swedish ad 
agencies to market themselves. 

 The most common and effective method for ad agencies to market 
themselves is to make use of their business network.  

The study shows that there are differences regarding how Swedish 
ad agencies market themselves related to size and location. 
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Frågeställningar:  

!! Vilket synsätt har marknadsföringsbyråer på sin marknadsföring och 
vad finns det för jämförbara skillnader marknadsföringsbyråer sett till 
storlek, inriktning och geografisk plats? 

!! Prioriterar marknadsföringsbyråer sin marknadsföring? 

Syfte:!! Syftet med denna studie är att ta reda på hur svenska 
marknadsföringsbyråer marknadsför sin egen verksamhet.  

Metod:  En kvantitativ forskningsansats har använts för att kunna generalisera 
resultatet utifrån studiens urval. En enkätundersökning har skickats ut 
till marknadsföringsbyråer i de 20 städerna i Sverige med högst antal 
invånare och 138 svar samlades in. Resultatet analyserades via 
deskriptiv analys och med hjälp av korstabeller, jämförelser av 
medelvärden och Kruskal-Wallis ANOVA-test genom analysverktyget 
SPSS. 

Slutsats:  Svenska marknadsföringsbyråer adopterar både ett transaktions- och 
relationsinriktat synsätt när de marknadsför sig. Att marknadsföra sig 
är något som marknadsföringsbyråer prioriterar högt.  

Att utnyttja byråns affärsnätverk är den vanligaste marknadsförings-
metoden och anses vara den mest effektiva för byråer i Sverige. 

Studien visar även att det existerar skillnader gällande hur byråer 
marknadsför sig sett till byråstorlek och geografisk plats. 
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Begreppsdefinition: 

Marknadsföringsbyrå - Samlingsnamn på företag vars affärsidé går ut på att ge 

konsultation, producera samt genomföra marknadsföringsmässiga kommunikations-

åtgärder åt andra företag. En marknadsföringsbyrå kan ha olika inriktningar och 

expertisområden såsom reklam, digital, design, public relations, event och dylikt. I 

denna studie kommer ordet marknadsföringsbyrå hädanefter referera till företag 

som passar in i denna beskrivning. 

Förkortningar:�

Byrå - Ordet byrå används som förkortning för marknadsföringsbyrå. 
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1. INLEDNING  

Studien inleds med en bakgrund som därefter mynnar ut till en probleminriktad 

diskussion kring det valda ämnet. Fortsättningsvis behandlas studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Under studierna på det Internationella Marknadsföringsprogrammet på Mälardalens 

Högskola i Västerås har en nyfikenhet väckts kring om och hur marknadsförings-

byråer marknadsför sig. Under programmets sista termin fick en av medförfattarna 

till denna studie chansen att praktisera på en kommunikationsbyrå. Under praktiken 

gavs bättre insyn i området kring hur marknadsföringsbyråer marknadsför sig. Det 

visade sig vara en komplex fråga även för personer i branschen. Detta resulterade i 

ett intresse att undersöka frågan djupare, vilket i sin tur ledde till valet av 

kandidatuppsatsens ämne.  

1.1. BAKGRUND 

Enligt Svenska Statistiska Centralbyrån fanns det år 2015 20,692 antal reklam-, 

medie-, PR-, kommunikations- och grafiska designbyråer i Sverige (SCB, 2016). För 

att få mer förståelse gällande hur dessa företag inom kommunikationsbranschen 

marknadsför sig, diskuterades ämnet med fyra personer med insyn i branschen, två 

byråvalskonsulter, en rutinerad reklamreporter och Vd:n för marknadsförings-

byråernas branschorganisation. Det resonerades bland de kontaktade att byråer är 

undermåliga gällande sin egna marknadsföring. Ett par av de kontaktade menade 

att dessa företag är duktiga när de väl marknadsför sig, men sällan gör det. Det 

uttrycktes i ett av samtalen som paradoxalt att företag som livnär sig på att ge 

andra företag konsultation gällande marknadsföring inte marknadsför sig själva med 

liknande metoder. Det framkom däremot att vissa byråer bistår andra 

kunskapsföretag med deras marknadsföring.  
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Byråvalskonsulterna resonerade en del kring de marknadsföringsmetoder som 

används av marknadsföringsbyråerna. En av byråvalskonsulterna förklarade att 

denne möter marknadsföringsbyråer upp till 300 gånger om året. Där informerar 

och uppdaterar marknadsföringsbyråerna byråvalskonsulterna angående vad byrån i 

fråga gör, har gjort och vad de gör bäst. Byråvalskonsulternas uppgift är sedan att 

ge konsultation till företag, som är i behov av att köpa tjänster inom marknads-

kommunikation, att hitta en lämplig marknadsföringsbyrå sett till deras behov. 

Vidare resonerade byråvalskonsulterna att byråns hemsida var av stor vikt. 

Marknadsföringsbyråers egna hemsidor ansågs ha en tendens att inte vara 

utformade efter kunders behov. De ansåg att ren informativ fakta på deras 

hemsidor som kan vara av värde för en potentiell kund förbises i flera fall. Det 

resonerades även kring att de sociala nätverken Facebook och LinkedIn på senare 

år har blivit vanligare metoder för marknadsföringsbyråers anställda att marknads-

föra sig på, där de även indirekt marknadsför sina arbetsgivare.  

 

Gällande likheter i branschens marknadsföring, beroende på vilken stad byrån var 

belägen i, resonerades det kring att marknadsföringsbyråer i mindre orter tenderar 

att ha ett bredare affärsnätverk som är mer aktiva, jämfört med nätverken i större 

städer. Slutligen tolkade ett par av personerna i samtalen att det finns en 

uppfattning på vissa håll i branschen att det kan ses som opassande att göra reklam 

för sin egen marknadsföringsbyrå. Detta uttrycktes även som en form av bakvänd 

stolthet; man ska inte behöva göra reklam för sig själva, då det kan tolkas som att 

de har för lite kunder, eventuellt på grund av bristande kompetens.  

1.2. PROBLEMDISKUSSION  

Marknadsföringsbyråer kan kategoriseras som kunskapsföretag (Wittreich, 1966; 

Kotler & Connor, 1977; Gummesson, 1978; Alvesson, 1993; Faulconbridge, 2006; 

Reid, 2008; von Nordenflycht,  2010). Kunskapsföretag lägger generellt sett lite tid 

på att marknadsföra sina verksamheter (Maister, 1993). Gäller detta även 

marknadsföringsbyråer? Marknadsföringsbyråer livnär sig på att ge konsultation till 

andra företag gällande hur de bör marknadsföra sig, och således ställdes frågan 
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kring hur det går till när dessa ska marknadsföra sig själva. Finns det mönster i hur 

dessa byråer marknadsför sig, eller skiljer det sig åt beroende på var i landet 

företaget är etablerat? Har möjligtvis byråns storlek och inriktning betydelse för hur 

marknadsföringen tillämpas? 

 

Brodie, Coviello, Brookes och Little (1997) delar upp marknadsföring i två olika 

synsätt, ett transaktionsinriktat synsätt respektive ett relationsinriktat synsätt. Har 

marknadsföringsbyråer ett transaktionsinriktat synsätt som innebär att fokus ligger 

på att finna nya kunder eller har det ett mer relationsbaserat synsätt som innebär 

att de fokuserar på att utveckla relationerna med deras nuvarande kunder?  

 

Dessa funderingar har valts att vidare undersökas, då det för tillfället saknas 

forskning som ser på hur svenska marknadsföringsbyråer marknadsför sig i stort 

med hjälp av en kvantitativ ansats. Liknande uppsatser som delvis berör ämnet har 

lästs, dock har dessa istället forskat i hur enskilda inriktningar inom 

kommunikationsbranschen marknadsför sig, exempelvis PR-byråer och reklam-

byråer. I dessa har kvalitativa ansatser genomförts i form av intervjuer.  

1.3. SYFTE  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur svenska marknadsföringsbyråer 

marknadsför sin egen verksamhet.  

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar fastställts: 

!! Vilket synsätt har marknadsföringsbyråer på sin marknadsföring och vad 

finns det för jämförbara skillnader marknadsföringsbyråer sett till storlek, 

inriktning och geografisk plats? 

!! Hur och varför väljer marknadsföringsbyråer att prioritera sin marknads-

föring?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Teorikapitlet inleds med en forskningsmodell följt av teorierna om transaktions-

marknadsföring, relationsmarknadsföring och olika teorier rörande konkurrens-

medel.  

2.1 FORSKNINGSMODELL 

!

FIGUR 1: FORSKNINGSMODELL (EGEN UTFORMNING) 

Forskningsmodellen går ut på att mäta vilket synsätt svenska marknadsförings-

byråer har. Detta med hjälp av teorierna transaktionsmarknadsföring och relations-

marknadsföring. Även teorier rörande konkurrensmedel används för att mäta hur 

byråerna marknadsför sig. 

2.2. KUNSKAPSFÖRETAG 

Kunskapsföretag utför tjänster åt andra organisationer och kan hittas inom många 

områden såsom arkitektur, juridik, management consulting, finans och 

marknadsföring. Kunskapsföretagets roll är att initiera samt driva förändring genom 

att anta rollen som exempelvis analytiker, undersökare, kreatör, innovatör, 

rådgivare et cetera (Ahrnell & Nicou, 1996). Greenwood, Li, Prakash och 

Deephouse (2005) identifierar två utmärkande drag som kännetecknar 

kunskapsföretag. Det första är att produktionen är abstrakt och normalt sett är 

tillämpningar av komplexa kunskaper. Detta gör det svårt för kunder att jämföra 
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och utvärdera den relativa kompetensen leverantörerna emellan (ibid.). Bloom 

(1984) menar att köpare är tvungna att visa en stor tillit till säljaren eftersom 

kunskapsföretag saknar många attribut som en köpare kan utvärdera både före och 

efter förvärvet. Det andra utmärkande draget enligt Greenwood et al. (2005) berör 

användandet av kunskapen från en högt kvalificerad personalstyrka som har 

förmågan att anpassa komplexa kunskaper efter olika kundsituationer.  

 

Äldre forskning pekar på att många kunskapsföretag förbisåg marknadsföring som 

ett hjälpmedel (Kotler & Connor, 1977). Maister (1993) menar att kunskapsföretag 

generellt sett lägger lite tid på att marknadsföra sina verksamheter. De 

kunskapsföretag som har sett nyttan av att marknadsföra sig har tenderat att ha en 

bristfällig syn på vilka marknadsföringsmetoder som är effektivast för kunskaps-

företag (Kotler & Connor, 1977). Enligt Podolny (1994) tenderar kunskapsföretag 

att räkna med att enbart få nya kunder via sitt goda rykte utan att behöva 

marknadsföra sig. I Kotlers och Connors (1977) artikel Marketing of Professional 

Services poängterade de att många kunskapsföretag undvek att utveckla ett 

marknadsföringsprogram då de ansåg att de kunde nå sina mål genom att ge deras 

kunder den bästa möjliga servicen. Genom att tillfredsställa sina kunder ökade 

chansen att samma kunder valde att göra framtida affärer med kunskapsföretaget 

(ibid.).  

2.3. TRANSAKTIONSMARKNADSFÖRING 

Brodie et al. (1997) delar upp marknadsföring i två olika synsätt; 

transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Transaktionssynsättet 

delas upp i två marknadsföringskategorier; transaktionsmarknadsföring och 

databasmarknadsföring (Brodie, Coviello & Winklhofer, 2008). Inom 

transaktionsmarknadsföring står produkten/tjänsten i centrum, fokus ligger på att 

attrahera nya kunder och säljfrämjande åtgärder ska generera så stora intäkter som 

möjligt (Grönroos, 1994; S ̌onková & Grabowska, 2015). Detta skapar 

kommunikation till kunder inom massmarknader för att skapa transaktioner. (Brodie, 

Coviello & Winklhofer, 2008). Databasmarknadsföring innebär att utnyttja 
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databasteknologi för att skapa förhållanden på ett annorlunda sätt än 

massmarknadsfokuserad transaktionsmarknadsföring. Syftet med databas-

marknadsföring är att kvarhålla identifierade kunder, men kommunikationen är även 

i detta fall till kunder, motsatt till att kommunikationen bedrivs med kunden. 

Relationen i sig behöver inte vara närliggande eller personlig i detta fall, och 

möjliggörs genom att använda sig utav databaser. (ibid.) 

Företag som har ett transaktionsinriktat synsätt på marknadsföringen fokuserar på 

att kommunicera sin produkt eller tjänst till en massmarknad (ibid.). Inom 

transaktionsmarknadsföring är slutresultatet av produkten eller tjänsten det mest 

avgörande för påverkan av lojalitetsgraden för företagets kunder. Om slutresultatet 

bidrar till hög kundnöjdhet stärker det företagets varumärke genom att kunden 

med stor sannolikhet blir en återkommande kund. (Grönroos, 1994)  

Företag som tillämpar transaktionsmarknadsföring utgår oftast från den så kallade 

marknadsföringsmixen  för att attrahera och tillfredsställa kunder (Grönroos, 1994; 

Coviello et al., 2002). Uttrycket ”marknadsföringsmix” myntades 1953 av Neil 

Borden, tidigare professor på Harvard Business School och ordförande för 

American Marketing Association, och utvecklades sedan av Jerome McCarthy år 

1960 i form av de så kallade 4P:na (product, price, promotion och place). 

Marknadsföringsmixen har under många decennier setts som den odiskutabla 

basmodellen för marknadsföring ända sedan Kotler populariserade den i mitten på 

60-talet (Grönroos, 1994). De 4P:na har traditionellt sett tillämpats till materiella 

produkter. Därför utformades en modell mer anpassad för tjänstesektorn av 

Bernard H. Booms och Mary J. Bitner år 1981 i form av de fyra ursprungliga P:na 

och tre utökade P:n (people, physical evidence och process). (Walter Brown, 1991) 

Marknadsföringsmixen har dock blivit kritiserad av forskare som argumenterar att 

för företag som tillämpar mer relationsbaserad marknadsföring blir transaktions-

baserade strategier såsom marknadsföringsmixen ofta för restriktiv (Grönroos, 

1997). Detta på grund av att transaktionsmarknadsföring inkluderar minimal 

interaktion med kunder, till skillnad från relationsmarknadsföring. Marknadsföring 

inom B2B-marknader har enligt Grönroos (1997) skiftat från att rikta sig till 
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massmarknader till att istället utveckla och underhålla relationer med identifierade 

kunder. 

 

Coviello et al. (2002) menar dock att även ifall det finns visst stöd för att påstå att 

tjänstebaserade företag är mer relationsanpassade så finns det undantag. Enligt 

Coviello et al. (2002) kan företag grupperas som transaktionsinriktade, relations-

inriktade eller som en hybrid av transaktion/relation. Många företag tillämpar både 

transaktions- och relationsmarknadsföring för att öka sin konkurrenskraft (Brodie et 

al., 1997; Hultman & Shaw, 2003; Styles & Ambler, 2003; Fruchter & Sigué, 2004, 

2005; Spekman & Carraway, 2006; Ang & Buttle, 2006; Harker & Egan, 2006; Gok, 

2007). 

2.4. RELATIONSMARKNADSFÖRING 

År 1980 skrev Benjamin Schneider att det vid den tidpunkten var överraskande att 

forskare och utövare i branschen enbart hade koncentrerat sig på att utforska hur 

man bäst attraherar nya kunder till produkter och tjänster. Detta istället för att 

utforska hur man bäst behåller existerande kunder. (Schneider, 1980) 1983 

presenterade Leonard L. Berry den vetenskapliga artikeln “Relationship Marketing” 

på American Marketing Associations konferens om tjänstemarknadsföring. Det var 

första gången uttrycket “Relationsmarknadsföring” dök upp i marknadsförings-

litteratur. Berry (1983) beskrev en situation där många företag inriktade sig på att 

attrahera nya kunder och där företag gjorde få försök att bibehålla de existerande 

kunderna. Berry (1983) ansåg att företag skulle gynnas av att försöka behålla 

existerande kunder samtidigt som de försökte attrahera nya kunder. Berry ansåg att 

konceptet relationsmarknadsföring var av stor vikt för företag som var känsliga för 

bortfall av kunder (ibid.).  

Relationsmarknadsföring definieras enligt Morgan och Hunt (1994) och Koiranen 

(1995) som att alla marknadsföringsaktiviteter är ämnade att etablera, utveckla och 

bibehålla givande relationsutbyten ur ett långsiktigt perspektiv. Relations-

marknadsföring ger enligt Zinkhan (2002) konkurrenskraftiga fördelar då den skapar 
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ett starkt band med kunden. Gummesson (1998) menar att relationer är 

grundpelaren till all marknadsföring där fokus bör ligga på stärka bandet mellan 

köpare och kund. Cafferky (1996) skriver att det ställs krav på företag verksamma 

inom alla marknader att prioritera och inse den stora innebörden av att vinna 

förtroende som leder till kundlojalitet. Coviello et al. (1997) delar upp relations-

marknadsföring i två kategorier; interaktionsmarknadsföring (Marknadsföring 

genom att etablera relationer med syfte i att skapa samarbeten via interaktioner) 

och nätverksmarknadsföring (Marknadsföring genom att utveckla relationer mellan 

företag). Interaktionsmarknadsföring förespråkar kommunikation som sker öga-mot-

öga, och sker således med kunden då båda partier investerar i resurser för att 

utveckla en ömsesidig och fördeldelaktig relation. På ett liknande sätt sköts 

nätverksmarknadsföring, men genomförs istället mellan organisationer. Genom att 

praktisera nätverksmarknadsföring disponeras resurser för att utveckla företagets 

position inom diverse nätverk bestående av flera företag. (Brodie et al., 2008) 

Enligt Gummesson (1998) finns det tre grundpelare för relationsmarknadsföring; 

relationer, interaktion och nätverk. Gummesson (1998) förklarar att relationer utgör 

grunden för all marknadsföring och relationsmarknadsföring som begrepp kan 

definieras som ett förhållningssätt där fokus ligger i att etablera, bibehålla och 

förstärka associationer med kunder ur ett långsiktigt perspektiv (Morgan & Hunt, 

1994; Koiranen, 1995). I relationsmarknadsföringen fokuseras det mer på relationer 

och interaktioner mellan köpare och säljare istället för på produkter och pris. För att 

bilda en relation krävs det att olika parter står i kontakt med varandra där 

marknadsföringsmässiga aktiviteter genomförs. (Gummesson, 1998) Nära relationer 

mellan företag kan vara gynnsamt för båda parter och är som mest effektiv när 

både företaget och kunden har ett intresse av fördelarna som relationen bringar 

(Zinkhan, 2002). Ju mer frekventa och intensiva dessa utbyten är, desto starkare blir 

relationerna mellan köpare och säljare (Baines & Fill, 2014).  

Interaktion som begrepp innebär enligt Gummesson (1998) att parterna inblandade 

i en relation samspelar med varandra i utförandet av aktiviteter. Fortsättningsvis 

förklarar Gummesson (1998) att samarbete är en imperativ del av relations-
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marknadsföringen och att människor som interagerar med varandra inom relationen 

i fråga påverkas av kunskapsmässigt utbyte. Högre effektivitet såväl som intensitet i 

arbetsprocessen är en följd av interagerande relationsmarknadsföring (Gummesson, 

1998). Ahrnell och Nicou (1996) menar att grunden till kunskapsinriktade företag 

ligger i dess personalstyrka. I interagerandet med kunder är det viktigt att 

personalstyrkan innehar kunskap kring överensstämmande värderingar hos 

företaget för att sända ut rätt information och budskap till marknaden (Erikson, 

2005). 

Alla företag är direkt eller indirekt sammankopplade i ett nätverk där både företag 

och konsumenter är inkluderade. Företag köper av varandra för att kunna ge 

konsumenter värdeerbjudanden, och myndigheter köper från företag för att kunna 

ge sina medborgare olika tjänster. (Gummesson & Polese, 2009) Gummesson 

(2004) förklarar vidare att det är förekommande att nätverksbyggande ligger till 

grund för affärsverksamheten inom B2B. När det bildats ett flertal etablerade 

relationer skapar det förutsättningar för nätverk att uppstå där de inblandade 

parterna samspelar och genomför aktiviteter tillsammans. Detta samskapande har 

lett till att många företag arbetar i allianser och nätverk där begrepp som 

kundanpassning och flexibilitet kännetecknar B2B-marknaden. (Gummesson, 1998) 

Ahrnell och Nicou (1996) hävdar att människor tenderar att lita på 

rekommendationer gjorda av personliga kontakter, menande att det gäller 

uppmuntrande såväl som avrådande rekommendationer. Alvesson (2004) förklarar 

att det är förekommande att kunskapsintensiva företag drar nytta av kontakter i sitt 

nätverk för att säkra nya uppdrag. 

Enligt Gummesson (1998) fungerar användandet av nätverk i företagens 

marknadsföring enbart om den uppfyller kraven på samarbete, individuell 

behandling och att båda parter kommer gagnas. Parterna i nätverket ska känna att 

de får ut något mer i en pågående relation än de skulle göra i en annan möjlig 

relation. Med individuell behandling menas att företagen behandlar sina kunder 

individuellt och ser till deras behov. (ibid.) 
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2.4.1. WORD-OF-MOUTH 

Ett resultat av en stark relation mellan köpare och kund leder till positiv word-of-

mouth (Cafferky, 1996). Reichheld (2006) delar denna uppfattning och skriver att 

det ultimata beviset på en stark kundrelation är ifall kunden är villig att vidare 

rekommendera företaget. Enligt Baines och Fill (2014) definieras begreppet word-

of-mouth som personlig kommunikation där kunder sprider vidare sina erfarenheter 

kring ett varumärke till sitt nätverk. När saker utförs korrekt första gången blir 

kunder tillfredsställda och kan komma att berätta om sina upplevelser för andra i 

sitt nätverk och därmed attrahera andra potentiella kunder till företaget (Heskett, 

Sasser & Hart, 1990; Curtis, Abratt, Rhoades & Dion, 2011). Enligt File, Cermak och 

Prince (1994) väljer företag oftast att anlita ett kunskapsföretag utefter rekommen-

dationer de får genom word-of-mouth. Anledningen till detta är att företagen 

investerar i en tjänst som innebär hög ekonomisk risk och därför grundar de sina 

köpbeslut utefter rekommendationer baserade på erfarenheter från andra (Money, 

2004). Personliga rekommendationer anses vara objektiva och opartiska ur ett 

kundperspektiv till skillnad från betalda annonser. På grund av detta bidrar 

personliga rekommendationer till en högre trovärdighet till företagets produkter 

eller tjänster, vilket i sin tur leder till högre sannolikhet att kunden genomför ett 

köp. (Heskett et al.,1990) Företag som hittar ett serviceföretag genom 

rekommendationer visar sannolikt mer lojalitet än ett företag som hittar ett 

serviceföretag på egen väg (Money, 2004).  

2.5. KONKURRENSMEDEL 

Inom kommunikationsbranschen är tjänsten som erbjuds ofta i form av kunskap som 

byrån besitter. Kunskapsföretag bör enligt Ahrnell och Nicou (1996) använda sig av 

olika konkurrensmedel. Till denna studie har kundval, varumärke och 

onlinemarknadsföring valts ut som teorier beträffande konkurrensmedel. 

2.5.1. KUNDVAL 

Ahrnell och Nicou (1996) menar att kunskapsintensiva företags utveckling är 

sammankopplat med vilka kunder de har. Kunder bringar inte enbart intäkter, utan 
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påverkar också företagets image (Arnerup & Edvardsson, 1992). Kunskaps-

företagets val av kunder bidrar även till kompetensutveckling, då kunders specifika 

behov kan motivera företaget att skaffa sig nya kunskaper (Ahrnell & Nicou, 1996). 

Till följd av detta har kunskapsföretaget möjlighet att göra strategiska kundval som 

bidrar till kompetensutveckling. Vissa kunder sitter även på omfattande nätverk av 

kontakter, vilket i sin tur gör att valet av kunder för kunskapsföretaget kan bidra till 

ett bredare kontaktnät. (ibid.)  

2.5.2. VARUMÄRKE 

Michaelidou et al. (2011) argumenterar att B2B-företag bör sträva efter att etablera 

varumärkesmedvetenhet som ett första steg för att få deras varumärke att 

differentiera sig från konkurrenterna. Tidigare forskning har fastslagit betydelsen av 

att ha ett starkt varumärke som företag inom B2B (Lindgreen, Beverland & Farrelly 

2010). För kunskapsföretag är utvecklandet av ett starkt rykte nyckeln till 

framgångsrik marknadsföring och det innefattar även utformningen och ett 

upprätthållande av varumärket (Marquardt, Golicic & Davis, 2011). På 

företagsmarknader tenderar ett starkt varumärke att resultera i förbättrad 

uppfattning gällande kvalitet (Cretu & Brodie 2007). Bendixen, Bukasa och Abratt 

(2004) argumenterar att företag inom B2B som har erhållit ett starkt varumärke har 

en högre tendens att bli rekommenderade vidare till andra kunder än mindre 

välkända varumärken. Ett starkt rykte kan även minska marknadsföringskostnaderna 

då kunder ofta söker tjänstebaserade företag med högre status (Podolny, 1994). I 

upphandlingar kan ett starkt varumärke vara till gagn för att underlätta valet för 

beslutfattare på köpsidan och påverka beslutet i favör till företag med ett starkt 

varumärkes (Wise & Zednickova, 2009). Att ha ett varumärke med ett 

välrenommerat rykte underlättar även möjligheten att ta ett större arvode (Krishnan 

& Schauer, 2000).  

2.5.3. ONLINEMARKNADSFÖRING 

Brodie, Winklhofer, Coviello och Johnston (2007) definierar onlinemarknadsföring 

som ett sätt för företag att marknadsföra sig via internet för att skapa och föra en 
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dialog mellan företaget och dess målgrupp. Kunskapsföretag använder kanaler på 

internet för att aktivt kommunicera och interagera med kunder och leverantörer för 

att bygga relationer och tillit men även för att identifiera potentiella partners (ibid.).  

Coviello et al. (2007) berättar att onlinemarknadsföring har blivit en viktig typ av 

marknadsföring för en majoritet av företag, i synnerhet för tjänsteföretag inom B2B. 

Fortsättningsvis visar forskning att en adoption av onlinemarknadsföring har länkats 

till förhöjd effektivitet av existerande affärsprocesser för tjänsteföretag inom B2B 

(Coviello et al. 2007). Day och Ben (2005) menar att onlinemarknadsföring inte bör 

ses som en självständig marknadsföringsmetod, utan att den integreras med 

existerande metoder (e.g. transaktionsmarknadsföring och relations-

marknadsföring). Forskning visar att onlinemarknadsföring har påverkan på företags 

marknadsföring genom att stödja och förstärka existerande marknadsföringssynsätt 

snarare än att transformera dessa. Således spelar onlinemarknadsföring en viktig 

integrativ roll av befintliga marknadsföringsmetoder inom ett signifikant antal 

företag. (Coviello, Brodie, Danaher & Johnston, 2002; Brookes, Brodie, Coviello & 

Palmer, 2005) Brodie, Coviello, Brooks och Johnston (2007) visar genom sin studie 

att tillämpning av onlinemarknadsföring är positivt länkad till effektivisering av 

databasmarknadsföring och nätverksmarknadsföring. Brodie et al. (2007) stödjer 

även att onlinemarknadsföringens fördelar föds genom att integrera denna med 

befintlig marknadsföring. 

Att attrahera nya kunder och att etablera, bibehålla och förstärka relationer har 

påvisats vara de viktigaste målsättningarna när det gäller användningen av sociala 

nätverk för små och mellanstora företag. En fördel med sociala nätverk är att det 

inte krävs stora investeringar för att marknadsföra sin verksamhet. Andra upplevda 

fördelar bland B2B-företag är att användningen av sociala nätverk tenderar att öka 

varumärkeskännedomen. (Michaelidou, Siamagka & Christodoulides, 2011) 

!
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3. METOD  

I metodkapitlet förklaras valet av teoretisk referensram följt av forskningsmetod, 

urval, datainsamling, operationalisering och bortfall. Avslutningsvis presenteras 

analysmetod. 

3.1. VAL AV TEORETISK REFERENSRAM 

Teorierna om transaktions- och relationsmarknadsföring inkluderas i studien med 

syfte i att mäta och jämföra huruvida marknadsföringsbyråer tillämpar transaktions-

marknadsföring för att attrahera nya kunder, eller om de fokuserar på 

relationsmarknadsföring för att attrahera nya kunder och/eller att utveckla 

relationerna med existerande kunder. Dessa två inriktningar användes för att 

utforma en enkätundersökning vars syfte var att ta fram relevant data som användes 

för att besvara på undersökningens syfte.  

3.2. VAL AV FORSKNINGSMETOD 

Då studiens syfte är att forska och analysera hur svenska marknadsföringsbyråer 

marknadsför sig, anses en kvantitativ studie vara ett passande alternativ. Utöver 

detta har även personer med insyn i branschen kontaktats innan insamlingen av 

empiri för att få bättre kunskap inom området. De personer som kontaktades och 

diskuterades med var: 

!! Jessica Bjurström, VD/CEO på Sveriges Kommunikationsbyråer 

!! Max Apéria, byråvalskonsult på Sveriges Annonsörer 

!! Gunilla Bergh, VD och byråvalskonsult på Engage Marketing 

!! Carin Fredlund, rutinerad reklamreporter 

Samtalen kom primärt att kretsa runt: 

!! Hur marknadsföringsinriktade företag i kommunikationsbranschens 

marknadsför sig 

!! Hur marknadsföring i branschen har sett ut/utvecklats genom åren 
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!! Gällande olikheter i branschens marknadsföring jämfört med andra 

kunskapsföretag 

!! Gällande olikheter i branschens marknadsföring sett ur företagets 

geografiska position. 

Dessa personer var även till hjälp gällande utformningen av enkätundersökningens 

frågor. Bryman & Bell (2013) menar att enkätundersökningar tillhör ett kvantitativt 

forskningssätt, då de grundas på statistik och samband mellan teori och forskning. 

Det argumenteras även att kvantitativ forskning kan tolkas mer exakt eftersom 

fokus ligger på numerisk data och inte ord och åsikter (Forza, 2002).  

 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att ställa sig kritiskt och granska det material 

som används i forskningen. Detta är viktigt för att studiens reliabilitet, validitet och 

trovärdighet ska vara hög. Som med de flesta undersökningsmetoder finns det 

nackdelar med kvantitativa undersökningar. En nackdel är att respondenter löper 

risk att inte förstå en fråga i enkäten vilket kan påverka möjligheten att ge ett 

sanningsenligt svar. Med detta i åtanke har frågorna i enkäten noggrant utformats 

för att minimera missförstånd för respondenterna. En ytterligare nackdel är att 

respondenter kan ha tolkat och svarat på enkäten ur ett subjektivt perspektiv. På 

grund av detta kan trovärdigheten på svaren minska då de anger svar som inte 

överensstämmer med hur byrån sköter sin marknadsföring i verkligheten sett rent 

objektivt. Slutligen finns det en delad åsiktsbildning angående enkätundersökningar 

menar Jacobsen (2002), där vissa menar att det är svårt att bilda en personlig 

kontakt med respondenten och därför är en nackdel. Meningsmotståndare till 

denna nackdel menar istället att enkätundersökningar bidrar till en fördel då det 

ges en möjlighet att hålla en kritisk distans mellan författare och respondenter 

(Jacobsen, 2002). Endast en person valdes ut att göra en pilotundersökning på 

enkäten. Att använda sig av fler personer i pilotundersökningen kan bidra till att 

hantera fler oklarheter kring enkätens innehåll (Bryman & Bell, 2013). 
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3.2.1. KÄLLKRITIK 

Den inkluderade forskningen i denna studie är primärt inhämtad från vetenskapliga 

artiklar. Senare forskning har prioriterats för att diskutera och analysera utifrån ett 

så aktuellt perspektiv som möjligt. Dock förekommer det en del äldre forskning, 

främst i delkapitlet om kunskapsföretag (e.g. Kotler och Connor, 1977; Bloom, 

1984). En extensiv litteratursökning har genomförts utan framgång i jakt på att hitta 

mer uppdaterade källor. Äldre källor kan betraktas som mindre trovärdiga ur ett 

aktuellt perspektiv då området har utvecklats. Utöver forskningsartiklar har litteratur 

av Ahrnell och Nicou (1996) även använts som källa. Denna litteratur har sällan 

använts tidigare i samband med akademisk forskning, bortsett från ett fåtal andra 

svenska kandidatuppsatser. 

3.3. URVAL 

En enkätundersökning har genomförts för att samla in primärdata. Samtliga 

respondenter inkluderade i studien har valts genom ett bekvämlighetsurval. 

Anledningen till denna urvalsstrategi beror på att studien har genomförts under en 

kortare period och således inte haft möjlighet att administrera en mer tidskrävande 

metod. Bryman och Bell (2013) menar att utnyttjande av ett bekvämlighetsurval 

bidrar till att studiens enkätundersökning inte är generaliserbar till populationen på 

grund av att urvalet inte är representativt.  

En väl genomförd kvantitativ studie kräver respondenter som är relevanta (Bryman 

& Bell, 2013). Med detta i åtanke har enkäter skickats ut till olika 

marknadsföringsbyråer med olika inriktningar i Sveriges 20 största tätorter. Att 

avgränsa enkätutskicket till byråer verksamma i Sveriges 20 största tätorter grundar 

sig i städernas befolkningstäthet. Städerna utgörs också av en bred variation 

gällande företagsmängd där både mindre, mellanstora och många av Sveriges 

större verksamheter är befunna. Till följd av detta återfinns ett flertal av etablerade 

verksamheter inom det valda forskningsområdet. Dessutom har de valda städerna 

bred geografisk spridning vilket bidrar till större möjlighet att jämföra skillnader i 

marknadsföringen sett ur ett geografiskt perspektiv. Anledningen till att skicka ut 
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enkäter till marknadsföringsbyråer med olika inriktningar var med syfte i att mäta 

om det finns liknelser och/eller avvikelser i hur marknadsföringsinriktade företag i 

kommunikationsbranschen marknadsför sig. 

3.3.1. VAL AV RESPONDENTER  

Bryman och Bell (2013) beskriver en population som samtliga enheter urvalet utgörs 

av. I denna studie betecknas enheterna av marknadsföringsinriktade företag i 

kommunikationsbranschen. Den valda populationen identifierades med hjälp av 

listor bestående av marknadsföringsbyråer publicerade på Resumé (resume.se), 

Sveriges Kommunikationsbyråer (komm.se) samt Byrålistan (byralistan.se). De tre 

listorna användes som grund för att samla in mailadresser då de har en bred mängd 

företag listade inom den valda urvalsramen. Efter granskning och genomsökning av 

passande respondenter utifrån listorna publicerade på ovanstående adresser 

samlades 441 mailadresser från lika många företag in. Företagen som kontaktades 

var belägna i:  

!! Borås   11 st. 
!! Eskilstuna  6 st.  
!! Göteborg  75 st. 
!! Halmstad 3 st. 
!! Helsingborg  5 st. 
!! Jönköping 3 st. 
!! Karlstad  2 st. 
!! Linköping 2 st. 
!! Lund   2 st. 
!! Malmö  41 st. 

!! Norrköping 2 st. 
!! Nyköping 2 st. 
!! Stockholm  238 st. 
!! Sundsvall 6 st. 
!! Södertälje  3 st. 
!! Umeå   3 st. 
!! Uppsala  18 st. 
!! Västerås  3 st. 
!! Växjö   3 st. 
!! Örebro  13 st. 

 

Datainsamlingsprocessen skedde under en period av tre dagar. De hemsidor som 

var publicerade på ovanstående listor genomsöktes manuellt för att hitta lämpliga 

respondenters mailadresser. Det fastställdes innan insamlingsprocessen att 

personligt riktade mailadresser till beslutsfattande individer inom företaget var av 

primärt fokus. Sannolikt har dessa individer god insyn gällande sitt företags 

marknadsföring. Microsoft Excel användes för att sortera respondenter enligt 

följande: 
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1.! Företagets namn 

2.! Vilken stad företaget var verksam i 

3.! Respondentens mailadress 

4.! Fullständigt namn på respondenten samt dennes befattning på företaget 

5.! Marknadsföringsbyråns inriktning 

När detta var genomfört gjordes en kontroll av den skapade databasen där 

förekommande dubbletter på företag togs bort. Därefter skickades mail (se bilaga 

1) innehållande enkätundersökningen till varje enskild adress, då Bryman och Bell 

(2013) uppmanar till att göra utskicket så personligt riktat som möjligt.  

 

Slutligen hade respondenternas företag i vissa fall säten i flera städer vilket de fick 

ange i enkätundersökningen. 138 av de insamlade mailadresserna skickades till en 

infomailadress tillhörandes respondenternas företag då en direkt länkad mailadress 

till en beslutsfattare inom företaget fattades. Resterande mängd adresser, 303 

stycken, tillhörde individer inom företag med beslutsfattande position som 

exempelvis CEO och VD. 

3.4. DATAINSAMLING 

En internetbaserad enkät utformades via Google Forms, där enkätundersökningen 

fanns tillgänglig att svara på för respondenterna under åtta dagars tid. 

Motiveringen till detta beslut grundar sig i dagens enkla tillgång av internet såväl 

som att datainsamlingsprocessen förenklas och förkortas i kontrast mot ett 

traditionellt postutskick. Dessutom har respondenternas värdefulla tid tagits i 

åtanke, där en internetbaserad enkät är smidigare än traditionella utskick. (Bryman 

& Bell, 2013) Enkäten består av slutna frågor där flervalsalternativ inkluderats. 

Påståenden har även inkluderats där respondenten har besvarat med hjälp av en 

Likertskala. Likertskalan som har använts till denna studie utgår från en sjugradig 

skala. Desto högre svarsalternativ respondenten väljer desto mer håller respon-

denten med om påståendet. Siffran ett innebär att respondenten inte alls håller 

med om påståendet. Siffran sju innebär att respondenten fullständigt håller med.  
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Valet att genomföra en enkätundersökning med slutna frågor var för att svaren 

givna i strukturerade intervjuer är mindre komplexa att bearbeta och tolka. Även 

jämförbarheten i svaren ökar med slutna frågor och med hjälp av ett datorprogram 

(SPSS) som ger statistiska analyser är det enklare att sammanställa generella resultat 

jämfört med öppna frågor. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Enkätens frågor utformades utefter studiens inledande frågeställningar och 

teorierna valda för studien. Svarsalternativen på fråga sex och sju utformades efter 

samtalen med Jessica Bjurström, Max Apéria, Gunilla Bergh och Carin Fredlund. 

Frågorna som ställts till respondenterna har varit noggrant formulerade för att täcka 

undersökningens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman och Bell (2013) är detta 

viktigt för att förhindra att resultaten och slutsatserna inte överensstämmer med 

vad studien ämnar att undersöka. Ett enkelt och vardagligt språk har använts i 

möjligaste för att undvika missuppfattningar bland respondenterna. För att 

minimera eventuella oklarheter har en pilotstudie genomförts där en utvald 

respondent har sett över de frågor som ställs i enkätundersökningen. Enligt Bryman 

och Bell (2013) borde pilotstudier genomföras vid kvantitativa undersökningar om 

trovärdigheten och undersökningen i sin helhet ska bli bra.  

 

Utifrån de insamlade svaren från enkätundersökningen har endast sex respondenter 

svarat vet ej som alternativ. Detta har bidragit till att data som insamlats har varit 

mindre komplex att analysera och dra slutsatser ifrån. Ett stycke inkluderades i 

mailutskicket där respondenterna har blivit uppmuntrade till att skriva ett kort svar 

ifall de valde att delta i undersökningen eller ej.  

 

Slutligen beskriver Jacobsen (2002) tre grundkrav att ta hänsyn till gällande 

respondenters skydd av privatliv. Dessa krav är: krav att bli korrekt återgiven, krav 

på privatliv och informerat samtycke. Enkätundersökningen som genomförts var 

frivillig att medverka i, där de inkluderade frågorna var av icke känslig natur och inte 

heller rört privat eller annan lätt uppfattad känslig information. Insamlad rådata av 

enkätundersökningen är endast tillgänglig för författarna av denna studie. 
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3.5 OPERATIONALISERING 

 
FIGUR!2:!STUDIENS!OPERATIONALISERING!(EGEN!UTFORMNING)!
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Gällande fråga ett får respondenten möjlighet att välja vilken eller vilka städer de är 

verksamma i utifrån en lista. Fråga två gällande omsättning ger respondenten flera 

alternativ där byråns omsättning fastställts. Svarsalternativen härstammar från 

“Årets Byrå”, en årlig tävling arrangerad av Regi, där marknadsföringsbyråer 

klassificeras enligt ovanstående indelningar. Befintligt beprövade omsättnings-

kategorier föredrogs framför att framställa egna omsättningskategorier. Den tredje 

och sista av de inledande frågorna ber respondenten att svara på vilken definition 

deras byrå har. Fråga fyra i enkäten kopplas till teorin om kunskapsföretag. Här fick 

respondenten ta ställning till påståendet via den sjugradiga Likertskalan. Om svaret 

på påståendet placerades mellan ett till fyra enligt skalan kopplades respondenten 

vidare till en följdfråga då marknadsföringen av byrån inte visat sig vara av hög 

prioritet. Fråga fem ställdes till de respondenter som ansåg att deras byrås 

marknadsföring inte var av hög prioritet. Frågan kopplas till teorierna word-of-

mouth, varumärke, kundval och nätverksmarknadsföring. Här fick de svarande 

möjlighet att välja mellan åtta svarsalternativ (se Bilaga 2). Fråga sex är knuten till 

teorierna interaktionsmarknadsföring, nätverksmarknadsföring, varumärke och 

onlinemarknadsföring. Frågan kunde besvaras genom 14 svarsalternativ där 

respondenterna fick möjlighet att välja ett eller flera alternativ (se Bilaga 2). Efter att 

respondenterna besvarat vilka marknadsföringsinsatser de tillämpar på sin byrå 

frågades vilken av dessa insatser de anser vara mest effektiv. På fråga sju fick de 

svarande enbart välja ett alternativ ur identiska svarsalternativ som förekom i 

föregående fråga. Frågan kopplas till teorierna interaktionsmarknadsföring, 

nätverksmarknadsföring, varumärke och onlinemarknadsföring. De tre avslutande 

frågorna i enkätundersökningen gav respondenten tre påståenden utformade via 

den sjugradiga Likertskalan. Fråga åtta ställdes för att kunna jämföra och se 

generella mönster gällande hur högt  byråer prioriterar och tillämpar 

relationsmarknadsföring. Fråga nummer nio i enkätundersökningen kopplas till 

teorin om nätverksmarknadsföring och ämnar att ta reda på om byråerna utnyttjar 

sina affärsnätverk för att attrahera nya kunder. Frågan ställs för att kunna dra 

jämförelser ifall byråer prioriterar relationsmarknadsföring som huvudsakligt 

marknadsföringssynsätt. Fråga tio kopplas till teorin om transaktionsmarknadsföring 
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och ställs med syfte i att ta reda på ifall marknadskommunikation ligger till grund 

för att attrahera nya kunder. 

3.6. BORTFALL 

En hög svarsfrekvens är av betydelse för att bilda en trovärdig representativitet i 

studien. Med detta i åtanke har enkätutskicket utformats för att minimera risken av 

bortfall så mycket som möjligt. Bryman och Bell (2013) beskriver flera sätt för att 

åstadkomma detta. Först och främst har ett introduktionsbrev utformats där syftet 

med studien förklaras. Utöver detta motiveras även varför studien anses vara viktig 

såväl som att en förklaring till varför respondenten valts ut (se Bilaga 1).  

 

En kortare enkät har tendens att minska bortfall (Bryman & Bell, 2013) vilket är en 

huvudsaklig anledning till valet av att ha 9-10 frågor inkluderade i enkäten. 

Slutsatsen drogs att respondenternas tid var dyrbar och därför utformades en 

kortare enkät för att motverka att de skulle avbryta enkäten i förtid (ibid.). Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att det ofta uppskattas att utforma enkäten så att 

respondenten upplever att den är personligt riktad, samt att enkäten har en 

professionellt utformad layout. Detta har tillämpats enligt bästa förmåga.  

 

En del infomailadresser har använts i mailutskicken. Detta kan ha påverkat bortfallet 

negativt då risken fanns att byrån inte har en struktur gällande kontroll på vem och 

hur ofta denna inkorg behandlas, samt att det fanns en osäkerhet ifall utskicket 

kommit fram till rätt respondent inom företaget. I mailutskicket inkluderades en 

notis om tillåtelse att passa vidare enkätundersökningen till någon annan än den 

ursprungliga respondenten inom företaget ifall denne ansågs befinna sig i en mer 

lämplig position att svara på enkätfrågorna (se Bilaga 1). En ytterligare 

påverkansfaktor var att det fanns en risk att mer än en person kunde svara på 

företagets infomail. Skulle detta ha skett finns det två eller fler enkätsvar från en 

och samma byrå vilket skulle minska studiens reliabilitet.  

 



!

! 22!

 

Av de 441 respondenter som fick enkätundersökningen svarade 138 stycken, vilket 

är en responsprocent på 31,3%. Ursprungligen resulterade undersökningen i 85 

enkätsvar. Ett påminnelsemail skickades då ut till respondenter som inte ännu tagit 

del av undersökningen efter ca en vecka vilket resulterade i ytterligare 53 svar. Tre 

av respondenterna avböjde att svara på enkäten då dem inte ansåg sina byråer vara 

del av kommunikationsbranschen. Dessa tre definierade sig som en frilansbyrå, en 

språköversättningsbyrå och en webbutvecklingsbyrå. Slutliga aspekter gällande 

enkätens bortfall handlade om att den bifogade hyperlänken till enkäten som 

skickades till respondenterna inte fungerade för vissa. Ett påminnelsemail skickades 

enbart ut till de personligt riktade mailadresserna för att försäkra att enkäten nådde 

till rätt person. Flertalet respondenter avstod att svara på enkäten av okända 

anledningar. I slutändan hoppade dock ingen respondent över någon fråga i 

enkätundersökningen. 

 

I tre av de 20 städer som inkluderades i studien avstod samtliga byråer i staden att 

svara på undersökningen. Detta har dock inte påverkat studiens utfall nämnvärt då 

de städer som inte svarade på enkäten enbart har ett fåtal marknadsföringsbyråer. 

De tre städer vars byråer valde att inte besvara enkätundersökningen var 

Helsingborg, Jönköping och Linköping. Ett påminnelsemail skickades till 

beslutsfattande personer inom de olika marknadsföringsbyråerna i dessa städer för 

att undvika eventuella bortfall, men de valde att ändå inte delta. 

3.7. ANALYSMETOD  

För att kunna analysera studiens empiriska data har statistikverktyget SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) utnyttjats. Sökfunktionen i Excel har 

även utnyttjats för att mäta skillnader i resultatet. De geografiska svarsalternativen 

givna i fråga 1 i SPSS har grupperats enligt nedan:  
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!! Byråer med säte i Stockholm 

!! Byråer med säte i övriga städer 

!! Byråer med säten i både Stockholm och i annan stad/städer 

Spridningen av respondenter ifrån övriga städer anses vara otillräcklig för att 

analyseras var för sig och därav grupperas dessa ihop. Dessa ställs mot 

respondenter ifrån Stockholm för att bilda mer jämförbara grupper. Gällande 

jämförelse av resultat sett till de fem omsättningsvalen givna i fråga 2 har dessa 

grupperats enligt följande:  

!! Byråer med omsättning 0-7 mkr = små byråer 

!! Byråer med omsättning 7-15 mkr + 15-25 mkr = mellanstora byråer 

!! Byråer med omsättning 25-50 mkr + 50+ mkr = stora byråer 

Denna indelning av små, mellanstora och stora byråer har gjorts av författarna till 

studien och har således ingen koppling till officiella gränsvärden gällande företags 

storlekar. Uppdelningen underlättar analyseringen av data då de tre sammansatta 

grupperna blir jämnare sett till respondentmängd. Beslutet har tagits att inte mäta 

skillnader hos byråers marknadsföring sett till deras inriktning. Det ansågs att 

spridningen av inriktningar i enkätundersökningen inte är tillräckligt bred för att 

kunna analysera representativa skillnader. 

Korstabeller enligt ovanstående grupperingar har skapats i SPSS för att kunna mäta 

signifikanta skillnader av enkätsvaren. De enkätfrågor som ställts emot varandra 

genom korstabulering kan betraktas i nedanstående tabell: 
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Enkätfråga X Enkätfråga  = 

I vilken stad/städer 
är ni baserade? 
& 
Hur stor är er byrå 
sett till omsättning 
per år? 

Korsas 
med: 

Att marknadsföra byrån är av hög prioritet Figur 8 

I vilken stad/städer 
är ni baserade? 
& 
Hur stor är er byrå 
sett till omsättning 
per år? 

Korsas 
med: 

Vilket av följande alternativ anser ni som det 
mest effektiva när det gäller att marknadsföra er 
till potentiella kunder? 

Figur 12 

I vilken stad/städer 
är ni baserade? 
& Hur stor är er 
byrå sett till 
omsättning per år? 

Korsas 
med: 

Vi lägger fokus på att bibehålla, utveckla och 
vårda relationer med nuvarande kunder istället 
för att fokusera på att attrahera nya kunder 

Figur 14 

I vilken stad/städer 
är ni baserade? 
& 
Hur stor är er byrå 
sett till omsättning 
per år? 

Korsas 
med: 

Företagets affärsnätverk ligger till grund för att 
attrahera nya kunder 

Figur 16 

I vilken stad/städer 
är ni baserade? 
& 
Hur stor är er byrå 
sett till omsättning 
per år? 

Korsas 
med: 

Vår marknadskommunikation ligger till grund 
för att attrahera nya kunder 

Figur 18 

FIGUR!3:!TABELL!ÖVER!ENKÄTFRÅGOR!SOM!KORSTABULERATS!I!STUDIEN!(EGEN!UTFORMNING)!

3.7.1. KRUSKAL-WALLIS ANOVA 

Kruskal-Wallis variansanalys (ANOVA) har genomförts för att jämföra data på 

ordinalskalenivå, i.e. Likertskalor där de angivna variablerna är oberoende. Kruskal-

Wallis ANOVA testar hypotesen om att alla medelvärden är lika. Testet indikerar 

sedan med minst 95% säkerhet av resultatet eftersom alla medelvärden testas 

samtidigt. Detta görs genom att SPSS räknar ut ett så kallat P-värde. Det framtagna 

P-värdet jämförs sedan med ett kritiskt värde, som avgörs beroende på hur många 

respondenter som ingår i analysen, och ges i form av en så kallad chi-två-tabell (χ2). 
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Om P-värdet resulteras vara större än det kritiska värdet (p<0.05) kan slutsatsen 

dras att det existerar signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 

Om resultatet visar sig vara signifikant kan det konstateras med minst 95% säkerhet 

att minst ett av medelvärdena skiljer sig från de andra på ett sätt som inte är 

slumpartat. Dock går det inte att veta vilket medelvärde som skiljer ut sig enbart 

genom Kruskal-Wallis ANOVA. Detta analyseras manuellt. 

 

Slutligen sammanställs mätningen av studiens resultat och illustreras primärt genom 

tabeller, stapel- och cirkeldiagram. Detta presenteras för att ge läsaren en bättre 

överblick hur geografi och omsättning påverkar marknadsföringsbyråers marknads-

föring. I studiens empirikapitel presenteras och diskuteras resultaten, som därefter 

analyseras djupare med hjälp av studiens teoretiska referensram. 

3.7.2. COMPARE MEANS 

För att kunna jämföra svar mellan olika grupper har även SPSS-verktyget “Compare 

Means” utnyttjats. Detta verktyg räknar ut medelvärdet på variabler. Compare 

Means-testet har tillämpats på enkätfrågor med beroende variabler (intervallskalor), 

i.e. enkätfrågorna fyra, åtta, nio och tio. Enkätfrågorna åtta, nio och tio kommer att 

jämföras mot varandra via en deskriptiv analys av resultat från Compare Means-

verktyget. 

Slutligen sammanställs och illustreras mätningen av studiens resultat genom 

tabeller, stapel- och cirkeldiagram och analyseras deskriptivt. Detta presenteras för 

att ge läsaren en bättre överblick om marknadsföringsbyråers marknadsföring skiljer 

sig åt sett till geografisk plats och omsättning.  
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4. EMPIRI OCH ANALYS  

I detta avsnitt presenteras insamlad empiriska data och analyserar den med hjälp av 

studiens teoretiska referensram. Genomgången är uppbyggd enligt enkät-

undersökningsfrågornas ordningsföljd. Visuellt stöd har inkluderats för varje fråga i 

form av stapel- och cirkeldiagram, samt att sammanfattade tabeller av kors-

tabuleringar har inkluderats i detta avsnitt. Korstabuleringar gällande byråernas 

inriktning har ej genomförts då spridningen ansetts vara för otillräcklig.  

 

De tre första frågorna gällande byråernas stad, omsättning och inriktning kommer 

inte att analyseras då de är av inledande karaktär. De ställs för att senare kunna 

analysera resterande frågor i enlighet med studiens frågeställning gällande 

skillnader i marknadsföringen beroende på ovanstående variabler.  

4.1. EMPIRI ENKÄTFRÅGA ETT: I VILKEN STAD/STÄDER ÄR NI BASERADE? 

De tre största städerna som resulterade i flest antal respondenter (Stockholm, 

Göteborg och Malmö) grundar sig i att flest företag därifrån kontaktades. 

Majoriteten av byråer i studiens urvalsram hittades just i dessa städer, därför anses 

det vara ett väntat resultat. Inga respondenter ifrån Helsingborg, Jönköping och 

Linköping valde att delta. Endast en till tre företag från dessa städer kontaktades då 

dessa var de enda som framkom i byrålistorna som användes. 74 byråer har enbart 

säte i Stockholm, 45 byråer har säten i övriga städer och 19 byråer har säten i både 

Stockholm och i en eller flera övriga städer. 
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FIGUR!4:!I!VILKEN!STAD/STÄDER!ÄR!NI!BASERADE?!

4.2. EMPIRI ENKÄTFRÅGA TVÅ: HUR STOR ÄR ER BYRÅ SETT TILL 
OMSÄTTNING PER ÅR? 

Resultatet av enkätfråga två visar att majoriteten av respondenter kategoriseras 

som små byråer, i.e. byråer med årlig omsättning mellan 0-7 mkr (37%). Endast en 

respondent (0,7%) var oviss gällande sin byrån årliga omsättning. Figur 5 visar den 

totala uppdelningen av respondenternas svar. 51 byråer klassas enligt denna studie 

som små byråer, 49 byråer klassas som medelstora och 37 byråer klassas som stora. 

 

 
FIGUR!5:!HUR!STOR!ÄR!ER!BYRÅ!SETT!TILL!OMSÄTTNING!PER!ÅR?!

!

!
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4.3. EMPIRI ENKÄTFRÅGA TRE: HUR DEFINIERAR NI ER BYRÅ? 

Enkätundersökningens tredje fråga undersökandes byråns primära inriktning 

resulterade i bred spridning. Det vanligaste alternativet för respondenterna var 

beteckningen kommunikationsbyrå som 43 respondenter (31,2%) valde. 22 

respondenter (15,9%) definierade sig som reklambyråer och 16 stycken (11,6%) 

ansåg sig vara fullservicebyråer. 

 

 

 

 

FIGUR!6:!HUR!DEFINIERAR!NI!ER!BYRÅ? 

4.4. EMPIRI ENKÄTFRÅGA FYRA: ATT MARKNADSFÖRA BYRÅN ÄR AV HÖG 
PRIORITET 

Resultatmässigt kan det konstateras av 66 respondenter (47,8%) håller fullständigt 

med om det är av hög prioritet att marknadsföra den egna byrån. 

 
FIGUR!7:!ATT!MARKNADSFÖRA!BYRÅN!ÄR!AV!HÖG!PRIORITET 

Nedanstående tabell har sammanställts utifrån genomförda korstabuleringar i SPSS 

för att illustrera skillnader hos byråers svar beroende på byråernas omsättning och 

geografiska lokalitet.  
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Att marknadsföra byrån är av hög prioritet 

Skillnader mellan olika stora byråer: 

Byråer med oms. 0-7 mkr 
 
Alt. 7 - 45,1% (23 av 51 röster)  
Alt. 6 - 11,8% (6 av 51 röster) 
Alt. 5 - 13,7% (7 av 51 röster) 
Alt. 4 - 17,6% (9 av 51 röster)  
Alt. 3 - 11,8% (6 av 51 röster) 
Alt. 2 - 0% (0 av 51 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 51 röster) 

Byråer med oms. 7-25 
mkr 

Alt. 7 - 57,1% (28 av 49 röster)  
Alt. 6 - 8,2% (4 av 49 röster) 
Alt. 5 - 22,4% (11 av 49 röster) 
Alt. 4 - 4,1% (2 av 49 röster)  
Alt. 3 - 8,2% (4 av 49 röster) 
Alt. 2 - 0% (0 av 49 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 49 röster) 

Byråer med oms. 25+ mkr 
 
Alt. 7 - 37,8% (14 av 37 röster) 
Alt. 6 - 16,2% (6 av 37 röster) 
Alt. 5 - 24,3% (9 av 37 röster) 
Alt. 4 - 8,1% (3 av 37 röster) 
Alt. 3 - 10,8% (4 av 37 röster) 
Alt. 2 - 2,7% (1 av 37 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 37 röster) 

Skillnader mellan städer: 

Byråer från Stockholm 
 
Alt. 7 - 41,9% (31 av 74 röster)  
Alt. 6 - 12,2% (9 av 74 röster) 
Alt. 5 - 25,7% (19 av 74 röster) 
Alt. 4 - 9,5% (7 av 74 röster) 
Alt. 3 - 10,8% (8 av 74 röster) 
Alt. 2 - 0% (0 av 74 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 74 röster) 

Byråer från övriga städer 
 
Alt. 7 - 53,3% (24 av 45 röster)  
Alt. 6 - 13,3% (6 av 45 röster) 
Alt. 5 - 13,3% (6 av 45 röster) 
Alt. 4 - 13,3% (6 av 45 röster) 
Alt. 3 - 6,7% (3 av 45 röster) 
Alt. 2 - 0% (0 av 45 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 45 röster) 

Byråer med bas i både 
Stockholm & i annan/andra 

delar av Sverige 
Alt. 7 - 57,9% (11 av 19 röster)  
Alt. 6 - 5,3% (1 av 19 röster) 
Alt. 5 - 10,5% (2 av 19 röster) 
Alt. 4 - 5,3% (1 av 19 röster)  
Alt. 3 - 15,8% (3 av 19 röster) 
Alt. 2 - 5,3% (1 av 19 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 19 röster) 

FIGUR!8:!JÄMFÖRANDE!KORSTABELL!AV!“ATT!MARKNADSFÖRA!BYRÅN!ÄR!AV!HÖG!PRIORITET”!

4.4.1. ANALYS ENKÄTFRÅGA FYRA 

Medelvärdet gällande hur högt byråerna prioriterar att marknadsföra sig togs fram 

via SPSS (Compare Means), vilket resulterade i medelvärdet 5,75. Detta visar att 

marknadsföringsbyråer prioriterar att marknadsföra sig. Detta är av intresse då 

äldre forskning påvisar att kunskapsföretag tenderar att räkna med att enbart få nya 

kunder via sitt goda rykte utan att behöva marknadsföra sig (Podolny, 1994). Detta 

kan bero på att marknadsföringsbyråer, till skillnad från andra kunskapsföretag, har 

kunskapen i hur man på effektiva sätt kan marknadsföra sig själva. Det är även av 

intresse att det rådde delade meningar bland de personer som det samtalades med 

innan studien att marknadsföringsbyråer inte verkar prioritera sin marknadsföring, 

medan byråerna själva menar att marknadsföring av deras verksamheter är något 

de prioriterar högt.  
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Att marknadsföringsbyråer prioriterar att marknadsföra sig kan till viss del bero på 

att onlinemarknadsföring har blivit en imperativ del av B2B-företags 

marknadsföringsinsatser, då det länkats till högre effektivitet för B2B-företags 

affärsprocesser (Coviello et al. 2007). Michaelidou et al. (2011) berättar också att 

det krävs små investeringar för företag att synas på sociala medier idag. Detta kan 

leda till ökad konkurrens och därmed göra det svårt att sticka ut ur mängden bland 

de 20,692 företagen som finns inom branschen (SCB, 2016). Tidigare forskning har 

framhävt svårigheterna att marknadsföra sig som kunskapsföretag då det är svårt 

att jämföra och utvärdera den relativa kompetensen byråerna emellan (Greenwood, 

et al., 2005). Kunskapsföretag har många attribut som en köpare kan utvärdera 

både före och efter förvärvet (Bloom, 1984). Därför kan det vara av vikt att 

prioritera sin marknadsföring och bygga ett starkt rykte och varumärke och finna 

effektiva metoder för att differentiera sig. 

Efter genomförda mätningar via ett Kruskal-Wallis-test observerades inga statistiskt 

signifikativa differenser mellan byråer baserat på deras geografiska position 

(P>,508). Det påvisades inte heller någon tillräckligt signifikativ differens baserat på 

omsättningsstorlek (P>,109). 

4.5. EMPIRI ENKÄTFRÅGA FEM: OM MARKNADSFÖRINGEN INTE HAR HÖG 
PRIORITET, VARFÖR? 

Denna fråga tog emot 29 svar, vilket är 20,9% av alla respondenter totalt. Enkäten 

var utformad att de som klickade i alternativ 1-4 på ovanstående fråga fick en 

följdfråga gällande varför marknadsföringen inte var av hög prioritet. 

Respondenterna fick välja flera alternativ som visas i nedanstående stapeldiagram. 

 

!

!
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FIGUR!9:!OM!MARKNADSFÖRINGEN!INTE!HAR!HÖG!PRIORITET,!VARFÖR?!

4.5.1. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA FEM 

26 av 29 byråer som tillfrågades valde alternativet Vi fokuserar på att göra ett bra 

jobb, vilket i sin tur leder till nya jobb. Genom att göra ett bra jobb kan det 

resoneras i att byråer som inte prioriterar att marknadsföra sig siktar på att få större 

varumärkesmedvetenhet, generera positiv word-of-mouth och rekommendationer. 

Att skapa en varumärkesmedvetenhet är en viktig faktor för att B2B-företag ska 

kunna differentiera sig (Michaelidou et al., 2011). Cretu och Brodie (2007) berättar 

även att starka varumärken inom B2B tenderar att leda till högre uppfattning av 

kvalitet hos kunder. Genom att byrån får en uppfattning om att leverera kvalitet 

leder det till ett stärkande av byråns rykte. Enligt Marquardt et al. (2011) är 

ryktesutveckling imperativt för kunskapsföretag och ses som nyckeln till 

framgångsrik marknadsföring. Krishnan och Schauer (2000) menar att varumärken 

med renommerade rykten skapar möjlighet att ta större arvode för sina tjänster. 

Det kan även minska byråns marknadsföringskostnader i stort, då kunder har en 

tendens att söka tjänsteföretag vars status är högre (Podolny, 1994; Wise & 

Zednickova, 2009). Desto större kunder byrån har desto bättre image får byrån 

(Arnerup & Edvardsson, 1992). Genom att göra ett bra jobb leder detta till ett 

bättre rykte, större kunder, fler jobb och ett utökat nätverk. Byråer som fokuserar 

på att göra ett bra jobb förlitar sig på att generera positiv word-of-mouth (Cafferky, 

1996; Reichheld, 2006). När byråer gör ett bra jobb och gör sina kunder 

tillfredsställda kan kunderna i sin tur rekommendera byrån till andra i sitt nätverk 

och på så sätt attrahera potentiella kunder (Heskett et al., 1990; Curtis et al., 2011).  

Detta kan förklara att 17 av 29 (58,6%) byråer även valde alternativet vi får 

rekommendationer via vårt kontaktnät. File et al. (1994) menar att kunskapsföretag 
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ofta blir anlitade efter rekommendationer. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som belyser att kunskapsföretag som tenderar att undvika att 

marknadsföra sig anser att de kan nå sina mål genom att ge sina kunder den bästa 

möjliga servicen (Kotler & Connor, 1977). Det är vanligt att kunskapsföretag 

utnyttjar kontakter i sitt nätverk för att säkra nya uppdrag (Alvesson, 2004). 

4.6. EMPIRI ENKÄTFRÅGA SEX: VILKA AV FÖLJANDE ALTERNATIV 
ANVÄNDER NI FÖR ATT MARKNADSFÖRA ER? 

Tillsammans valde de 138 respondenterna 751 alternativ. Detta innebär att varje 

byrå i snitt har valt 5,44 alternativ gällande egna marknadsföringsinsatser. Se figur 

10 för respondenternas val. Efter sökningar på alternativen i sökfunktionen på 

Microsoft Excel framkom det vissa noterbara skillnader i resultatet. Det framgick 

bland annat att en minoritet av små byråer deltar i reklamtävlingar. 11,7% av de 

små byråerna angav att de deltar i reklamtävlingar jämfört med 49% av medelstora 

byråer och 64,8% av stora byråer. Geografiskt sett var det vanligare att 

Stockholmsbyråer deltog i reklamtävlingar. 47,2% av Stockholmsbyråerna angav att 

de deltar i reklamtävlingar jämfört med 28,8% av byråer från övriga städer och 

31,5% av byråer med bas i både Stockholm och en annan stad i Sverige.  

Det framgick även att endast 11,7% av de små byråerna uppvaktar, informerar och 

uppdaterar byråvalskonsulter i jämförelse med 46% av de stora byråerna och 38,7% 

av de medelstora byråerna.  

Procentuellt sett var det fler av Stockholmsbyråerna (86%) som utnyttjade sitt 

affärsnätverk jämfört med byråer i övriga städer (62,2%) och byråer med bas i både 

Stockholm och en annan stad i Sverige (63,1%). Samtidigt var det färre Stockholms-

byråer som var lokalt aktiva i näringslivet, föreningslivet och liknande jämfört med 

de två andra byråkategorierna. 29,7% av Stockholmsbyråerna var lokalt aktiva i 

näringslivet, föreningslivet och liknande jämfört med 64,4% av byråer i övriga städer 

och 68,4% av byråer med bas i både Stockholm och en annan stad i Sverige. 
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FIGUR!10:!VILKA!AV!FÖLJANDE!ALTERNATIV!ANVÄNDER!NI!FÖR!ATT!MARKNADSFÖRA!ER? 

4.6.1. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA SEX 

Att 104 respondenter (75,4%) utnyttjar byråns nätverk för att marknadsföra sig 

själva överensstämmer med tidigare forskning som framhäver att nätverket är en 

viktig grund för affärsverksamheten i B2B-företag (Gummesson, 2004). Även 

Alvesson (2004) belyser att det är vanligt att kunskapsföretag utnyttjar sitt nätverk 

för att på så sätt kunna erhålla nya uppdrag.  

103 respondenter (74,6%) angav att sociala medier är en marknadsföringskanal de 

använder sig av för att marknadsföra sig själva. 80 byråer (58%) valde alternativet 

att jobba aktivt med deras hemsidor. Användandet av sociala medier och hemsidor 

som marknadsföringsplattformar kan grunda sig i att kunskapsföretag kanaler på 

internet för att interagera med kunder för att bygga upp relationer såväl som att 

identifiera potentiella partners (Brodie et al. 2007). Företag använder dessa kanaler 

för att informera kunder om företagets verksamhet. Detta leder i sin tur till att 

företagskundens osäkerhet minskar, vilket Wittreich (1966) och Bloom (1984) anser 

är av vikt för kunskapsföretag.  

Sociala medier och sociala nätverk används även för att etablera, attrahera, 

bibehålla och förstärka relationer. Dessutom anser många B2B-företag att sociala 

medier och sociala nätverk ökar varumärkeskännedomen. Samtidigt krävs det inga 

stora investeringar för att synas på sociala medier och sociala nätverk. (Michaelidou, 
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Siamagka & Christodoulides, 2011) Onlinemarknadsföring har ofta en positiv 

påverkan när den integreras med företags marknadsföring då den effektiviserar, 

stödjer och förstärker redan existerande marknadsföringssynsätt, såsom 

transaktions- och relationsmarknadsföring (Coviello et al. 2003; Brodie et al. 2007). 

Dessa faktorer kan vara förklaringar till att ungefär tre fjärdedelar av 

respondenterna använder sociala medier för att marknadsföra sig själva. Om man 

vänder på siffrorna gällande hur många byråer som jobbar aktivt med sina 

hemsidor, så framgår det att 42% av respondenternas byråer inte jobbar aktivt med 

sina hemsidor. Detta är intressant med tanke på att byråvalskonsulterna som det 

samtalades med resonerade i att byråns hemsida var en viktig 

marknadsföringskanal. Detta kan bero på att byråer inte ser att det finns en nytta 

med att vara aktiva på sina hemsidor och föredrar andra alternativ för att 

marknadsföra sig.  

Det alternativ som fick minst röster (8%) var att marknadsföra sig genom annonser. 

Detta är en intressant men dock inte oväntad aspekt. Många byråer livnär sig på att 

skapa annonser åt sina kunder men använder sig inte av annonser för egen del. 

Enligt Kotlers marknadsföringsmix ingår annonsering som en del av 

promotion/påverkan, vilket i sin tur är förknippat med transaktionsmarknadsföring 

där Coviello et al. (2002) menar att fokus ligger på att kommunicera sin tjänst till en 

massmarknad. Detta kan förklara resultatet då det kan vara mer ineffektivt att 

annonsera på B2B-marknaden jämfört med B2C-marknaden då den är mindre. 

Alternativen Vi arrangerar egna event med egna och potentiella kunder, Vi är lokalt 

aktiva i t.ex. näringslivet, föreningslivet och liknande, via konferenser och seminarier 

valdes av 47,8% respektive 46,4% och 43,5%. Dessa alternativ kopplas ihop med 

interaktionsmarknadsföring då det enligt Gummesson (1998) innebär att de 

inblandade parterna samspelar med varandra i utförandet av aktiviteter. Ett resultat 

av interaktionsmarknadsföring blir en högre effektivitet och intensitet av 

arbetsprocessen. (ibid.) 
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4.7. EMPIRI ENKÄTFRÅGA SJU: VILKET AV FÖLJANDE ALTERNATIV ANSER 
NI SOM DET MEST EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT MARKNADSFÖRA ER 
TILL POTENTIELLA KUNDER? 

Sett till resultatet anses alternativet att utnyttja byråns affärsnätverk som det mest 

effektiva. Totalt 60 respondenter (43,5%) angav detta svar. Det näst mest valda 

alternativet var att vara lokalt aktiva i t.ex. näringslivet, föreningslivet och liknande 

som fick 15,2% av rösterna. Fler byråer i övriga städer valde detta alternativ som 

den mest effektiva metoden (31,1%)  jämfört med byråer från Stockholm (6,8%) och 

byråer med bas i både Stockholm och i övrig stad/städer (10,5%). 

 

FIGUR!11:!VILKET!AV!FÖLJANDE!ALTERNATIV!ANSER!NI!SOM!DET!MEST!EFFEKTIVA!NÄR!DET!GÄLLER!
ATT!MARKNADSFÖRA!ER!TILL!POTENTIELLA!KUNDER? 
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Nedanstående tabell har sammanställts utifrån genomförda korstabuleringar i SPSS 

för att illustrera skillnader hos byråers svar beroende på omsättning och geografi. 

De tre mest valda svarsalternativen visas för varje kategori. 

Vilket av följande alternativ anser ni som det mest effektiva när det gäller att 

marknadsföra er till potentiella kunder?  

Skillnader mellan olika stora byråer: 

Byråer med omsättning 0-7 
mkr (51 byråer) 
- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
49% (25 av 51 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i t.ex. 
näringslivet, föreningslivet och 
liknande 
15,7% (8 av 51 röster) 
- Via sociala medier 
9,8% (5 av 51 röster) 
- Via cold calling 
7,8% (4 av 51 röster) 
- Genom content marketing 
5,9% (3 av 51 röster) 

Byråer med omsättning 7-25 
mkr 
- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
49% (24 av 49 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i t.ex. 
näringslivet, föreningslivet och 
liknande 
18,4% (9 av 49 röster) 
- Via sociala medier 
4,1% (2 av 49 röster) 
- Genom Content Marketing 
4,1% (2 av 49 röster) 
- Vi arrangerar egna event med 
egna och potentiella kunder 
4,1% (2 av 49 röster) 
- Övrigt: Genom att göra bra 
jobb 
4,1% (2 av 49 röster) 

Byråer med omsättning 
25+ mkr 
- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
32,4% (12 av 37 röster) 
- Via cold calling 
13,5% (5 av 37 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i 
t.ex. näringslivet, 
föreningslivet och liknande 
10,8% (4 av 37 röster) 
 

Skillnader mellan städer: 

Byråer i Stockholm 
- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
54,1% (40 av 74 röster) 
- Via cold calling (ringa upp 
företag/personer som man 
identifierar som potentiella 
kunder) 
9,5% (7 av 74 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i t.ex. 
näringslivet, föreningslivet och 
liknande 
6,8% (5 av 74 röster) 

Byråer från övriga städer 
- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
31,1% (14 av 45 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i t.ex. 
näringslivet, föreningslivet och 
liknande 
31,1% (14 av 45 röster) 
- Via sociala medier 
11,1% (5 av 45 röster) 

Byråer med bas i både 
Stockholm & i 

annan/andra delar av 
Sverige 

- Via att utnyttja byråns 
affärsnätverk 
36,8% (7 av 19 röster) 
- Vi jobbar aktivt med vår 
hemsida 
10,5% (2 av 19 röster) 
- Via att vara lokalt aktiva i 
t.ex. näringslivet, 
föreningslivet och liknande 
10,5% (2 av 19 röster) 
- Via konferenser /seminarier 
10,5% (2 av 19 röster) 
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FIGUR! 12:! JÄMFÖRANDE! KORSTABELL! AV! “VILKET! AV! FÖLJANDE! ALTERNATIV! ANSER! NI! VARA! DET!
MEST!EFFEKTIVA!NÄR!DET!GÄLLER!ATT!MARKNADSFÖRA!ER!TILL!POTENTIELLA!KUNDER?”!

!

4.7.1. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA SJU 

Det mest valda alternativet i föregående fråga via att utnyttja byråns affärsnätverk 

blev även det mest valda i denna fråga gällande vilken marknadsföringsmetod som 

är mest effektiv. 60 respondenter (43,5%) valde det alternativet vilket stärker 

argumenten att detta är en viktig metod för kunskapsföretag att marknadsföra sig 

på (Gummesson, 2004; Alvesson, 2004). Relationer skapar förutsättningar för att 

nätverk ska uppstå där de inblandade parterna interagerar. Detta samskapande 

leder till att många företag arbetar i allianser och nätverk. (Gummesson, 1998) 

Genom att tillämpa nätverksmarknadsföring disponeras resurser för att förbättra 

företagets position inom diverse företagsnätverk (Brodie et al., 2008). 

Relationsinriktad marknadsföring såsom nätverksmarknadsföring skapar starkare 

band med kunder (Zinkhan, 2002). Ett starkt band med kunder kan resultera i att 

byråer får tillgång till kundernas nätverk, som ofta är breda och etablerade (Ahrnell 

& Nicou, 1996). 

 

Små och medelstora byrårer har en högre procentansats på svarsalternativet Via att 

utnyttja byråns nätverk (båda 49%) än stora byråer (32,4%). Det resoneras utifrån 

insamlad data att stora byråer inte utnyttjar sitt nätverk i samma utsträckning som 

små och medelstora byråer. Anledningen till detta kan vara att större byråer som är 

väletablerade inom marknaden har ett starkt varumärke och därför räknar med att 

få nya kunder via sitt goda rykte. Att förlita sig på att få nya kunder via sitt goda 

rykte utan att behöva marknadsföra sig är en vanlig tendens bland kunskapsföretag. 

(Podolny, 1994) Vidare förklarar Bendixen et al. (2004) att företag inom B2B som 

har erhållit ett starkt varumärke har en högre tendens att bli rekommenderade 

vidare till andra kunder än mindre välkända varumärken.  
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4.8. EMPIRI ENKÄTFRÅGA ÅTTA: VI LÄGGER FOKUS PÅ ATT BIBEHÅLLA, 
UTVECKLA OCH VÅRDA RELATIONER MED NUVARANDE KUNDER ISTÄLLET 
FÖR ATT FOKUSERA PÅ ATT ATTRAHERA NYA KUNDER 

!

 
FIGUR!13:!VI!LÄGGER!FOKUS!PÅ!ATT!BIBEHÅLLA,!UTVECKLA!OCH!VÅRDA!RELATIONER!MED!
NUVARANDE!KUNDER!ISTÄLLET!FÖR!ATT!FOKUSERA!PÅ!ATT!ATTRAHERA!NYA!KUNDER 
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Nedanstående tabell har sammanställts utifrån från genomförda korstabuleringar i 

SPSS för att illustrera skillnader hos byråers svar beroende på omsättning och 

geografi. 

Företagets affärsnätverk ligger till grund för att attrahera nya kunder 

Skillnader mellan olika stora byråer: 

Byråer med oms. 0-7mkr 
Alt. 7 - 11,8% (6 av 51 röster) 
Alt. 6 - 25,5% (13 av 51 röster) 
Alt. 5 - 19 av 51 röster (37,3%) 
Alt. 4 - 9 av 51 röster (17,6%) 
Alt. 3 - 4 av 51 röster (7,8%) 
Alt. 2 - 0% (0 av 51 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 51 röster) 

Byråer med oms. 7-25 mkr 
Alt. 7 - 14,3% (7 av 49 röster) 
Alt. 6 - 10,2% (5 av 49 röster) 
Alt. 5 - 32,7% (16 av 49 röster) 
Alt. 4 - 32,7% (16 av 49 röster) 
Alt. 3 - 6,1% (3 av 49 röster) 
Alt. 2 - 4,1% (2 av 49 röster)    
Alt. 1 - 0% (0 av 49 röster) 

Byråer med oms. 25+ mkr 
Alt. 7 - 8,1% (3 av 37 röster) 
Alt. 6 - 10,8% (4 av 37 röster) 
Alt. 5 - 40,5% (15 av 37 röster) 
Alt. 4 - 24,3% (9 av 37 röster) 
Alt. 3 - 8,1% (3 av 37 röster) 
Alt. 2 - 5,4% (2 av 37 röster) 
Alt. 1 - 2,7% (1 av 37 röster) 
 

Skillnader mellan städer: 

Byråer i Stockholm 
Alt. 7 - 12,2% (9 av 74 röster) 
Alt. 6 - 9,5% (7 av 74 röster) 
Alt. 5 - 41,9% (31 av 74 röster) 
Alt. 4 - 21,6% (16 av 74 röster) 
Alt. 3 -  9,5% (7 av 74 röster) 
Alt. 2 - 4,1% (3 av 74 röster) 
Alt. 1 - 1,4% (1 av 74 röster) 

Byråer från övriga städer 
Alt. 7 -  11,1% (5 av 45 röster) 
Alt. 6 - 24,4% (11 av 45 röster) 
Alt. 5 - 28,9% (13 av 45 röster) 
Alt. 4 - 24,4% (11 av 45 röster) 
Alt. 3 - 8,9% (4 av 45 röster) 
Alt. 2 - 2,2% (1 av 45 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 45 röster) 

Byråer med bas i både 
Stockholm & i annan/andra 
delar av Sverige 
Alt. 7 - 10,5% (2 av 19 röster) 
Alt. 6 - 21,1% (4 av 19 röster) 
Alt. 5 - 31,6% (6 av 19 röster) 
Alt. 4 - 36,8% (7 av 19 röster) 
Alt. 3 - 0% (0 av 19 röster) 
Alt. 2 - 0% (0 av 19 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 19 röster) 

FIGUR!14:!JÄMFÖRANDE!KORSTABELL!AV!“VI!LÄGGER!FOKUS!PÅ!ATT!BIBEHÅLLA,!UTVECKLA!OCH!
VÅRDA!RELATIONER!MED!NUVARANDE!KUNDER!ISTÄLLET!FÖR!ATT!FOKUSERA!PÅ!ATT!ATTRAHERA!
NYA!KUNDER”!

4.8.1 ANALYS AV ENKÄTFRÅGA ÅTTA 

Efter genomförda mätningar via ett Kruskal-Wallis ANOVA-test observerades inga 

statistiskt signifikativa differenser mellan byråers tillämpning av relationsinriktad 

marknadsföring baserat på deras geografiska position (P>,614). Det påvisades inte 

heller någon tillräckligt signifikativ differens baserat på omsättningsstorlek (P>,109). 

Se Bilaga 3 för mer detaljerad information om det genomförda testet. 
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4.9. EMPIRI ENKÄTFRÅGA NIO: FÖRETAGETS AFFÄRSNÄTVERK LIGGER 
TILL GRUND FÖR ATT ATTRAHERA NYA KUNDER  

 
FIGUR!15:!FÖRETAGETS!AFFÄRSNÄTVERK!LIGGER!TILL!GRUND!FÖR!ATT!ATTRAHERA!NYA!KUNDER 

Nedanstående tabell från genomförda korstabuleringar i SPSS har inkluderats för 

att kunna illustrera skillnader hos byråers svar beroende på omsättning och 

geografi. 

Företagets affärsnätverk ligger till grund för att attrahera nya kunder 

Skillnader mellan olika stora byråer: 

Byråer med oms. 0-7mkr 
Alt. 7 – 31,4% (16 av 51 röster) 
Alt. 6 – 35,3% (18 av 51 röster) 
Alt. 5 – 21,6% (11 av 51 röster) 
Alt. 4 - 3,9% (2 av 51 röster) 
Alt. 3 – 5,9% (3 av 51 röster) 
Alt. 2 -  2% (1 av 51 röster) 
Alt. 1 – 0% (0 av 51 röster) 

Byråer med oms. 7-25 mkr 
Alt. 7 – 32,7% (16 av 49 röster) 
Alt. 6 – 36,7% (18 av 49 röster) 
Alt. 5 – 14,3% (7 av 49 röster) 
Alt. 4 - 6,1% (3 av 49 röster) 
Alt. 3 – 4,1% (2 av 49 röster) 
Alt. 2 -  4,1% (2 av 49 röster) 
Alt. 1 – 2% (1 av 49 röster) 

Byråer med oms. 25+ mkr 
Alt. 7 – 13,5% (5 av 37 röster) 
Alt. 6 – 29,7% (11 av 37 röster) 
Alt. 5 – 27% (10 av 37 röster) 
Alt. 4 - 16,2% (6 av 37 röster) 
Alt. 3 – 5,4% (2 av 37 röster) 
Alt. 2 -  5,4% (2 av 37 röster) 
Alt. 1 – 2,7% (1 av 37 röster) 
 

Skillnader mellan städer: 

Byråer i Stockholm 
Alt. 7 – 33,8% (25 av 74 röster) 
Alt. 6 – 28,4% (21 av 74 röster) 
Alt. 5 – 23% (17 av 74 röster) 
Alt. 4 - 8,1% (6 av 74 röster) 
Alt. 3 – 4,1% (3 av 74 röster) 
Alt. 2 -  0% (0 av 74 röster) 
Alt. 1 – 2,7% (2 av 74 röster) 

Byråer från övriga städer 
Alt. 7 – 20% (9 av 45 röster) 
Alt. 6 – 40% (18 av 45 röster) 
Alt. 5 – 17,8% (8 av 45 röster) 
Alt. 4 - 6,7% (3 av 45 röster) 
Alt. 3 – 6,7% (3 av 45 röster) 
Alt. 2 -  8,9% (4 av 45 röster) 
Alt. 1 – 0% (0 av 45 röster) 

Byråer med bas i både 
Stockholm & i annan/andra 
delar av Sverige 
Alt. 7 – 15,8% (3 av 19 röster) 
Alt. 6 – 42,1% (8 av 19 röster) 
Alt. 5 – 15,8% (3 av 19 röster) 
Alt. 4 - 10,5% (2 av 19 röster) 
Alt. 3 – 10,5% (2 av 19 röster) 
Alt. 2 -  5,3% (1 av 19 röster) 
Alt. 1 – 0% (0 av 19 röster) 

FIGUR!16:!JÄMFÖRANDE!KORSTABELL!AV!“FÖRETAGETS!AFFÄRSNÄTVERK!LIGGER!TILL!GRUND!FÖR!
ATT!ATTRAHERA!NYA!KUNDER”!

!
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4.9.1. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA NIO 

Efter att ha mätt skillnader i resultatet via Kruskal-Wallis ANOVA-test observerades 

inga statistiskt signifikativa differenser mellan byråers tillämpning av 

relationsinriktad marknadsföring baserat på deras geografiska position (P>,295). 

Dock påvisades ett statistiskt signifikant resultat beroende på byråns årliga 

omsättning (P<,018). Stora byråer med en omsättning på 25+ mkr är mindre 

benägna att tillämpa nätverksmarknadsföring för att attrahera nya kunder. Detta 

kan bero på att stora byråer har differentierat sig från andra byråer genom att ha 

etablerat en stark varumärkesmedvetenhet (Michaelidou et al., 2011). Forskning 

pekar på att det är av vikt att ha ett starkt varumärke för B2B-företag (Lindgreen et 

al., 2010). Detta leder i sin tur till en förbättrad uppfattning gällande kvalitet (Cretu 

& Brodie, 2007). Kunskapsföretag tenderar enligt Podolny (1994) att förlita sig på 

sitt goda rykte för att få nya kunder. Större byråer tenderar att ha ett starkare 

varumärke, fler välkända kampanjer bakom sig och prestigefyllda kunder vilket 

underlättar köparens osäkerhet och gör det lättare för byrån att erhålla nya 

uppdrag. Bendixen et al. (2004) menar att företag inom B2B med ett starkt 

varumärke har en högre tendens att bli rekommenderade vidare till andra kunder 

än företag med mindre välkända varumärken. Under upphandlingar med byråer kan 

kan det starka varumärket vara till gagn för köpare som är i behov av byråernas 

tjänster. Ett starkt varumärke tenderar att påverka beslutet i favör till företaget med 

det starka varumärket. (Wise och Zednickova, 2009) Även de stora byråernas 

kunder kan påverka byråns image på ett positivt sätt (Arnerup & Edvardsson, 1992). 

Genom att ha kännedom om tidigare lyckade uppdrag och att ha välrenommerade 

kunder underlättar det för andra potentiella kunder att utvärdera byråns kompetens 

(Greenwood et al., 2005). Detta minskar därmed osäkerheten gällande rekrytering 

av byrån (Wittreich, 1966; Bloom, 1984). 

!

!

!

!
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4.10. EMPIRI ENKÄTFRÅGA TIO: VÅR MARKNADSKOMMUNIKATION 
LIGGER TILL GRUND FÖR ATT ATTRAHERA NYA KUNDER 

 
FIGUR!17:!VÅR!MARKNADSKOMMUNIKATION!LIGGER!TILL!GRUND!FÖR!ATT!ATTRAHERA!NYA!KUNDER 

Nedanstående tabell har sammanställts nedan utifrån genomförda korstabuleringar 

i SPSS för att illustrera skillnader hos byråers svar beroende på omsättning och 

geografi. 

Vår marknadskommunikation ligger till grund för att attrahera nya kunder 

Skillnader mellan olika stora byråer: 

Byråer med oms. 0-7mkr 
Alt. 7 - 5,9% (3 av 51 röster) 
Alt. 6 - 19,6% (10 av 51 röster) 
Alt. 5 - 15,7% (8 av 51 röster) 
Alt. 4 - 27,5% (14 av 51 röster) 
Alt. 3 - 15,7% (8 av 51 röster) 
Alt. 2 -  15,7% (8 av 51 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 51 röster)   

Byråer med oms. 7-25mkr 
Alt. 7 - 12,2% (6 av 49 röster) 
Alt. 6 - 16,3% (8 av 49 röster) 
Alt. 5 - 22,4% (11 av 49 röster) 
Alt. 4 - 14,3% (7 av 49 röster) 
Alt. 3 - 16,3% (8 av 49 röster) 
Alt. 2 -  16,3% (8 av 49 röster) 
Alt. 1 - 2,0% (1 av 49 röster)    

Byråer med oms. 25+ mkr 
Alt. 7 - 8,1% (3 av 37 röster) 
Alt. 6 - 16,2% (6 av 37 röster) 
Alt. 5 - 29,7% (11 av 37 röster) 
Alt. 4 - 10,8% (4 av 37 röster) 
Alt. 3 - 21,6% (8 av 37 röster) 
Alt. 2 -  10,8% (4 av 37 röster) 
Alt. 1 - 2,7% (1 av 37 röster)  

Skillnader mellan städer: 

Byråer i Stockholm 
Alt. 7 - 9,5% (7 av 74 röster) 
Alt. 6 - 14,9% (11 av 74 röster) 
Alt. 5 - 17,6% (13 av 74 röster) 
Alt. 4 - 18,9% (14 av 74 röster) 
Alt. 3 - 23% (17 av 74 röster) 
Alt. 2 -  13,5% (10 av 74 röster) 
Alt. 1 - 2,7% (2 av 74 röster) 

Byråer i övriga delar av 
landet 
Alt. 7 - 8,9% (4 av 45 röster) 
Alt. 6 - 20%% (9 av 45 röster) 
Alt. 5 - 28,9% (13 av 45 röster) 
Alt. 4 - 15,6% (7 av 45 röster) 
Alt. 3 - 13,3% (6 av 45 röster) 
Alt. 2 -  13,3% (6 av 45 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 45 röster) 

Byråer med bas i både 
Stockholm & i annan/andra 
delar av Sverige 
Alt. 7 - 10,5% (2 av 19 röster) 
Alt. 6 - 21,1% (4 av 19 röster) 
Alt. 5 - 21,1% (4 av 19 röster) 
Alt. 4 - 21,1% (4 av 19 röster) 
Alt. 3 - 5,3% (1 av 19 röster) 
Alt. 2 -  21,1% (4 av 19 röster) 
Alt. 1 - 0% (0 av 19 röster) 

FIGUR!18:!JÄMFÖRANDE!KORSTABELL!AV!“VÅR!MARKNADSKOMMUNIKATION!LIGGER!TILL!GRUND!
FÖR!ATT!ATTRAHERA!NYA!KUNDER”!

4.10.1. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA TIO 

Efter genomförda mätningar via Kruskal-Wallis ANOVA gick det ej att uttyda några 

statistiskt signifikativa differenser mellan byråers tillämpning av marknads-



!

! 43!

kommunikation för att anskaffa nya kunder baserat på deras geografiska position 

(P>,409). Det gick inte heller att se statistiskt signifikativa differenser i frågan 

baserat på byråns storlek sett till omsättning (P>,911). 

4.11. ANALYS AV ENKÄTFRÅGA ÅTTA, NIO OCH TIO MED HJÄLP AV 
COMPARE MEANS I SPSS  

Som ett avslutande delkapitel analyseras medelvärden av byråers tillämpning av 

transaktions-, nätverks- och relationsmarknadsföring. 

 
!

FIGUR!19:!SAMMANSTÄLLNING!AV!MEDELVÄRDEN!I!SPSS!GÄLLANDE!TRANSAKTIONSP!NÄTVERKSP!
OCH!RELATIONSMARKNADSFÖRING 

Genom att jämföra medelvärden av respondenternas svar i frågorna åtta, nio och 

tio gällande deras tillämpning av transaktions-, nätverks- och relations-

marknadsföring, kan det uttydas vilket av dessa synsätt byråer tillämpar mest. 

Ovanstående sammanställning visar att nätverksmarknadsföring har högst 

medelvärde (5,51), och således kan det konstateras att denna typ av 

marknadsföring är mest förekommande bland Sveriges marknadsföringsbyråer. 

Relationsmarknadsföring, med ett medelvärde på 4,87 tillämpas i högre grad än 

transaktionsmarknadsföring, där medelvärdet låg på 4,34. Precis som det framgår 

av resultaten i fråga sex och sju indikeras det även här att nätverksmarknadsföring 

är den mest tillämpade metoden bland byråer i Sverige när det gäller att 

marknadsföra sina verksamheter.  

 

Dock kan det inte påvisas någon statistiskt signifikant skillnad mellan ovanstående 

mellanvärden, vilket kan tolkas som att marknadsföringsbyråer ofta tillämpar en 
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blandning av olika marknadsföringssynsätt. Detta stöttas av Brodie et al. (1997), 

Styles och Ambler (2003), Fruchter och Sigué (2004, 2005), Spekman och Carraway 

(2006), Ang och Buttle (2006), Harker och Egan (2006) och Gok (2007) som nämner 

att många företag tillämpar en slags hybrid av transaktions- och 

relationsmarknadsföring. 
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5. SLUTSATS 

Denna studie ämnade att undersöka hur svenska marknadsföringsbyråer 

marknadsför sig. Den vanligaste metoden för att marknadsföra sina verksamheter är 

att utnyttja byråns affärsnätverk. Tre fjärdedelar av marknadsföringsbyråerna 

använder sig av nätverk för att marknadsföra sig. Nätverksmarknadsföring är även 

det tillvägagångsätt som flest byråer anser vara mest effektivt i jämförelse med 

andra marknadsföringsmetoder. Tre fjärdedelar av byråerna tillämpar även 

marknadsföring via sociala medier. Att använda sig av annonser är den metod 

byråer tillämpar minst. 

 

Majoriteten av marknadsföringsbyråer anser att marknadsföring av den egna 

verksamheten är av hög prioritet. Studiens resultat skiljer sig från äldre forskning 

som argumenterar för att kunskapsföretag inte prioriterar att marknadsföra sina 

verksamheter. En möjlig förklaring till detta kan vara att marknadsföringsbyråer, till 

skillnad från andra kunskapsföretag, har hög kunskap och kompetens inom just 

marknadsföring. De byråer som inte prioriterar att marknadsföra sig förlitar sig på 

att få nya jobb genom att göra ett bra jobb åt sina kunder. Att göra ett bra jobb 

leder till rekommendationer, positiv word-of-mouth och ett förbättrat varumärke.  

 

Studiens resultat visar även att det finns skillnader i hur svenska 

marknadsföringsbyråer marknadsför sig sett till storlek på byrån och till byråns 

geografiska plats:  

!! Stora byråer utnyttjar nätverket mindre än mellanstora och små byråer. 

Dessa byråer har vanligtvis ett starkare varumärke, välkända kampanjer 

bakom sig och prestigefyllda kunder vilket underlättar köparens osäkerhet 

och gör det lättare för byrån att erhålla nya uppdrag. Stockholmsbyråer 

tenderar att utnyttja sitt nätverk mer än byråer i övriga städer. Samtidigt är 

inte Stockholmsbyråer lika aktiva lokalt i näringslivet, föreningslivet och 

liknande som byråer från övriga städer.  

!! Det är till synes vanligare att mellanstora och stora byråer väljer att delta i 

reklamtävlingar än små byråer. Det är även vanligare bland Stockholms-
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byråer att delta i reklamtävlingar än vad det är för byråer från övriga städer 

och byråer som har bas både i Stockholm och övrig stad/städer. 

!! Färre små byråer uppvaktar, informerar och uppdaterar byråvalskonsulter 

jämfört med mellanstora och stora byråer. 

!! Det är procentuellt sett större del av Stockholmsbyråerna som utnyttjar sitt 

affärsnätverk jämfört med byråer från övriga städer och byråer som har bas 

både i Stockholm och övrig stad/städer. Samtidigt var det färre 

Stockholmsbyråer som var lokalt aktiva i näringslivet, föreningslivet och 

liknande jämfört med byråer från övriga städer och byråer som har bas både 

i Stockholm och övrig stad/städer. 

 

På 50-talet beskrev Neil Borden marknadsföraren som en “mixer of ingredients”. 

Svenska marknadsföringsbyråer tillvägagångsätt för att marknadsföra sina 

verksamheter idag kan beskrivas som en “synsättsmix” där de tillämpar en hybrid 

av både  ett transaktions- och relationsinriktat synsätt. Denna slutsats dras även om 

studien visar att relationssynsättet, och i synnerhet nätverksmarknadsföring, 

adopteras mer än transaktionssynsättet. 

5.1. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 

!! Hur marknadsför sig andra kunskapsföretag? 

!! Är det skillnader i hur marknadsföringsbyråer marknadsför sig sett till 

inriktning (Ett större urval än vad som användes i denna studie krävs då det 

inte gick att generera tillräckligt bred spridning). 

 

  



!

! 47!

KÄLLFÖRTECKNING 

 

Ahrnell, B-M., & Nicou, M. (1996). Kunskapsföretagets marknadsföring - att utveckla kundrelationer, 
kvalitet och kompetens. Malmö: Liber-Hermods AB.  

Aktuell statistik ur Företagsregistret – SCB. Svenska Statistiska Centralbyrån. 
http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Foretagsregistret/Aktuell-statistik-ur-Foretagsregistret/ (Hämtad 
2016-06-01) 

Alvesson, M. (1993). Organizations as rhetoric: Knowledge-Intensive Firms and the Struggle with 
Ambiguity. Joumal of Management Studies: 30:6 November 1993 

Alvesson, M. (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. Malmö: Liber AB 

Ang, L. & Buttle, F. (2006). Customer retention management processes: a quantitative study. 
European Journal of Marketing. Vol. 40 Nos 1/2, pp. 83-99. 

Arnerup, B., & Edvardsson, B. (1992). Marknadsföring av tjänster. Lund: Studentlitteratur. 

Baines, P., & Fill, C. (2014). Marketing (3rd ed.). New York: Oxford University Press 

Bell, E. & Bryman, A. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB 

Bendixen, M., Bukasa, K. A. & Abratt, R. (2004). Brand equity in the business-to-business market. 
Industrial Marketing Management, 33, pp. 371-380.                  

Berry, L. L. (1983). Relationship marketing. In L. L. Berry, G. L. Shostack, & G. Upah (Eds.), Emerging 
Perspectives on Services Marketing, pp. 25-28. 

Bloom, P. N. (1984) Effective Marketing for Professional Services. Harvard Business Review 
(September–October 1984), pp. 102–110. 

Borden,  N.H. (1964). The Concept of the Marketing Mix. Journal of Advertising Research, Vol. 4, 
June, pp. 2-7.  

Brodie, R.J.,Coviello, N.E., Brookes, R.W. & Little, V. (1997). Towards a Paradigm Shift in Marketing? 
An Examination of Current Marketing Practices. Journal of Marketing Management, 13, pp. 383-406. 

Brodie, R.J., Coviello, N.E., & Winklhofer, H. (2008). Contemporary Marketing Practices Research 
Program: A Review of the First Decade. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23, No 2, pp. 
84-94. 

Brodie, R.J., Winklhofer, H., Coviello, N.E. & Johnston, W. (2007). Is e-marketing coming of age? An 
examination of the penetration of e-marketing and firm performance. Journal of Interactive Marketing, 
Vol. 21 No. 1, pp. 2-21. 

Brookes, R.W., Brodie, R.J., Coviello, N.E. and Palmer, R.A. (2005). How managers perceive the 
impacts of information technologies on contemporary practices: reinforcing, enhancing or 
transforming?. Journal of Relationship Marketing, Vol. 3 No. 4, pp. 7-26. 

Cafferky, M. (1996). Let your customers do the talking. United states of America: Upstart Publishing 
Company 

Coviello, N.E., Brodie, R.J., Danaher, P.J. & Johnston, W.J.  
(2002). How firms relate to their markets: an empirical examination of contemporary marketing 
practices. Journal of Marketing, Vol. 66 No. 3, pp. 33-46.  



!

! 48!

Cretu, A. E. & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where 
manufacturers market to small firms: a customer value perspective. Industrial Marketing Management, 
36, pp. 230-240. 

Curtis, T., R. Abratt, D. Rhoades, & P. Dion (2011). Customer Loyalty, Repurchase and Satisfaction: A 
Meta-Analytical Review. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 
24, pp. 1-26. 

Day, G. S., Bens, K. J. (2005) Capitalizing on the internet opportunity. Journal of Business & Industrial 
Marketing, Vol. 20 Iss: 4/5, pp.160-168. 

Erikson, P. (2005). Planerad kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation (4:e 
uppl.). Malmö: Liber AB  

Faulconbridge, JR. (2006). Stretching tacit knowledge beyond a local fix? Global spaces of learning in 
advertising professional service firms. Journal of Economic Geography, 2006 - Oxford Univ Press 

File, K.M., Cermak, D.S.P. & Prince, A.R. (1994). Word-of-mouth effects in professional services buying 
behavior. The Service Industries Journal 14.3. 

Forza, C. (2002). Survey research in operations management: a process-based perspective. 
International journal of operations & production management, 22(2), pp. 152–194. 

Fruchter, G.W. & Sigué, S.P. (2004). Managing relational exchanges. Journal of Service Research, 7 
November, pp. 142-54. 

Fruchter, G.W. & Sigué, S.P. (2005). Transactions vs relationships: what should the company 
emphasize? Journal of Service Research, Vol. 8 No. 1, pp. 18-36. 

Gok, G. (2007). Marketing and marketing managers in the new era: a relational perspective. Journal of 
American Academy of Business, Vol. 10 No. 2, pp. 218-24. 

Greenwood, R., Li, S. X., Prakash, R., & Deephouse, D. L. (2005). Reputation, diversification, and 
organizational explanations of performance in professional service firms. Organzation Science, 16(6), 
pp. 661-73 

Grönroos, C. (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in 
Marketing. Management Decision, Vol. 32 No. 2, 1994, pp. 4-20. 

Gummesson, E. (1978). Towards a theory of professional services marketing. Industrial Marketing 
Management 7(2), pp. 89-95. 

Gummesson, E. (1998). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Malmö: Liber Ekonomi 

Gummesson, E. (2004). Many-to-Many Marketing (Upplaga 1:1), Författaren och Liber AB, Malmö 

Gummesson, E. & Polese, F. (2009). B2B is not an island!, Journal of Business & Industrial Marketing, 
Vol. 24 Iss: 5/6, pp. 337-350. 

Harker, M.J. & Egan, J. (2006). The past, present and future of relationship marketing. Journal of 
Marketing Management, Vol. 22 No. 1, pp. 215-42. 

Heskett, J.L., Sasser, W.E. & Hart, C.W.L. (1990). Service Breakthroughs: Changing the Rules of the 
Game. The Free Press, New York, NY. 

Hultman, C.M. & Shaw, E. (2003). The Interface between Transactional and Relational Orientation in 
Small Service Firm’s Marketing Behaviour: A Study of Scottish and Swedish Small Firms in the Service 
Sector. Journal of Marketing Theory and Practice, 11:1, pp. 36-51. 



!

! 49!

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varfo ̈r? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Højskoleforlaget AS - Norwegian Academic Press.  

Koiranen, M. (1995). Custupreneurship Coalitions in Relationship Marketing. In: Juha, N. (ed.), 
Understanding Stakeholder Thinking, pp. 184-194. Helsinki, Finland: LSR-Publications. 

Kotler, P. & Connor Jr., R. A. (1977). Marketing of Professional Services. Journal of Marketing, January 
1977, pp. 71-76. 

Krishnan, J. & Schauer, P. C. (2000). The differentiation of quality among auditors: evidence from the 
not-for-profit sector, Auditing, 19(2), pp. 9-25.  

Lindgreen A., Beverland, M. B. & Farrelly, F. (2010). From strategy to tactics: Building, implementing, 
and managing brand equity in business markets. Industrial Marketing Management, 39, pp. 1223-
1225. 

Maister, D.H. (1993). Managing the professional service firm. Simon & Schuster. 

Marquardt, A. J., Golicic, S. L., & Davis, D. F. (2011). B2B services branding in the logistics services 
industry. Journal of Services Marketing, 25(1), pp. 47-57. 

Michaelidou, Siamagka & Christodoulides, (2011). Usage, Barriers and Measurement of Social Media 
Marketing: An Exploratory Investigation of Small and Medium B2B Brands. Industrial Marketing 
Management, Vol. 40, issue 7, October 2011, pp. 1153-1159. 

Money, R. B. (2004). Word-of-mouth promotion and switching behavior in Japanese and American 
business-to-business service clients. Journal of Business Research, vol. 57, issue 3, pp. 297-305. 

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal 
of Marketing, 58 (July), pp. 20-38. 

Podolny, J. M. (1994). Market uncertainty and the social character of economic exchange. 
Administrative Science Quarterly, 39(3), pp. 458-83. 

Reichheld, F.F. (2006). The Ultimate Question. Harvard Business School Press, Boston, MA. 

Reid, M (2008). Contemporary marketing in professional services. Journal of Services Marketing, 22(5), 
pp. 374-84. 

Schneider, B. (1980). The service organization: climate is crucial. Organizational Dynamics, 54. 

Šonková, T. & Grabowska, M., (2015). Customer engagement: transactional vs. relationship marketing. 
Journal of International Studies, Vol. 8, No 1, 2015, pp. 196-207.  

Spekman, R.E. & Carraway, R. (2006). Making the transition to collaborative buyer-seller relationships: 
an emerging framework. Industrial Marketing Management, Vol. 35 No. 1, pp. 10-19. 

Styles, C. & Ambler, T. (2003). The coexistence of transaction and relational marketing: insights from 
the Chinese business context. Industrial Marketing Management, Vol. 32 No. 8, pp. 633-44. 

von Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of 
knowledge-intensive firms. Academy of Management Review, 35(1): pp. 155-174. 

Wise, R. & Zednickova, J. (2009). The rise and rise of the B2B brand. Journal of Business Strategy, 30 
(1), pp. 4-13. 

Wittreich, W. J. (1966) How to Buy/Sell Professional Services. Harvard Business Review, March–April 
1966, pp. 129 



!

! 50!

Zinkhan, G. M. (2002). Relationship Marketing: Theory and Implementation. Journal of Market - 
Focused Management, 5, pp. 83-89. 

 

 

 

 

 

!  



!

! 51!

BILAGOR 

BILAGA 1 – MAIL TILL RESPONDENTER 

Första mailet: 

Hej *namn*! 

Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som skriver en kandidatuppsats som 
ämnar att undersöka och öka förståelsen gällande hur svenska 
kommunikationsbyråer marknadsför sig. 

Om du personligen inte har insyn gällande hur er byrå marknadsför er och istället 
anser att någon av dina medarbetare är bättre lämpad att svara på enkäten, ber vi 
dig att vidarebefordra detta mail till den personen. 

Det tar enbart 2-3 minuter att fylla i enkäten och dina svar är självklart anonyma. 

Om ni önskar att inte få en påminnelse eller ifall ni önskar att få ta del av studiens 
resultat, svara då gärna på detta mail. 

Ert bidrag är av stor betydelse för studiens resultat! 

Tack på förhand! 

 

Länk till enkäten: 

http://goo.gl/forms/aG2Z3mhs9u 

 

Med vänliga hälsningar, 

Dag Eriksson Alvarez, dag.eriksson.alvarez@gmail.com 

Fabian Muñoz Humeres, fabian.humeres@hotmail.com 

Samuel Tanninen, samueltanninen@gmail.com 

 

Påminnelsemail: 

Hej *namn*! 

Detta är en påminnelse om enkäten vi skickade till dig förra veckan. 

Om du inte har gjort den skulle vi uppskatta ifall du kan fylla i den, det tar enbart 2-
3 minuter! 

Om du har gjort den vill vi tacka dig för ditt bidrag. 
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Här är enkäten: 

http://goo.gl/forms/aG2Z3mhs9u 

Ha en trevlig dag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Dag Eriksson Alvarez, dag.eriksson.alvarez@gmail.com 

Fabian Muñoz Humeres, fabian.humeres@hotmail.com 

Samuel Tanninen, samueltanninen@gmail.com 
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BILAGA 2 - ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
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BILAGA 3 – RESULTAT FRÅN SPSS 
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