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Abstrakt 
 

 

Den här studien undersöker sociala mediers inverkan på svenska reklambyråers arbetssätt. I 

syfte att utreda vilka förändringar sociala medier har medfört har sju svenska reklambyråer 

baserade i Stockholm intervjuats. För att få ut så mycket djupgående information som möjligt 

är intervjuerna semi-strukturerade, och följer en framtagen intervjuguide. Informationen som 

samlats in från respondenterna sammanställs och analyseras sedan utifrån medieforskaren Mark 

Deuzes kartläggning av reklambranschens medielogik. Deuzes ramverk består av fyra typer av 

funktioner som han menar måste analyseras för att förstå den förändring som digitaliseringen 

har medfört, nämligen institutionella, teknologiska, organisatoriska och kulturella funktioner. 

Detta ramverk har sedan applicerats för att undersöka hur reklambyråerna använder sig av 

sociala medier idag, samt hur byråernas arbete har förändrats i takt med sociala mediers 

framväxt. Studiens resultat visar att sociala medier i flera avseenden har förändrat sättet som 

svenska reklambyråer arbetar mot sina uppdragsgivare, men att användandet av byråernas egna 

sociala konton är begränsat. De förändringar som sociala medier har medfört inkluderar 

utökade, mer digitala, arbetsuppgifter för kreatörer och produktionsledare, vars kompetens flera 

byråer är måna om att bevara istället för att rekrytera yngre arbetskraft. Sociala medier har även 

medfört ett lättare system för trafikmätningar samtidigt som kraven på effektivt innehåll har 

ökat. Slutligen har sociala mediers framväxt även resulterat i vagare gränser dels mellan 

yrkesrollerna inom byråerna, men även i viss grad mellan olika byråtyper. 
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1. Inledning  

Användningen av sociala medier har ökat markant på senare år. Idag använder merparten av 

den svenska befolkningen någon form av social plattform i en mängd olika syften, både inom 

företagsvärlden och privat. Under 2016 använde sig 77% av svenska internetanvändare av 

någon typ av socialt nätverk (IIS). Bland de vanligaste kanalerna hör Facebook, Instagram 

och Twitter, och på senare tid har även aktörer som Snapchat och LinkedIn etablerat sig på 

marknaden. Sociala medier började, med sina respektive användningsområden och funktioner, 

som ett sätt att hålla kontakten och ta del av vänner och bekantas vardag, men har på senare år 

blivit en vital del för både företagande och personlig utveckling. Många stora företag 

använder sig idag av sociala medier för att smidigt och effektivt kunna nå ut till kunder, 

lansera nya produkter samt för att stärka det egna varumärket för att locka nya kunder och 

attraktiv arbetskraft (Eyrich, Padman & Sweetser, 2008). I takt med den ökade användningen 

av sociala medier bland privatpersoner har fenomenet därför blivit ett vitalt verktyg för att 

företag inte ska tappa kunder till olika konkurrenter, eftersom man genom sociala medier dels 

kan nå ut till en större massa för en mindre kostnad, men även för att man enklare kan 

skräddarsy kampanjer och innehåll till olika målgrupper (Cheng, Blankson, Wang & Chen, 

2009). 

 

Den globala digitaliseringen som ägt rum på senare år har resulterat i att olika aktörer inom 

flertalet branscher har tvingats omstrukturera sitt arbete, finna nya sätt att positionera sig 

gentemot kunder samt hitta nya, digitala lösningar för att tillfredsställa kundernas behov 

(Deuze, 2007). Till följd av det digitala landskap som skapats har också nya 

kompetensområden växt fram, vilket resulterat i en del nya yrken och arbetsroller inom 

företagen (ibid). Forskning visar att digitaliseringen har medfört omfattande organisatoriska 

förändringar i näringslivet men få studier vänder sig mot just reklambranschen, vilken i stor 

utsträckning har utvecklats från tillverkning av analogt tryckmaterial till produktion av 

digitalt innehåll (Broberg, Gianneschi och Jonsson, 2016). Det är även viktigt att belysa rollen 

som just sociala medier har spelat i företagsvärldens förändring, då digitaliseringen inrymmer 

fler områden än bara sociala medier. Denna studien riktar in sig på hur sociala medier i detta 

avseende har påverkat reklambranschen. Studien undersöker hur reklambyråer använder sig 

av sociala medier idag, samt hur sociala medier har förändrat reklambyråernas arbetssätt. De 

flesta studier som gjorts inom reklambranschen riktar in sig på PR-arbete eller 

marknadsavdelningar på större företag, men just byråfenomenet när det kommer till reklam är 
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relativt outforskad. Eftersom reklambyråerna har ett unikt arbetssätt gentemot större företag 

så fyller studien därför ett forskningsgap inom området för reklam och marknadsföring. 

Studien utförs i form av en kvalitativ intervjustudie där några av Sveriges största 

reklambyråer intervjuas. De frågor som kommer att utredas är bland annat: Hur använder sig 

reklambyråer av sociala medier idag? Vilka nya arbetsroller har skapats? Vilka befintliga 

roller har förändrats? Hur har sociala medier förändrat sättet som reklambyråernas 

uppdragsgivare marknadsförs på? Marknadsför reklambyråerna sig själva på ett annat sätt för 

att stärka sin position på marknaden? Genom att analysera hur sociala medier har förändrat 

reklambyråernas arbetssätt, bidrar studien till insikter och förståelse för vilka åtgärder som 

behövs vidtas för ett effektivare och lönsammare arbete för reklambyråerna. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur reklambyråernas verksamhet har förändrats i takt 

med framväxten av sociala medier. Detta för att skapa en förståelse för hur sociala medier kan 

stärka reklambyråernas verksamhet. Studien utgår från Deuzes (2007) ramverk som beskriver 

fyra funktioner som samtliga måste analyseras för att man ska kunna förstå reklambranschens 

logik och struktur, nämligen institutionella-, organisatoriska-, teknologiska- och kulturella 

funktioner. För att få en helhetsbild över hur arbetet på reklambyråerna har förändrats på 

grund av sociala mediers framväxt, kommer dessa funktioner att kartläggas, diskuteras 

individuellt, samt kopplas samman med såväl varandra, tidigare forskning inom sociala 

medier och reklambranschen samt empirin från intervjuerna.  

 

Frågeställningarna som utreds i studien är: 

 

• Hur använder sig reklambyråer av sociala medier idag? 

• Hur har den ökade användningen av sociala medier förändrat reklambyråernas 

arbetssätt? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel två finns en diskussion kring studiens bakgrund. Här tar författaren upp den 

information kring sociala medier och reklambranschen som anses viktig för att ge läsaren 

goda förutsättningar att förstå essensen av studien. Här finns även en diskussion kring aktuella 

politiska och mediala debatter kring ämnet i fråga som anses intressanta för fortsatt läsning. 
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Tredje kapitlet ger en överblick över den teori som används i studien - tidigare forskning som 

gjorts inom ramen för dels sociala medier, men även inom reklambranschen i stort, samt det 

teoretiska ramverk som studien tar avstamp ifrån. 

 

I kapitel fyra presenteras och diskuteras den metod som studien använder sig av, samt det 

urval och avgränsningar som gjorts. Här finns även en diskussion kring hur studien utförts i 

praktiken samt en diskussion kring validitet, reliabilitet och etik. 

 

I kapitel fem sammanställs resultatet av intervjuerna som gjorts på de olika byråerna. 

Resultatet struktureras upp utefter det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel tre. 

 

I det sista kapitlet – kapitel sex – diskuteras och analyseras sedan resultatet i relation till 

tidigare forskning, teoretiskt ramverk samt författarens egna reflektioner. Här återfinns även 

författarens slutsatser, samt förslag på framtida forskning om ämnet. 

 

Efter kapitel sex kan man även ta del av en sammanställning av den litteratur och de källor 

som varit behjälpliga i studien, och även bilagan som innehåller studiens intervjuguide i sin 

helhet. 

2. Bakgrund 

Reklambranschen har på senare år genomgått stora förändringar, mycket tack vare den 

globala digitaliseringen som ägt rum. Enligt IRM:s senaste prognos om reklam- och 

mediemarknaden kommer digital marknadsföring att stå för cirka 50% av alla 

reklaminvesteringar 2017, och någon gång under 2017 kommer reklambranschen därför att nå 

en historisk brytpunkt där digital marknadsföring blir det största mediet för 

marknadskommunikation i Sverige (Mackhé, 2016). Forskning visar också att närvaro på 

sociala medier ökar många företags popularitet bland kunderna, vilket i sin tur ökar både 

vinstmarginaler och kundnöjdhet (de Vries, Gensler & Leeflang, 2012). Cheng, et al (2009) 

menar därför att digital marknadsföring har blivit ett av de viktigaste verktygen för 

reklamskapare, eftersom majoriteten av ett företags kunder idag konsumerar mer reklam via 

internet än exempelvis TV-reklam och tryckmaterial. 

 

På 1960-talet, då reklambyråerna fick sitt första stora genombrott, identifierades 

tryckmaterialet som den stora inkomstkällan, och kreatörerna på byrån blev allt viktigare 
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(Fredlund, 2011). På 1980-talet slog sedan TV-reklamen igenom stort i Sverige, då TV-

kanaler började sända från utlandet där TV-reklam var mer tillåtet (ibid). Deuze (2007) menar 

sedan att i takt med den globala digitaliseringen av information som ägt rum på senare tid har 

det, genom digital marknadsföring, blivit lättare för reklamskapare att rikta in sig på mer 

specifika målgrupper. Detta har resulterat i att det inom ramen för medie- och 

kommunikationsforskning vuxit fram en debatt gällande digital kontra traditionell reklam. 

Flera forskare menar exempelvis att traditionell massmedie-reklam är på väg att dö ut, medan 

andra menar att TV-tittande fortfarande har en stark social genomslagskraft. Författaren och 

mediefilosofen Alexander Bard menar att digitala jättar såsom Google och Facebook har 

kopplat greppet om folkets åsikter, vilket skapar problem för demokratin på grund av 

framväxten av ”fejk-nyheter” och bristen på källkritik bland internet-användarna (Thambert, 

2017). Yoon och Kim (2001) menar vidare att digital reklam har mer genomslagskraft framför 

allt på människor som är aktivt orienterade inom ämnet i fråga, eftersom man då kan styra sin 

egen reklam-konsumtion på ett annat sätt.  

 

2.1 Reklambranschen idag 

Reklam är något som de flesta företag, i ett flertal olika former, använder sig av. För att kunna 

driva en framgångsrik verksamhet måste kunder och andra intressenter veta att företaget 

finns, samt i många fall veta vilka produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. Att 

utforma reklamkampanjer och material till dessa är dock ofta en tidskrävande process, och 

med den höga konkurrensen på olika marknader gäller det dessutom att kunna utforma och 

rikta sin reklam på ett bra sätt för att locka kunder. Därför väljer många företag att anlita en 

extern byrå för att få hjälp med att producera och distribuera sin reklam över olika kanaler. 

Behoven varierar dels beroende på vad det är för företag, men även vilken bransch och vilka 

kanaler företaget vill närvara i. Reklambyråer, och andra typer av byråer inom 

reklambranschen, blir allt svårare att definiera, eftersom många arbetsuppgifter återfinns i 

flera olika uppdrag på flera olika typer av byråer. Över tid har det dessutom vuxit fram en hel 

del olika typer av byråer med olika inriktningar och specialområden, och som också utför 

liknande uppgifter som de mer etablerade byråtyperna. Nedan presenteras några av de 

byråformer som återfinns inom den svenska byråverksamheten (definitionerna är tagna från 

Wikipedia). 
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Reklambyrå – används ofta som beteckning på en byrå som har till uppgift att producera 

reklammaterial och kampanjer till företag. Ursprungligen handlade det mest om skapandet av 

tryckmaterial, men inkluderar på senare tid även digitalt innehåll. 

 

PR-byrå – har som främsta uppgift att sprida vetskapen och kunskapen om ett företag, en 

produkt eller en tjänst. Arbetet handlar mycket om att skapa och upprätthålla kontakt med 

journalister och andra ”influencers” för att få dem att skriva och prata om varan, så att 

budskapet når ut till potentiella kunder. PR-arbetet innebär också mycket strategiarbete – att 

identifiera de bästa sätten för byråns uppdragsgivare att marknadsföra sig på. 

 

Varumärkesbyrå – jobbar med att stärka uppdragsgivarnas varumärke genom att, på ett 

liknande sätt som PR-byråerna jobbar, hitta ”influencers” och andra kanaler att sprida 

uppdragsgivarens produkter och stärka deras varumärke genom. 

 

Mediebyrå – hjälper företag att identifiera genom vilka medier man bör marknadsföra sig, och 

bistår företagen med att köpa bland annat annonsutrymme i olika medier. Arbetet innebär 

också strategiskt arbete såsom medie- och målgruppsanalys. 

 

Webbyrå/contentbyrå/digital byrå – är ofta specialiserade på det digitala, och hjälper företag 

att planera och skapa innehåll i digitala kanaler – både till hemsidor, externa webbplatser och 

sociala medier. 

 

Fullservicebyrå – en beteckning för en byrå som erbjuder helhetslösningar för företag. En 

fullservicebyrå tillhandahåller tjänster inom både digital och print, och hjälper företag med 

allt ifrån att producera innehåll till sociala konton och webbplatser, till att förundersöka, 

planera och producera reklamkampanjer för en mängd olika kanaler och medier. 

 

I denna studie kommer fokus att ligga på reklambyråer, och inom reklambyrån finns några 

klassiska arbetsroller som, för ökad förståelse för studien, behöver utredas (definitionerna är 

tagna från Wikipedia). 

 

Copywriter – har hand om framtagandet av det textuella materialet till reklamkampanjen. 

Copywritern har alltså ansvar för manus, rubriker och annat innehåll som ska finnas med i 
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materialet. Arbetet innebär, förutom själva framtagandet av texterna, även research och olika 

typer av analyser för att kunna skapa ett bransch- och målgruppsanpassat innehåll. 

 

Art director/grafisk formgivare – skapar designen till reklamprodukterna. Art directorn eller 

den grafiska formgivaren arbetar ofta nära copywritern, och beslutar om hur och var 

copywriterns texter ska synas på exempelvis en reklamposter. Arbetet innebär även 

framtagning och placering av bilder som ska finnas med i reklamkampanjen. 

 

Projektledare – har det övergripande ansvaret för ett reklamprojekt. Ofta jobbar man i ett 

reklam-team bestående av en projektledare, en art director och en copywriter, där 

projektledaren fungerar som överhuvud för gruppen. Arbetet innebär, förutom understöd till 

art directorn och copywritern, kontakt med uppdragsgivare, budgetering och andra generella 

projektgöromål. 

 

Account manager – har det övergripande ansvaret för ett eller flera konton/uppdragsgivare på 

byrån. Fungerar ofta på samma sätt som en projektledare, med den semantiska skillnaden att 

en account manager har ansvar för ett specifikt konto, medan projektledaren har hand om ett 

specifikt projekt. 

 

Strateg/planner – hjälper uppdragsgivarna att ta fram strategier för hur man på bästa sätt kan 

marknadsföra uppdragsgivaren, och skapar en plan för hur arbetet med exempelvis en viss 

produkt ska läggas upp. 

 

Produktionsledare – ansvarar för att produktionen av reklammaterialet går rätt till och håller 

sig till kraven för kvalitet och kvantitet. 

 

2.2 Användning av sociala medier 

Sociala medier är idag en stor del av många människors vardag. Såväl privatpersoner som 

företag använder sig av sociala medier i en mängd olika syften, och den ökade användningen 

på senare år har gjort att detta digitala fenomen har blivit ett vitalt verktyg i företagsvärlden. 

Sociala medier började som ett sätt att hålla kontakten med sina vänner online, men har sedan 

utvecklats både till ett verktyg för stärkande av varumärken och en annonsplats att 

marknadsföra sig på. Statens medieråd (2016) menar att sociala medier gett upphov till en 

medborgarjournalistik som även företag använder sig av. Sociala medier har alltså öppnat upp 
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ett nytt sätt att, utan inblandning av inflytelserika journalister eller tidningsutrymme, sprida 

sitt eget varumärke, nylanserade produkter eller tillhandahållna tjänster. 

 

Idag använder 58% av svenska internetanvändare dagligen någon form av social plattform, 

vilket är en ökning med 30 procentenheter på sex år (IIS). I genomsnitt använder sig svensken 

av sociala medier 7,1 timmar i veckan 2016, vilket är en ökning med nästan 50% på tre år 

(ibid). Enligt IIS är användningen mest frekvent bland unga kvinnor i åldern 16-25 år, där 

man i snitt använder sig av sociala medier en timme och 40 minuter per dag, vilket motsvarar 

10% av den vakna tiden. Det råder alltså inget tvivel om att användningen av sociala medier 

skjutit i höjden i Sverige på bara några få år, vilket gjort att många aktörer i företagsvärlden 

har tvingats agera. Inom loppet av sex år har dessutom användningen av sociala medier i 

mobilen ökat från 10% till 65% (IIS). Denna ökning har medfört att svensken i hög 

utsträckning exponeras för sociala medier vart man än går, vilket ställer ännu högre krav på 

företags närvaro eftersom man i sina sociala flöden tar del av stora mängder reklam och 

annonser. Detta ställer även högre krav på reklambyråernas arbete, eftersom det gäller att 

producera material som sticker ut och som konsumenterna fastnar för. 

 

Sociala medier används alltså idag av en stor mängd människor runt om i världen, och för att 

företag ska förstå hur fenomenet kan utnyttjas på bästa sätt krävs en hel del kunskap om 

ämnet. För att öka förståelsen för hur reklambyråer på bästa sätt kan utnyttja sociala medier 

som verktyg, ämnar denna studie fylla det gap som finns inom forskningen kopplad till 

reklambranschen. 

3. Teori 

Forskning om reklambranschen kan inriktas på flera olika fält, såsom produktion, PR, 

customer relations och generell marknadsföring för att nämna några. Den största mängden 

forskning som gjorts på sociala mediers inverkan på reklambranschen är inriktad mot PR-

området, eftersom sociala medier öppnat upp för en ny typ av dialog mellan företag och kund. 

I teoridelen diskuteras tidigare forskning om dels sociala medier som fenomen och dess 

användningsområden i organisationer, och även forskning som gjorts kring sociala medier 

kopplat till reklambranschen. Här presenteras även det teoretiska ramverk som studien tar 

avstamp ifrån. 
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3.1 Tidigare forskning 

Kietzmann, Hermkenz, McCarthy och Silvestre (2011) menar att sociala medier har blivit ett 

så betydande fenomen att det kan forma en organisations rykte och till och med avgöra dess 

överlevnad. Ändå väljer många chefer och beslutsfattare att ignorera sociala medier för att de 

inte förstår vad det är eller hur det ska användas (ibid). Kietzmann, et al (2011) har därför 

tagit fram ett ramverk för vilka användningsområden sociala medier har och hur de kan 

användas inom dessa områden. Man menar att sociala medier kan användas i följande syften 

inom en organisation: Skapande och bibehållande av identitet; relationsbyggande aktiviteter, 

ryktesskapande; skapande av grupper och föreningar; kommunikation; informationsdelning; 

närvarospridning (Kietzmann, et al, 2011). Samtliga av dessa användningsområden spelar en 

avgörande roll för hur en organisation klarar av hanteringen av sina sociala medier, och 

därmed hur väl man etablerar sig online. 

 

Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson och Seymour (2011) hävdar att företag måste vara 

engagerade i sociala medier för att kunna dra nytta av dess potential; man måste vara lika 

engagerade i sociala medier som deras kunder är för att verkligen kunna tillgodose kundernas 

behov. I arbetet ingår att noggrant gå igenom det som kunderna kommunicerar för att på rätt, 

strategiskt sätt kunna besvara dem (Edosomwan, et al, 2011). Paridon och Carraher (2009) 

menar vidare att sociala medier är ett kostnadseffektivt verktyg för 

marknadsföringsaktiviteter. Man menar att i en tid av dålig ekonomi är sociala medier det 

billigaste sättet att nå ut till sina kunder med reklam, samtidigt som man stärker sitt 

varumärke (ibid). 

 

Komodromos (2014) menar att sociala medier har revolutionerat PR-branschen såtillvida att 

monolog i stor del övergått till dialog, vilket innebär att PR-agenter och konsulter numera 

måste fokusera mer på två-vägs-kommunikation för att skapa en relation med kunden. 

Komodromos intervjustudie, i vilken 25 seniora PR-utövare deltog, visar att majoriteten 

föredrar att ha ett speciellt team i sina organisationer som är specialiserade på interaktion med 

kunder och intressenter i sociala medier, vilket påvisar hur väsentligt arbetet i sociala medier 

har blivit samt att nya ansvarsområden i form av sociala medier-övervakning har växt fram 

(Komodromos, 2014:7).  

 

Komodromos (2014) menar också att många PR-byråer har börjat inkludera sociala medie-

kanaler, såsom Facebook, Twitter, Youtube och bloggar, i sina strategiska affärsplaner samt 
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att de används som övervakningsverktyg för att kunna identifiera och övervaka kriser både 

inom och utom organisationen. Detta resultat stöds även av Wigley and Zhang (2011), vars 

studie visar att 48% av deltagarna menar att de har inkluderat sociala medier som ett vitalt 

verktyg i sina krishanteringsplaner. Vidare menar Graham (2014) att även inom den 

kommunala sektorn har PR-arbetet förändrats på grund av framväxten av sociala medier. Hon 

menar att den två-vägs-kommunikation som sociala medier möjliggör är bra för 

demokratiarbetet, då man lättare och snabbare kan ta hänsyn till folkets åsikter och frågor. 

Därför jobbar numera många kundansvariga inom den kommunala sektorn med 

kommunikation och övervakning i sociala medier, eftersom det är genom dessa kanaler som 

de flesta riktar sina synpunkter. 

 

Viss forskning har även gjorts för att utreda vad sociala medier faktiskt kan användas till 

inom reklambranschen. Holmgren (2016) menar att ett stort skifte har skett inom 

reklambranschen på senare tid. Han menar att man nu, genom framväxten av big data som har 

möjliggjort lagring och analys av kundens data, inte bara tittar på konsumentens beteende 

utan även vem kunden är (Holmgren, 2016). Holmgren (2016) diskuterar en fallstudie där 

företaget Cambridge Analytica producerade fem olika reklamfilmer för fem olika målgrupper 

som alla hade samma budskap. Detta kunde man göra eftersom man hade samlat in stora 

mängder data om olika kunder, bland annat med hjälp av sociala medier. Detta 

tillvägagångssätt har öppnat upp för en ny typ av reklammetod där man kan skräddarsy och 

distribuera kampanjer och innehåll för olika målgrupper på ett smidigare sätt. Mangold och 

Faulds (2009) menar dock att framväxten av sociala medier även har nackdelar för 

organisationer, bland annat genom att sociala forum också möjliggör interaktion konsumenter 

emellan. Därför är mycket av diskussionerna om ett företags produkter utom chefernas 

kontroll, varför det är viktigt för företagen att skapa sociala plattformar där kunderna kan 

interagera, men där företagen ändå har kontroll över innehållet (Mangold & Faulds 2009). Det 

har därför även blivit populärt för organisationer att införskaffa verktyg för 

omvärldsbevakning, som exempelvis CRM-system, som kan övervaka bransch- och 

företagsdiskursen i fråga. 

 

Inom området för just reklambyråer relaterat till sociala medier saknas däremot forskning, i 

synnerhet gällande hur sociala medier har påverkat sättet man arbetar på. Eftersom den mesta 

forskningen som gjorts inom sociala medier kopplat till reklambranschen dessutom handlar 

om PR-arbete, fyller även denna studie forskningsgapet som finns inom området för 
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reklambyråer och deras arbetsområden. Vidare saknas även tidigare forskning som vänder sig 

mot den svenska marknaden, vilket är ett område som denna studie syftar öka insikterna om. 

 

3.2 Teoretiskt ramverk 

Det finns en hel del teorier och ramverk som kan användas i en analys av digitaliseringens 

påverkan på näringslivet, samt inom generell organisationsförändring. Potentiella teoretiska 

ramverk i den här typen av studier inkluderar bland annat Weick och Quinns (1999) teori om 

episodisk och kontinuerlig organisationsförändring, samt van de Ven och Pooles (1995) 

livscykelmodell. Dessa teorier har dock valts bort i denna studie då de inte på ett relevant sätt 

kan kopplas till hur just arbetssättet på ett företag förändrats, utan mer fokuserar på den 

helhetliga strukturen inom företaget. Det teoretiska ramverk som denna studie tar avstamp 

från är istället medieforskaren Mark Deuzes kartläggning av reklambranschens medielogik. 

Detta ramverk anses mer relevant att applicera på studien, just för att den utgår från hur 

företag har tvingats strukturera om sättet man arbetar på. 

  

Deuze (2007) menar bland annat att den globala digitaliseringen har gett upphov till en ny typ 

av synlighet, vilken har påverkat reklambranschens arbetssätt markant. För att förstå hur 

digitaliseringen därav har påverkat aktörerna inom branschen diskuterar han fyra olika typer 

av funktioner som måste analyseras för att förstå förändringen i sin helhet, nämligen (1) 

institutionella funktioner, (2) teknologiska funktioner, (3) organisatoriska funktioner och (4) 

kulturella funktioner (Deuze, 2007). I denna studie appliceras ramverket specifikt på sociala 

mediers utveckling, och för att stötta Deuzes ramverk i diskussionen av resultatet kommer 

även DiMaggio och Powells (1983) teori om institutionell isomorfi att kopplas till resultatet. 

De menar bland annat att institutionell isomorfi är ett viktigt redskap att använda för att förstå 

det moderna organisatoriska landskapets branschpolitik, vilket till stor del styr hur olika 

företag arbetar (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

3.2.1 Institutionella funktioner 

Deuze (2007) menar att det finns en paradox i reklambranschens ägandeskap. I dagens 

digitaliserade landskap har möjligheterna för digital marknadsföring blivit allt fler – det finns 

exempelvis fler kanaler att marknadsföra sig genom och det har skapats nya typer av medier 

som befolkningen utsätts för varje dag. Deuze (2011) menar till och med att media idag har 

blivit så genomträngande och transparent att vi ofta inte ens märker av när vi konsumerar den. 
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Detta har resulterat i att det blir allt svårare för företag och byråer att tillhandahålla en så 

kallad ”fullservice” – alltså att kunna erbjuda sina uppdragsgivare en stor bredd av tjänster för 

marknadsföring och synlighet. Enligt Deuze (2007) har många mindre byråer istället fått 

specialisera sig på ett mindre spann av tjänster, varpå mer nischade typer av byråer, såsom 

digitala byråer, mediebyråer, webbyråer, etc., har växt fram. På så sätt kan de mindre byråerna 

istället locka uppdragsgivare med ett specifikt behov då man inte kan konkurrera om 

uppdragsgivare som behöver en fullservicetjänst. På motsvarande sätt har de större företagen, 

som vill kunna erbjuda en fullservicetjänst, börjat köpa upp de nischade byråerna för att 

kunna bredda sin verksamhet och bli specialister inom alla olika områden, vilket har resulterat 

i större konglomerat inom reklambranschen (Deuze, 2007). 

 

Till följd av de ökade marknadsföringsmöjligheterna som digitaliseringen gett upphov till, 

menar Deuze (2007) även att det skett en strategiförändring inom företagen. Tidigare har ofta 

gränserna mellan så kallat ”above the line-arbete” (annonsering, medieplanering och 

produktion) och ”below the line-arbete” (sälj och PR) varit väldigt tydliga (Deuze, 2007). 

Enligt Deuze (2007) är det idag mer vanligt att ha en ”through the line-approach”, vilket 

innebär att gränserna mellan de olika avdelningarna bryts ned för att få ett ökat kundfokus. 

Detta, menar Deuze (2007), har bland annat gjorts för att medieplaneringen och det 

strategiska arbetet har blivit betydligt viktigare än det kreativa arbetet, eftersom det mest 

kritiska momentet med marknadsföringsarbetet idag är att hitta de forum, medier och kanaler 

som flest personer inom den tänkta målgruppen besöker. Därmed argumenterar Deuze för att 

kreatörens roll har blivit betydligt mindre viktig gentemot exempelvis mediaplanerarens. 

Denna ståndpunkt stärks även av Effing (2016), som menar att användning av social media 

inte är tillräckligt, utan man måste veta hur man ska implementera fenomenet, vilket har 

resulterat i hög efterfrågan på kompetens inom ämnet. 

 

3.2.2 Teknologiska funktioner 

I takt med digitaliseringens utveckling har kraven på reklamens tillgänglighet ökat. Via 

internet och sociala medier är det idag enklare att snabbt nå ut till en större massa än vad som 

tidigare var möjligt. Deuze (2014) hävdar även att framväxten av snabba bredband och mobila 

enheter har resulterat i en ”always-on-approach” – att vi med den nya teknologin kan ta med 

oss reklamen överallt, vilket ställer höga krav på reklaminnehåll som gör att budskapet fastnar 

i farten. Deuze (2007) menar därför att teknologiska verktyg idag är vitala för att potentiella 

kunder inte ska hinna ta del av konkurrenters varor först, samt för att man så fort som möjligt 
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efter lansering ska gå med vinst för en specifik produkt. Deuze (2016) menar även att det i 

dagens medielandskap öppnats upp för en ny typ av ”gatekeeping” där individer ofta själva 

kan påverka vilken typ av information och marknadsföring man utsätts för, vilket är en följd 

av den teknologiska utveckling som skett i takt med att internet och sociala medier blir allt 

mer användbart. Internet och alla dess möjligheter har därför förändrat sättet som man arbetar 

på många redaktioner såtillvida att mycket av det fysiska tryckmaterialet, som tidigare var det 

största mediet, har blivit ersatt av digitalt innehåll (Deuze (2007). Detta har i sin tur resulterat 

i att nya kompetensområden dykt upp och företagets arbetsroller har förändrats.  

 

Deuze (2007) menar vidare att marknadsföring i traditionell massmedia såsom TV och radio 

håller på att dö ut. Detta är ett resultat av att det genom framför allt sociala medier har blivit 

lättare att skräddarsy marknadsföringsmaterial för olika målgrupper (Deuze, 2007). En 

klassisk TV-reklamfilm som sänds på en stor TV-kanal har en väldigt bred potentiell 

räckvidd, men det är svårt att rikta in den till en viss målgrupp eftersom TV-reklamen nås av 

så många olika målgrupper. Deuze (2016) menar vidare att marknadsföring idag handlar om 

att skapa ”rörelser” av människor med delade värderingar, vilket är en stor del av sociala 

mediers styrkor. Tack vare den teknologiska utvecklingen kan man rikta in sig på flera olika 

målgrupper i flera olika kanaler, så att man med ett specifikt material kan nå just den 

målgrupp man faktiskt vill påverka. Detta har också i sin tur förändrat sättet som 

reklambyråer och andra företag planerar sitt arbete, eftersom det ger upphov till nya strategier 

och möjligheter att just nå ut till en mer önskvärd målgrupp. 

 

3.2.3 Organisatoriska funktioner 

De organisatoriska funktionerna hänger mycket ihop med de två tidigare. Digitaliseringen har 

resulterat i att många nya arbetsuppgifter och kompetensområden har växt fram, vilket har 

gjort att anställda på en byrå i många fall har andra uppgifter idag än vad de hade på samma 

byrå för några år sedan. Enligt Deuze (2007) har detta revolutionerat sättet på vilket man 

jobbar i projektgrupperna på exempelvis en reklambyrå. Tidigare har man haft specifika 

uppgifter för varje yrkeskategori, men eftersom exempelvis ”above the line-arbetet” idag till 

stor del flyter in i ”below the line-arbetet” så har gränserna mellan arbetsbeskrivningarna 

blivit mer diffusa, och rollerna inom projektgrupperna mindre avgränsade (Deuze, 2007). Den 

här typen av förändringar kan leda till osäkerhet bland personalen angående vad man faktiskt 

har för uppgifter, och skillnaderna mellan arbetsbeskrivning och faktiskt utfört arbete kan 

vara stora vilket kan resultera i stora missförstånd på arbetsplatsen.  
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3.2.4 Kulturella funktioner 

Deuze (2007) förespråkar att en företagskultur är starkt beroende av dem som jobbar där; det 

är människorna som befinner sig i organisationen som skapar dess kultur. På liknande sätt 

menar Whelan (2016) att relationer och nätverk inom en organisation har stor inverkan på 

företagskulturen; om nätverken och relationerna mellan de anställda förändras, så förändras 

också kulturen. På grund av digitaliseringen, och de nya kompetensområden som den 

medfört, har i många fall även demografin på företagen förändrats. Deuze (2007) menar att 

detta har gjort det mer befogat att rekrytera yngre medarbetare då dessa ofta har en annan, och 

många gånger bättre, förståelse för de teknologiska nymodigheterna. Denna utveckling har på 

samma sätt gjort det svårare för äldre personer, som kanske inte växt upp med exempelvis 

datorer, att följa med i utvecklingen, vilket resulterat i att man tappar mycket av den äldre 

personalen och den kultur de representerar (Deuze, 2007). Denna typ av potentiellt 

kulturskifte kan medföra en hel del kritiska aspekter som företagen måste ta hänsyn till. Att få 

en modern och nyskapande kultur inom företaget kan vara bra för utvecklingen av 

verksamheten, men kan också resultera i oönskade identitetsförändringar som kanske inte 

stämmer överens med hur företaget vill bli uppfattade av omvärlden och dess kunder.  

 

3.2.5 Institutionell isomorfi 

Pillay, Reddy och Morgan (2016) menar att isomorfi innebär efterliknande av strukturer eller 

processer av en annan institution som ett resultat av imitation. I dagens kapitalistiska 

företagsverksamhet konkurrerar organisationer ofta om samma kunder och resurser. Därför 

menar DiMaggio och Powell (1983) att vad organisationer i främsta hand måste ta hänsyn till 

i sin affärsutveckling är andra organisationer. Curry (2012) hävdar att detta beror på att 

många organisationer som delar samma eller liknande miljömässiga förutsättningar idag 

tvingas efterlikna varandra i strävan efter bästa möjliga lönsamhet och socialt välmående, på 

grund av att det rådande affärsklimatet är i ständig förändring. DiMaggio och Powell (1983) 

menar därför att organisationer och branscher som påverkas av liknande miljöfaktorer och 

som konkurrerar om samma kunder blir mer homogena med tiden, eftersom man ständigt 

härmar varandra för att kunna anpassa sig till det nuvarande affärsklimatet. Man hävdar 

vidare att en viktig orsak till härmande isomorfi är osäkerhet, och i ett digitalt framväxande 

landskap har osäkerheten länge varit stor vilket har resulterat i sammanflätningen av den här 

typen av digitala tjänster (DiMaggio och Powell, 1983). 



 14 

4. Metod 

För att få en djup förståelse för hur reklambyråer använder sig av sociala medier och hur 

byrån har påverkats av utvecklingen, använder sig studien av semi-strukturerade, kvalitativa 

intervjuer. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer är bra när man vill att respondenten 

själv ska röra diskussionen i olika riktningar beroende på vad han eller hon anser relevant. 

Metoden passar därför bra för studien, då intervjuguiden rör specifika ämnen som inte har ett 

bestämt antal potentiella svar. I en semi-strukturerad, kvalitativ intervju kan även intervjuaren 

i stor utsträckning avvika från eventuella frågemallar, och istället styra frågorna utefter de 

svar som respondenten ger – på så sätt blir intervjun mer anpassad efter respondentens villkor 

(Bryman, 2011). Detta är viktigt för denna typ av studie, då det kan uppstå relevanta insikter 

under intervjuns gång som intervjuaren vill spinna vidare på och få mer information om 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

 

Kvantitativa forskare riktar ofta kritik mot subjektiviteten i kvalitativ forskning – att resultatet 

till stor del styrs av hur frågorna ställs och vilka frågor som väljs att lyftas fram (Bryman, 

2011). Denna studie ämnar dock undersöka ”hur”, till skillnad från ”om”, sociala medier har 

påverkat byrån, vilket hade varit svårt att undersöka med hjälp av en kvantitativ metod. Med 

hjälp av en kvalitativ intervjustudie tillåts respondenterna berätta om de delar av 

verksamheten som de själva anser vara relevanta. Vid en kvantitativ studie tvingas forskaren 

istället välja ut potentiella områden inom byrån som kan tänkas ha förändrats, vilket skulle 

leda fram till ett än mer subjektivt tillvägagångssätt än om respondenterna faktiskt får 

utvärdera verksamheten utan några styrda frågor, eller förslag på medförda förändringar från 

intervjuaren. 

 

4.1 Urval och avgränsningar  

Studien undersöker sociala mediers påverkan på svenska reklambyråer. På grund av svenska 

reklambyråers geografiska utbredning, avgränsas studien till reklambyråer i Stockholm. 

Hedin (1996:4) menar att antalet respondenter i kvalitativa intervjuer ofta är få ”eftersom man 

undersöker var och en så detaljerat och inte heller syftar till statistisk generaliserbarhet”, och 

att 5-10 intervjuer är vanligt. Med hänsyn till omfattning och tidsram för studien anses sju 

intervjuer därför kunna ge tillräckliga och relevanta insikter i ämnet. DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) menar även att respondenter för denna metod med fördel väljs utefter deras 

kunskap och roll inom organisationen, samt deras vilja att agera som lärare, översättare, 



 15 

mentor, kommentator, etc. för intervjuaren. Detta urval har för den här studien skett genom att 

byråerna har valt ut den anställd som har godast insikter och ansvar för byråns arbete med 

sociala medier och andra digitala kanaler. Urvalet av reklambyråer har gjorts utefter research- 

och analysföretaget Regis referenslista till tävlingen ”Årets Byrå 2017”. I denna tävling utses 

varje år årets byrå i olika kategorier, såsom ”årets reklambyrå”, ”årets PR-byrå”, etcetera. 

Resultatet baseras på svenska kommunikationsköpares nöjdhet med sin anlitade byrå, vilket 

Regi samlar in och sammanställer. För att som byrå delta i tävlingen krävs det att man 

uppfyller vissa krav. Varje byrå måste ha en intäkt på minst sju miljoner kronor baserat på 

senaste bokslutet per den sista augusti föregående år, ha minst åtta bedömningar av kunder, 

samt skicka in en lista på samtliga kunder som uppfyller kundkraven för tävlingen 

(aretsbyra.se). De byråer som uppfyller dessa krav hamnar sedan i det aktuella årets 

referensgrupp inför tävlingen, vilken har varit utgångspunkt för urvalet av byråer för denna 

studie. 

 

I årets upplaga av ”Årets Byrå” delades byråerna in i följande kategorier: 

 

• Brand Experience/ Event Marketing-byråer 7-25 MKR 

• Brand Experience/ Event Marketing-byråer 25+ MKR 

• Contentbyråer 

• Digitalbyråer 7-25 MKR 

• Digitalbyråer 25+ MKR 

• Mediebyråer 

• PR-byråer 7-25 MKR 

• PR-byråer 25+ MKR 

• Reklambyråer 7-15 MKR 

• Reklambyråer 15-25 MKR 

• Reklambyråer 25-50 MKR 

• Reklambyråer 50+ MKR 

• Varumärkes- & designbyråer 7-25 MKR 

• Varumärkes- & designbyråer 25+ MKR 

 

Denna studie undersöker de byråer som enligt denna lista tillhör kategorin ”reklambyråer”. 

Till studien valdes de största byråerna med högst omsättning ut, det vill säga de som är listade 
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under ”reklambyråer 50+ MKR”. De största byråerna valdes ut för att de representerar en 

större del av branschen än om man hade undersökt de mindre byråerna. De byråer som stod 

högst upp på listan kontaktades först, och om ingen respons mottogs från dessa byråer, 

fortsatte urvalet med byråer längre ned på listan och sedan även till de byråer listade under 

kategorierna med lägre omsättning. När svar om beviljat deltagande mottagits från sju byråer 

påbörjades arbetet med intervjuerna. 

 

Eftersom tidigare forskning till stor del saknas kring reklambyråers användning av sociala 

medier, avgränsas studien till just detta område. Intervjuguiden är inriktad på sociala medier 

specifikt, och inte digitalisering i stort då denna innefattar ett betydligt bredare fält än enbart 

sociala medier. Studien avgränsas även till de byråer som, enligt kategoriseringarna i ”Årets 

Byrå” klassas som reklambyråer, då dessa är av störst intresse för författaren, samt att det är 

ett område som vid få tillfällen undersökts tidigare. Studien fokuserar vidare på i synnerhet 

två saker – hur reklambyråerna använder sig av sociala medier i sin dagliga verksamhet, samt 

hur sociala medier har förändrat reklambyråernas arbetssätt. Här finns det flera olika 

potentiella inriktningar och faktorer man kan fokusera på, men på grund av eget intresse och 

en begränsad omfattning avgränsas studien till dessa två frågor. 

 

4.2 Genomförande 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att semi-strukturerade intervjuer ska bokas i 

förtid, och hållas på en plats där intervjupersonen känner sig trygg. De utvalda byråerna 

kontaktas därför via mail, varefter ett möte bokas med en av byrån utvald representant som är 

villig att ställa upp på intervjun, och som har insikter i byråns arbete med sociala medier. Fyra 

av intervjuerna sker sedan på plats i ett avskilt rum hos respektive byrå, och resterande tre 

sker per telefon. För att få ut så mycket information som möjligt från respondenterna är 

intervjuerna semi-strukturerade, vilket innebär att det utifrån en intervjuguide (se bilaga A) 

ställs relativt öppna frågor där respondenterna till stor del styr diskussionen inom ramarna för 

varje fråga. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att det i semi-strukturerade intervjuer 

är viktigt att respondenten får svara på ”open-ended questions” för att intervjun ska generera 

ny kunskap under processens gång. På så sätt minimeras även risken att intervjuaren leder 

respondenten till ett önskat svar, och således omedvetet påverkar svaret (ibid). DiCicco-

Bloom och Crabtree (2006) menar att frågeguiden för semi-strukturerade intervjuer bör 

innehålla 5-10 grundfrågor men att intervjun, beroende på respondentens svar, intressen och 

kunskaper, i stor utsträckning kan avvika från guiden. Intervjuguiden för denna studie 



 17 

innehåller därför sju grundfrågor som alla ger stöd åt studiens huvudsakliga frågeställning, 

och är strukturerade utefter det teoretiska ramverket. För varje fråga finns sedan ett antal sub-

frågor (se bilaga A) som används om intervjun behövs drivas framåt av intervjuaren. 

 

Intervjun börjar med att respondenterna får berätta om sin roll på byrån och sin tidigare 

bakgrund inom reklambranschen (se avsnitt 5.3). Därefter följer öppna frågor om hur byrån 

använder sig av sociala medier i sin dagliga verksamhet, samt diverse frågor om hur den 

ökade användningen av sociala medier har påverkat byråns arbetssätt. Intervjuerna varierar 

något i längd, men varar i regel i 15-20 minuter vardera. De fysiska intervjuerna spelas in med 

hjälp av applikationen ”Röstmemon” från Apple, och efter intervjun transkriberas intervjun 

för att undvika att gå miste om viktig information som inte uppfattas vid intervjutillfället. I 

brist på utrustning som erbjuder inspelning av telefonsamtal, antecknas respondenternas svar 

istället flitigt under telefonintervjuerna. Efter att intervjuer och transkriberingar genomförts 

påbörjades arbetet med att sammanställa resultatet. För att strukturera resultatet på bästa sätt 

delas olika svar, citat och påståenden upp utefter de olika delarna i det teoretiska ramverket. I 

resultat- och analysdelen sammanställs sedan de olika byråernas åsikter och svar, samt 

analyseras utifrån den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. I diskussionsdelen 

diskuteras sedan resultatet i förhållande till författarens egna reflektioner. 

 

4.3 Respondenter 

För att få en överblick över de olika respondenterna som medverkar i studien samt vilka 

insikter de har, följer här en beskrivning av samtliga intervjupersoner. Av sekretesskäl 

benämns varken intervjupersonerna eller byråerna med deras rätta namn, utan enbart med ett 

kodnamn. 

 

B1 – är ansvarig för sociala medier på byrån och jobbar direkt mot kunderna med att styra upp 

deras arbete med sociala medier.  

 

B2 – är copywriter i grunden men jobbar nu mest med uppdragsgivares sociala konton, både 

med strategi och innehåll. 

 

B3 – jobbar som digital projektledare och har till uppgift att utveckla den digitala 

innovationen på byrån.  
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B4 – jobbar som operativ projektledare på byrån. Arbetet, som mest handlar om digitala 

projekt, går ut på att driva olika projekt framåt och vara helhetsansvarig genom hela 

processen. 

 

B5 – är VD på byrån och jobbar även som strateg och planner. Arbetet innebär rådgivning och 

framtagning av strategier för olika uppdragsgivare och projekt, samt att leda projektgruppen 

för olika uppdrag. 

 

B6 – jobbar som kreativt ansvarig på byrån, och har som främsta uppgifter att skräddarsy 

projektgrupper utefter behov, samt att driva det kreativa arbetet framåt. 

 

B7 – är grundare av byrån och jobbar, förutom med att driva byråns arbete framåt, även 

strategiskt mot kund och med att producera digitalt innehåll. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och etik 

För att säkerställa att studien ger svar på de frågor som den ämnar undersöka, har 

intervjuguiden noga designats och strukturerats dels på så vis att frågorna stöttar de 

övergripande frågeställningar uppsatta för studien, men även utefter det teoretiska ramverket. 

I resultatdelen används sedan det teoretiska ramverket som en mall för en så smidig 

operationalisering som möjligt. För att säkerställa studiens reliabilitet har ett tydligt urval 

gjorts. Selektionen har gjorts utefter en lista över de byråer som deltog i Regis Årets Byrå-

tävling, varifrån de byråer med störst omsättning har valts ut först. Om dessa byråer inte 

svarat på intervjuförfrågan har byråer längre ned på listan kontaktats fram tills att sju byråer 

valt att delta i studien. Eftersom Årets Byrå-tävlingen listar de byråer som är både störst och 

populärast i Sverige stärks även studiens validitet, eftersom dessa byråer representerar en stor 

del av Sveriges reklambyrå-verksamhet.  

 

Studiens resultat skulle eventuellt kunna variera beroende på vilken anställd på respektive 

byrå man pratar med. Däremot har byråerna varit noga med att välja ut någon som har ett 

övergripande ansvar för det digitala innehållet eller arbetet med sociala medier på byrån, 

vilket innebär att intervjun har gjorts med någon som har goda insikter i byråns användning 

av sociala medier och vars uttalanden därför på ett bra sätt speglar byråns ståndpunkt i de 

olika frågorna. Eklund (2012:2) menar att för att öka informationsvärdet är det viktigt att 

studien innehåller intervjupersoner som ”kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser 
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man undersöker. Empirin skulle eventuellt kunna stärkas av att utföra mer än en intervju på 

varje byrå, men med tanke på byråernas ringa storlek jämfört med större företag, har de ofta 

bara en person som är ansvarig för arbetet med sociala medier, varpå en intervju med den 

ansvariga personen, i enlighet med Eklunds teori, är mest relevant då den personen sitter på 

bäst information om byråns digitala arbete. Denna teori stärks av Helin (1996:4) som även 

hon menar att det är viktigt att få tag på de personer som man tror har mest information att ge 

inom området som undersöks. Helin (1996:3-4) menar vidare att för att komma åt bredden i 

fenomenet man undersöker är det bra att ”välja personer som är så olika varandra som 

möjligt”. Därför stärks studien ytterligare av intervjupersonernas olika yrkestitlar och 

befattningar. Eftersom intervjuer dessutom har gjorts på flera olika byråer så kan uttalanden 

från övriga byråer stötta upp enskilda uttalanden för att stärka dess reliabilitet. På så sätt har 

studiens respondenter en bra tillförlitlighet vilket är vitalt för studiens resultat. För att öka 

reliabiliteten ytterligare utfördes semi-strukturerade intervjuer. På så sätt minskas risken för 

att författarens egna uppfattningar och underliggande åsikter reflekteras i resultatet. En semi-

strukturerad intervju har resulterat i att intervjun till stor del styrts av hur respondenten svarat. 

Beroende på svaret så tar sig intervjun en viss riktning vilket resulterar i att respondentens 

åsikter blir än mer betydelsefulla. Frågeguiden är även uppbyggd av relativt öppna och breda 

frågor, vilket minskar risken för att intervjuaren pressar fram ett önskat svar från 

respondenten.  

 

För att undvika problem och konflikter kring sekretess fick varje byrå godkänna att byråns 

namn, respondentens namn och de uppgifter de gav i intervjun skrevs ut i uppsatsen. Efter 

överväganden togs dock beslutet att trots allt hålla samtliga byråer anonyma i studien, och 

istället tilldela dem kodnamnen B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B7, där B står för byrå. På så sätt 

undviks problem för respondenterna om det skulle vara något uttalande som inte är i linje med 

byråns riktlinjer eller policy. Det kan även vara känsligt för respondenten att prata om sin 

karriär, eller utge andra privata uppgifter. Detta beslut anses inte heller påverka studiens 

tillförlitlighet eller läsvänlighet. I samband med intervjun fick även respondenten ge sitt 

godkännande att intervjun spelades in, varpå samtliga respondenter gav sitt medgivande. 

Däremot spelades inte telefonintervjuerna in på grund av brist på utrustning.  

5. Resultat och analys 

Studiens resultat är baserat på de sju intervjuer som genomförts med reklambyråerna, och är 

strukturerat enligt sex underkategorier för att hänföra till det teoretiska ramverket och besvara 
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de uppsatta forskningsfrågorna. För att stärka de argument som läggs fram, kommer resultat- 

och analysdelen också att koppla samman studiens resultat med den tidigare forskning som 

gjorts på ämnet. 

 

5.1 Sociala mediers användningsområden 

Sociala medier används i relativt stor utsträckning på samtliga byråer. Syftet med 

användningen delas i regel in i två fält – byråns egna sociala konton och byråernas 

uppdragsgivares konton. Vad gäller det förstnämnda så varierar användningen i stor 

utsträckning mellan de olika byråerna, och B2, B3, B6 och B7 nämner alla att de är 

”skomakarens barn” vad gäller användningen av sociala konton. Man anser alltså att man är 

duktiga på att skapa innehåll och upprätthålla strategier för sina uppdragsgivares sociala 

konton, men är sämre på att sköta sina egna. Vad gäller ”employer branding” så menar en del 

byråer att det viktigaste är att bibehålla de befintliga uppdragsgivarna istället för att värva 

nya, och när man värvar nya uppdragsgivare så sker det inte med hjälp av sociala medier. De 

byråer som däremot ser det som en viktig del att upprätthålla sina egna sociala konton menar 

att det huvudsakliga syftet är att öka närvaron och få andra att upptäcka byråns existens. Detta 

görs framför allt på Facebook och Instagram, medan LinkedIn oftast används för att hålla sig 

uppdaterade om branschnyheter, och i något fall även för att attrahera medarbetare och lägga 

ut platsannonser. Däremot nämner ingen byrå att de använder sociala medier till att få 

inspiration från konkurrenter. Det icke-frekventa användandet av egna sociala konton bland 

byråerna indikerar att vad Komodromos (2014) skriver om PR-byråernas trend att använda 

sociala medier för ständig omvärldsbevakning och krishantering inte innefattar reklambyråer. 

Inte heller Mangold och Faulds (2009) teori om att det är viktigt för företag att använda sig av 

CRM-system för att övervaka vad som skrivs om företagen i sociala medier verkar stämma 

överens med hur reklambyråer använder sociala medier.  

 

Samtliga byråer förespråkar, å andra sidan, att sociala medier är en vital del för sina 

uppdragsgivares marknadsföring. B1 och B3 nämner båda att det förekommer att de har ett 

ägandeskap eller en fullmakt för vissa uppdragsgivares sociala konton, och jobbar då både 

med att skapa innehåll till och bygga koncept och strategier för att marknadsföra dem. B2 och 

B7 i sin tur nämner att man för vissa uppdragsgivare har anförtrotts med inloggningsuppgifter 

till deras sociala konton, och har i uppdrag att ständigt uppdatera deras flöden med relevant 

innehåll. Syftet med ständig digital närvaro för byråernas uppdragsgivare varierar både från 

uppdragsgivare till uppdragsgivare och från byrå till byrå. Det mest frekventa 
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användningsområdet är dock att ”skapa en närvaro” för byråns uppdragsgivare. B7 påstår att 

det i dagens medielandskap skulle vara konstigt att inte föreslå digitala lösningar för sina 

uppdragsgivare, både för extern webb och sociala medier, eftersom man kan få så stark effekt. 

Man menar vidare att det är så små kostnader inom sociala medier i relation till den 

genomslagskraft man kan få om man använder fenomenet på rätt sätt. B2 menar att man även 

använder Facebook till att sponsra inlägg, och då kan man med hjälp av den senaste tekniken 

nå ut till både en bred massa och mer specifika målgrupper. Enligt B5 har det även blivit 

populärt att köpa marknadsföring på e-postadresser. På så sätt kan man identifiera så kallade 

”tvillingar”, alltså potentiella kunder som delar vissa drag med en redan befintlig kund och 

som därmed har större sannolikhet att vara intresserad av produkten man marknadsför. 

Kietzmann, et al (2011) menar att sociala medier är en så viktig del av en organisations arbete 

att det kan vara avgörande för organisationens rykte, men att bristen på kunskap resulterar i 

att fenomenet trots allt lämnas obehandlat. Resultatet av den här studien stämmer därför 

delvis överens med denna teori, eftersom reklambyråerna är medvetna om att sociala medier 

är ett viktigt inslag då man förespråkar det för sina uppdragsgivare, men trots det väljer man 

att inte vara aktiva med sina egna konton. 

 

En annan kanal som en del byråer arbetar en hel del med är Youtube. B3 och B7 säger att en 

stor del av deras business är att skapa reklamfilm, och B3 har vissa uppdragsgivare som har 

egna, stora Youtube-kanaler där materialet ständigt behöver uppdateras. Övriga kanaler som 

omnämns av två byråer är Pinterest och Snapchat, men dessa två kanaler är relativt ovanliga 

idag. B2 menar dock att de uppdragsgivare som byrån hanterar sociala konton för har en lite 

äldre målgrupp, på vilken man menar att exempelvis Snapchat inte har så stor 

genomslagskraft. Man menar att det är en mer ungdomlig kanal, men att de definitivt kan bli 

användbara i reklambranschen i framtiden. Ett annat område som det råder delade meningar 

om bland byråerna är insamling och analys av kunddata. B3 menar att man jobbar väldigt 

mycket med datainsamling och är inne i en rekryteringsprocess där man ska ta in en ny 

dataanalytiker. På så sätt kan man på ett lättare sätt tillfredsställa befintliga kunder, men även 

identifiera nya. B4 menar däremot att man inte jobbar så mycket med datainsamling eftersom 

det är reglerat, vilket komplicerar användningsområdet. B6 använder sig också av 

datainsamling, men tar då hjälp av en extern konsultverksamhet eftersom man inte själv har 

någon anställd som är expert på området. 
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Användningen av sociala medier på reklambyråer varierar alltså i stor utsträckning mellan 

olika byråer, men det finns en del återkommande användningsområden och vissa tydliga 

tendenser. Det faktum att det på samtliga byråer är viktigare för byråerna att jobba med 

strategier och produktion av innehåll till sina uppdragsgivares sociala konton än sina egna, 

indikerar att sociala medier faktiskt spelar en viktig roll i den business som reklambyråerna 

bedriver.  

 

För våra uppdragsgivare så blir sociala medier en naturlig del i den 

kommunikation som vi jobbar med. Vi jobbar med övergripande koncept, 

och de ska tas ut i olika kanaler. Då blir sociala medier ofta väldigt viktigt 

(B6). 

 

Man förespråkar att det är viktigt att vara digitalt närvarande i ett samhälle där allt fler 

privatpersoner befinner sig online, och i enlighet med statistiken från IIS, om att 58% av 

svenska internetanvändare dagligen använder någon form av social plattform, är sociala 

medier minst sagt en viktig del i den närvaron. Edosomwan, et al (2011) menar även att det är 

viktigt för organisationer att vara lika aktiva som sina kunder för att dra största möjliga nytta 

av verktyget. I denna bemärkelse ligger reklambyråerna efter i utvecklingen vad gäller 

användningen av sina egna konton. Det är också tydligt att vissa sociala kanaler ämnar sig 

bättre för vissa företeelser än andra. Flera byråer är överens om att LinkedIn är en plattform 

som är bra för att hålla sig uppdaterad om branschspecifika uppdateringar och nyheter, samt 

att stärka sitt varumärke om man anser att detta är relevant. För marknadsföring där man vill 

föra statistik över sina besökare är Facebook, med sitt omfattande statistikverktyg, vanligast. 

För marknadsföring via ”influencers” och produktspecifika kampanjer är Instagram dock ett 

populärare verktyg. På Facebook och Instagram finns det även utrymme för företagen att 

skapa den två-vägs-kommunikation som Komodromos (2014) och Graham (2014) menar är 

viktig för att skapa en relation till kunden så att företaget uppfattas som familjärt. 

 

Det användningsområde som enligt studien inte har fått så stor genomslagskraft som många 

påstår är användandet av datainsamling och dataanalys. Även om några få byråer hävdade att 

man samlar in en del data, så handlade det många gånger om att sociala medier gjort det 

lättare att föra statistik på trafiken till de olika inläggen, och inte behandling av kunduppgifter 

som i många andra branscher numera är en av de viktigaste affärsgrenarna.  
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Holmgren (2016) menar att det skett ett stort skifte inom reklambranschen just för att man 

ofta tittar på vem kunden är för att kunna analysera och skräddarsy reklamkampanjer för 

specifika målgrupper. Denna metod var dock ovanlig bland respondenterna i denna studie, 

även om ett par byråer delvis jobbade med datainsamling av denna typ. 

 

5.2 Institutionella förändringar 

Flertalet av de byråer som intervjuats i studien strävar efter att vara en fullservicebyrå, och B1 

menar att sociala medier är en stor del av det arbetet. Däremot påstår både B6 och B7 att 

vägen till att bli en fullservicebyrå oftast inte går via förvärv av mindre byråer, utan att man 

utvecklar nya avdelningar inom den egna byrån. Trots det, så är flera byråer överens om att 

många nya, mindre byråer har startats till följd av sociala medier. B6 säger att det finns få 

branscher som lever så mycket på ”buzzwords” som reklambranschen. Man menar att det är 

lättare att starta en ny byrå om man har en unik nisch ackompanjerad med ett bra modeord 

såsom ”content…”, ”native market…”, etcetera. Detta gör att det ofta öppnas upp för nya 

verksamheter som egentligen utför samma arbete som andra byråer, men som kunderna 

lockas till på grund av att de upplevs som mer specialiserade inom en viss gren.  

 

Flera byråer anser vidare att det är just content som är den tydligaste trenden att ha som 

specialisering för nystartade byråer inom reklambranschen, och B3 menar att anledningen är 

den digitala utvecklingen: 

 

Man tappar lätt förståelsen och respekten för sociala medier i arbetslivet 

eftersom man tror att det fungerar som privat användning, men det finns en 

anledning till att contentbyråer som verksamhet har exploderat. Att skapa 

digitalt innehåll innebär en stor förändring för kreatörerna. Nu har man en 

millisekund på sig att påverka mottagarna innan de bläddrar förbi innehållet, 

vilket ställer helt andra krav på kreatörerna. Det gör att det traditionella 

reklamtänket försvinner (B3). 

 

B3, B4, B5 och B7 menar dock att de nystartade contentbyråerna inte är något större hot mot 

reklambyråerna, eftersom en reklambyrås arbete handlar om så mycket mer än att bara skapa 

innehåll. B7 menar att en reklambyrå måste kunna hantera den digitala transformationen för 

att överleva, men kärnan i det arbete man utför ligger mer i att skapa helhetskoncept och 
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långsiktiga strategier för sina uppdragsgivare, och där ligger contentbyråerna i underläge. B3 

spinner vidare på detta resonemang och menar att även om de måste förstå och kunna hantera 

innehåll till sociala medier och web, så är deras kärnverksamhet som större reklambyrå inte 

att skapa enstaka innehåll, utan att designa koncept som blir ett ”talking piece”.  

 

Genom att skapa hållbar reklam i världsklass behöver vi inte konkurrera 

med nyöppnade contentbyråer som mestadels har till uppgift att skapa 

innehåll till mindre, ofta digitala projekt (B3). 

 

B3 menar vidare att sociala medier har gjort stor skillnad vad gäller sättet som byrån arbetar 

på. B4, däremot, påstår att det egentligen inte är arbetssättet som har förändrats, utan bara 

kanalerna. Man menar att en medarbetare som förr var ”originalare”, nu är en ”digital 

originalare” eftersom man tvingats anpassa sig till det digitala, men man jobbar egentligen på 

samma sätt som tidigare. Detta är något som B1 ställer sig helt emot, då man hävdar att 

sociala medier har förändrat ”allt”. Det har förändrat arbetsgrupperna, hur man tar fram 

strategier, hur man marknadsför sig och var man marknadsför sig.  

 

Vad gäller behovet av tryckmaterial så råder det delade meningar bland de olika byråerna. B2 

påstår att om man tittar över tio år så har det definitivt minskat, medan B3 hävdar att det 

fortfarande finns ett stort behov av tryckmaterial beroende på vad det är för uppdrag, och att 

räckvidden för tryckmaterial fortfarande är bred. Man menar istället att det är TV-reklamens 

räckvidd som behöver ifrågasättas. Deuze (2016) menar att marknadsföring idag handlar 

mycket om att skapa ”rörelser” och gemenskaper där exempelvis rykten kan spridas, vilket är 

en av sociala mediers stora styrkor, och i detta avseende har TV-reklamen svårt att 

konkurrera. Samtidigt menar Yoon och Kim (2001) att digital reklam har mer 

genomslagskraft framför allt på folk som är aktivt orienterade inom ämnet i fråga, eftersom 

man då kan styra sin egen reklamkonsumtion på ett bättre sätt. B7 håller med B3 angående 

tryckmaterialet och säger att vissa av deras uppdragsgivare behöver posters och liknande till 

sina anläggningar och sådant material kan inte det digitala riktigt ersätta. 

 

Från vissa kunder har behovet av printmaterial minskat, ja. Däremot jobbar 

vi exempelvis med en kund som fortfarande behöver mycket posters och 

liknande till sina anläggningar (B7). 
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B7 menar snarare att det idag finns ett ökat behov av material överlag och att det digitala inte 

helt och hållet har ersatt det analoga, utan den digitala revolutionen har bara gjort att man 

tvingas marknadsföra sig på fler platser. B5 menar i sin tur att sättet man marknadsför en 

uppdragsgivare idag inte har så mycket att göra med sociala medier, utan mer med 

digitaliseringen i stort. Både B5 och B6 har uppfattningen att det sker en hel del digitalt arbete 

idag, men att just sociala medier är ett relativt outnyttjat fält inom reklambranschen i 

förhållande till dess kapacitet.  

 

Deuze (2007) menar att digitaliseringen har gjort det svårare för byråer att erbjuda en 

fullservice. Utifrån denna studies resultat kring sociala medier verkar dock inte så vara fallet. 

Flera byråer menar att det faktiskt har växt fram en hel del nya byråer som framför allt 

specialiserar sig på digitalt innehåll, men att dessa inte konkurrerar med de traditionella 

reklambyråerna som strävar efter att kunna erbjuda sina uppdragsgivare en helhetslösning. 

Flera byråer hävdar även att större byråer inte behöver köpa upp mindre byråer, utan att man 

istället antingen utökar befintliga avdelningars ansvarsområden, alternativt öppnar upp en ny, 

digital avdelning internt. Här har man istället stor hjälp av Kietzmanns, et al (2011) teori om 

hur man kan implementera användningen av sociala medier internt, och på så sätt stärka sin 

position på marknaden genom att utveckla personalen på byrån. Den risk för större 

konglomerat inom branschen som Deuze (2007) förutspår är enligt studien alltså inget som 

ännu existerar. Konkurrensen på marknaden från nya digitala byråer är heller inget som oroar 

de traditionella reklambyråerna, då man anser att en reklambyrås business handlar mer om 

storslagna koncept och helhetslösningar som mindre contentbyråer inte kan konkurrera mot. 

 

Sociala medier har enligt vissa byråer medfört ett nytt arbetssätt, medan någon byrå menar att 

arbetssättet är detsamma som förut men att man använder nya kanaler. Majoriteten av 

byråerna håller med Deuze (2007) om att det nya arbetssättet som sociala medier har 

genererat har gjort det lättare att anpassa sitt material till specifika målgrupper, vilket i sin tur 

både ökar effektiviteten för reklamen och minskar kostnaderna. För att återigen koppla till 

Holmgrens (2016) studie om att man inom reklambranschen idag tittar mycket på vem kunden 

är genom datainsamling, kan man konstatera att flertalet av byråerna anser att sociala medier 

har gjort det lättare att skapa målgruppsanpassad reklam, men insamlingen av data kring vilka 

som i själva verket konsumerar reklamen är fortfarande en relativt outnyttjad funktion i 

branschen. En annan företeelse, som B3 adresserade, var att den traditionella TV-reklamens 

räckvidd och effektivitet bör ifrågasättas, vilket överensstämmer med Deuzes (2007) teorier 
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om att traditionell TV-reklams existens är hotad. Däremot är filmskapande via sociala medier 

allt mer populärt, och B7 menar att filmskapande utgör kanske den största delen av deras 

verksamhet. Däremot sänds deras filmklipp inte ut så ofta i TV, utan publiceras ofta på 

uppdragsgivarnas hemsidor, sociala konton och på Youtube. Därför tillhör den typen av 

produktion inte den traditionella TV-reklam vars existens Deuze (2007) ifrågasätter inför 

framtiden. 

 

5.3 Organisatoriska förändringar 

B1 poängterar att en av de största förändringar som sociala medier har medfört är strukturen i 

arbetsgrupperna, och hur arbetsuppgifterna fördelas. Man menar att arbetsuppgifterna har 

blivit mer flytande och att man nu tvingats ta in fler kompetenser i en arbetsgrupp: 

 

I arbetet med sociala medier passar inte den gamla projektstrukturen så bra. 

Det blir inte bra om uppdragsgivare sköter kontakten med projektledaren 

istället för den som är expert på sociala medier. Därför har vi en som är 

ansvarig för sociala medier och då blir den personen lite av en projektledare 

också, eftersom dialogen kring exempelvis det digitala strategiarbetet sker med 

den digitala strategen (B1).  

 

B2 menar också att copywriters och art directors idag behöver jobba mer digitalt. Man menar 

att det inte bara är att rekrytera ny personal eller omvandla en roll internt till sociala medier-

ansvarig, utan arbetet med sociala medier går in i allas arbete. B3 och B4 menar att man 

fortfarande har en klassisk byrå-setup vad gäller arbetsgrupper, men att de nu har någon 

person till i gruppen som kan sociala medier. Trots det så menar B3 att både 

produktionsledare och kreatörer tvingas ta ett större ansvar nu i takt med sociala mediers 

utveckling. Den byrå som tagit sociala medier på största allvar är dock B6. De som jobbar 

som operativa projektledare på denna byrå har alla haft en digital inriktning på sin utbildning 

just för att kunna bidra med så mycket kunskap som möjligt inom området. B7, däremot, har i 

dagsläget ingen anställd som är ansvarig för sociala medier, utan arbetet med sociala medier 

görs av personen som är ansvarig för projektet i fråga.  

 

Byråerna som medverkar i studien har löst problemet med det nya arbetsområdet på olika sätt. 

B1, B3 har båda gjort en hel del nyrekryteringar på digitala strateger och ”social media 

managers”, medan B2, B4 och B5 har utbildat personal internt. B4 hyr också in en hel del 
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digitala tjänster från exempelvis konsultbolag för att själva slippa sitta på all den omfattande 

kompetensen som krävs för ett bra arbete med sociala medier. Samtliga byråer är också 

överens om att, vare sig om de gjort nyrekryteringar eller utbildat internt, har uppkommit en 

hel del nya roller inom branschen. Den vanligaste nya rollen är sociala medier-strateg som 

framför allt finns på de lite större byråerna i Stockholm. I övrigt är det digitala chefer som 

kommit till, och vad gäller innehållsproducenter så är den vanligaste trenden bland 

intervjurespondenterna istället att kreatörerna har fått ett utökad ansvar att producera mer 

digitalt innehåll. 

 

Deuze (2007) menar att kreatörernas roll på byrån har blivit allt mindre viktig, och att det 

istället är strategerna som har den tyngsta rollen. Detta eftersom han anser att det idag är 

viktigare att marknadsföra sig på rätt ställen än att skapa ett bra innehåll. Även Effing (2016) 

påstår att efterfrågan på personal med kompetens inom digitala medier-strategier har ökat. 

Studiens resultat stämmer inte riktigt överens med dessa teorier. B2 och B7 säger båda att en 

kreatörs roll är tidlös, och bra reklam handlar alltid om bra innehåll som gör att kunden 

fastnar med blicken och anser att det finns bra argument för att köpa produkten som 

utannonseras.  

 

Copys och AD:s jobbar mer med sociala medier, men det behövs ändå kunskap 

inom mediestrategi – det finns ett ganska tydligt behov av sådant. Även om 

man har samma budskap från kunden som tidigare så behövs det någon som 

har örat mot marken och kan identifiera nya medier, men en copys 

arbetsuppgifter är ändå tidlösa (B2).  

 

Det faktum att flera byråer dessutom väljer att ge kreatörerna utökat ansvar för sociala medier 

istället för att ta in expertis inom digital strategi indikerar att man fortfarande kan 

åstadkomma bra resultat genom att förlita sig på kreatörernas innehåll. Viktigt att poängtera är 

såklart att några byråer ändå valt att rekrytera sociala medier-strateger, så arbetet med att hitta 

de rätta strategierna är uppenbarligen viktigt, men ersätter på intet sätt kreatörernas arbete 

med att skapa bra innehåll till kampanjerna. Detta stämmer överens med Kietzmanns, et al 

(2011) teori om att kunskap om sociala medier inte är tillräckligt, utan det krävs även ett 

arbete med att utföra strategier. Däremot är det arbetet alltså ofta något som numera ingår i en 

kreatörs arbetsuppgifter. B1 menar även att arbetet med sociala medier är relativt nytt i 

branschen, vilket kan innebära att behovet av mer kompetent strategiarbete kring sociala 
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medier kommer att bli mer påtagligt i framtiden. Detta resonemang stärks också av B2, som 

menar att konkurrensen från mediebyråerna kan bli hårdare om reklambyråerna inte lyckas 

etablera ett bra arbete med de digitala strategierna.  

 

Framväxten av sociala medier har alltså resulterat i en hel del organisatoriska förändringar på 

reklambyråerna. Den mest påtagliga är att nya arbetsområden har växt fram vilket en del 

byråer har löst med hjälp av nyrekryteringar, men den vanligaste lösningen är att utbilda den 

personal man har på byrån och ger dem förutsättningar att utveckla ett mer digitalt arbetssätt. 

Detta stämmer överens med Deuzes (2007) teori om att många som jobbat inom 

reklambranschen i många år inte utför samma arbete som man gjorde förr, även om man har 

samma roll på byrån. Flera kreatörer och produktionsledare har fått utökat ansvar och jobbar 

nu mer digitalt än tidigare. Dessutom har rollerna inom projektgruppen blivit mer flytande 

enligt några byråer, då kreatörerna får ta mer strategiskt arbete för de digitala kanalerna. Detta 

styrks även av Deuzes (2007) teori om att ”above the line-arbetet” och ”below the line-

arbetet” i stor utsträckning går in i varandra i dagens reklambransch; att man arbetar med en 

”through the line-approach” för att kunna få ett ökat kundfokus där de olika arbetsmomenten 

är sammanlänkade på ett bättre sätt än tidigare. Däremot verkar detta inte, som Deuze menar, 

vara på grund av att strategiarbetet har blivit viktigare än själva produktionen, utan stärker 

snarare Effings (2016) teori om att organisationer behöver införskaffa kunskap om hur man 

ska använda sociala medier. Detta har man alltså istället, på flertalet byråer, gjort på andra sätt 

än att ta in ny personal, och istället valt att utbilda den befintliga personalen inom ämnet.  

 

5.4 Kulturella förändringar 

Whelan (2016) menar att relationer och nätverk har en stor inverkan på hur kulturen i en 

organisation ser ut, och om dessa förändras så förändras hela företagskulturen. Enligt B1 har 

sociala medier skapat en möjlighet för den yngre generationen att ta mer ansvar; det digitala 

är till den unga generationens fördel. Man nämner att de äldre medarbetarna är duktiga på att 

komma med nya idéer och sköta det organisatoriska arbetet eftersom man har 

branscherfarenheten som krävs, men just när det kommer till digitala innehåll så är det bra att 

inkludera yngre kollegor. På samma sätt hävdar B3 att den yngre generationen har det digitala 

mer gratis eftersom man använder det mycket i vardagen, så även om det inte är samma sak 

att använda det på jobbet så har man den tekniska vanan i bakhuvudet, vilket underlättar i 

arbetet.  
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Ju yngre kreatörerna är, desto mer har de det digitala naturligt i bakhuvudet. 

Samtidigt måste de äldre lära sig hur det nya fungerar, annars är de utdaterade 

(B3).  

 

B7 nämner å andra sidan att man för det digitala arbetet inte har tittat så mycket efter yngre 

personer eftersom man hellre vill ta in en medarbetare som kan sina saker och samtidigt har 

förmåga att ta för sig, vilket unga personer har svårare för. Däremot poängterar B7 att man 

aldrig skulle ta in en ny anställd som inte brinner för det digitala eftersom det är en så stor del 

av arbetet idag.  

 

B2 tror inte att sociala medier har förändrat demografin på byrån eftersom man inte behöver 

vara ung för att kunna arbeta med sociala medier om byrån bara är tydlig med vilka 

förändringar som kommer att göras, och hur den befintliga personalen kommer att behöva 

arbeta med det digitala. B4 och B5 tror i sin tur att det generellt sett har blivit en lägre 

genomsnittsålder på byråerna på grund av sociala medier, men man har inte märkt av det på 

den egna byrån eftersom man satsat mycket på att utbilda internt istället för att rekrytera nytt. 

B4 medger dock att det skett ett medvetet arbete med att utbilda de lite äldre på byrån inom 

sociala medier för att de ska kunna vara kvar på byrån och inte behöver ersättas av yngre 

arbetare. Däremot medger man att det kan vara fördelaktigt att rekrytera mer ungt eftersom de 

inte är inrutade i den analoga strukturen på samma sätt. B6 säger att det har blivit mer 

intressant att titta på personer som har kompetens inom sociala medier, och att de personer 

som har den kompetensen i regel är lite yngre.  

 

I diskussionerna kring det kulturella arbetet pratas det mest om åldern på byråerna. Däremot 

nämner B3 även att sociala medier har underlättat arbetet med att ta in flyktingar som 

praktikanter på byrån, då det är lättare att introducera det arbetet för dem eftersom de ofta är 

bekanta med hur sociala medier fungerar. Därmed har sociala medier även, i viss mån, 

bidragit till en mer internationell miljö på byrån. Detta är dock inget som adresseras av någon 

annan byrå, utan överlag handlar det mer om att det på många håll har föryngrat branschen. 

Många anser alltså att arbetet på reklambyråerna följer trenden som finns inom många andra 

företag – att det uppstått en digital kultur som många gånger präglas av yngre medarbetare – 

men vars största följd är att man letar efter personal med ett mer digitalt tänk och som har 

potential att utveckla byråns arbete inom sociala medier.  



 30 

Deuze (2007) påstår att den digitala utvecklingen har gjort det svårt för äldre medarbetare att 

bibehålla sin status inom yrket, eftersom man inte har samma förutsättningar som de yngre att 

hantera digitala medier. Detta håller de flesta byråer med om, men flera byråer påpekar också 

att man dels inte behöver vara ung för att kunna hantera sociala medier, och även att man 

satsar hårt på att utbilda den äldre personalen internt för att de ska kunna hantera den digitala 

utvecklingen. Studien bekräftar alltså att det blivit svårare för de äldre att konkurrera med 

yngre, men att det ändå inte gjort att äldre personal tvingas bort från byråerna, utan deras 

grundkompetens är ändå värdefull för byrån. Deuze (2007) menar vidare att nyrekryteringar 

av yngre personal till följd av digitaliseringens utveckling sätter företag i en svår situation vad 

gäller identitet. Han påstår att den nya kulturen lätt kan övergå i en ny företagsidentitet som 

gör att byrån uppfattas på ett nytt, oönskat sätt utåt. Detta är däremot inget som tas upp av 

någon byrå i studien, och det faktum att flera byråer faktiskt poängterar att det är viktigt att 

behålla den erfarna personalen indikerar att den gamla kulturen på byråerna inte verkar vara 

hotad. Istället ser man den nya, digitala kulturen som en nödvändighet för att fortsatt kunna 

konkurrera i branschen, och inget som kulturellt sett medför en oönskad förändring. 

 

5.5 Teknologiska förändringar 

Flera byråer menar att det tack vare den nya teknologin och de funktioner som sociala medier 

erbjuder har blivit lättare att skräddarsy och rikta reklamen till önskvärda mottagare, och 

därför även utesluta vissa målgrupper som man vet inte kommer att ta del av reklamen. Detta 

genom att till exempel göra specifika utskick till olika åldersgrupper och utföra diverse 

reklamkampanjer i olika kanaler. B7 menar att Facebooks verktyg för denna typen av 

reklamanpassning är vitalt för byrån. Man menar dock att det är svårt att veta vad man kan 

och inte kan göra i dessa verktyg eftersom tjänsterna förändras och uppdateras dagligen, 

vilket innebär att man ena dagen kan göra vissa saker, men nästa dag försvinner den 

funktionen.  

 

När man sponsrar inlägg kan man få ganska specifik information om 

målgruppen. Man kan då titta på vilka intressen kunderna har och man kan se 

ganska bra inom vilken ålder de ligger. Detta är dock svårt på individnivå, utan 

vi jobbar mer klustermässigt (B2).  
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B2 menar alltså att insamlingen av data har möjliggjort stora förbättringar sedan denna typen 

av teknologi utvecklades, men att det faktum att stora företag som Facebook på senare år 

håller betydligt hårdare på sin kunddata, vilket har gjort datainsamlingsprocessen svårare för 

byråerna. På så sätt har teknologin även begränsat byråns möjligheter de senaste åren. B2 

menar dock att den teknologiska utvecklingen generellt sett inte har begränsat byråns arbete 

sedan den kom fram, utan att sociala medier ändå har gjort att arbetet med målgruppsanpassat 

material har blivit smidigare.  

 

Vad gäller teknologisk utveckling så menar B3 att tjänster som ”retargeting” ställer höga krav 

på teknologin. Detta kan även medföra problem då uppdragsgivarnas system ibland är 

förlegade, vilket innebär att byrån inte kan erbjuda just den tjänsten till den uppdragsgivaren. 

På så sätt kan den nya teknologiska utvecklingen begränsa vad byrån kan erbjuda för vissa 

uppdragsgivare, vilket innebär att vissa företag inte kan hänga med i 

marknadsföringsutvecklingen. B4 menar även att den teknologiska utvecklingen har gjort att 

kreativiteten har ökat på byrån, eftersom kreatörerna upptäcker nya saker som man kan göra 

med de nya programvarorna. Detta, menar B4, kan även blir problematiskt eftersom 

kreatörernas idéer ibland kan sväva iväg till att man vill skapa saker som teknologin inte 

stödjer. På så sätt blir man beroende av teknologin, vilket gör att man vissa gånger tvingas 

lägga ned vissa idéer då de inte är genomförbara. B6, som ofta använder sig av 

konsultverksamhet för att få in den expertis de behöver, ser dock inget problem med 

utvecklingen av ny teknik. Man menar att om inte kompetensen att utföra ett en viss funktion 

finns på byrån så vänder man sig till någon som kan det och hyr in den tjänsten, och det 

menar man oftast är oproblematiskt.  

 

Den teknologiska utvecklingen har alltså, trots en hel del fördelar, även vissa nackdelar. De 

flesta byråer är överens om att nya programvaror och tjänster som uppkommit till följd av 

digitaliseringen har gjort det lättare att snabbt nå ut med reklamen, och att sociala medier är 

en viktig del i det arbetet. Deuze (2007) menar att det idag blivit allt viktigare att snabbt nå ut 

med sin reklam eftersom teknologin ställer nya krav på både smidighet och tempo inom 

privatkonsumtion. Deuze (2014) hävdar även att framväxten av mobila enheter har gjort att 

många alltid är online och därför tillgängliga för reklammottagande. Konsumenter online vill 

snabbt ta del av ett företags nya produkter och om reklamen inte snabbt kommer ut och 

vinklas på ett bra sätt, så väljer kunden istället en konkurrent som är snabbare. Studiens 

respondenter menar att sociala medier har underlättat just att snabbt och effektivt nå ut till 
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kunden, eftersom man med hjälp av den senaste teknologin inom sociala medier lättare kan 

analysera vilken målgrupp man vill nå ut till och sedan sprida reklamen på ett sätt som är 

mest effektivt för en specifik kampanj. Deuze (2007) menar att detta idag är en omöjlighet för 

exempelvis en traditionell TV-reklam, eftersom den typen av reklam nås av en så stor massa 

att den riskerar att bli ineffektiv i förhållande till vad en TV-reklam kostar. Detta understryks 

av B3, som menar att räckvidden för TV-reklam är betydligt smalare än sociala mediers, samt 

av Deuze (2016) som menar att sociala medier öppnat upp för en ny typ av ”gatekeeping” så 

att användaren, via digitala kanaler, själv kan avgöra vilken typ av reklam man tar del av. B2 

hävdar också att kostnaderna inom sociala medier är låga i förhållande till vilken massa man 

kan nå, vilket också bekräftas av Paridon och Carraher (2009), som menar att sociala medier 

är ett kostnadseffektivt verktyg för marknadsföringsaktiviteter.  

 

5.6 Institutionell isomorfi 

När det kommer till affärsutveckling menar DiMaggio och Powell (1983) att organisationer i 

främsta hand måste ta hänsyn till andra organisationer och branscher. Detta eftersom att 

organisationer som delar samma eller liknande miljömässiga förutsättningar tvingas efterlikna 

varandra för att nå bästa möjliga lönsamhet i takt med att nya affärsmöjligheter utvecklas 

(Curry, 2012). Därför är tendensen att flera olika branscher lätt flyter in i varandra för att öka 

lönsamheten. Detta är en tendens som B1 menar blivit påtaglig inom reklam- och PR-

branschen på senare år på grund av sociala mediers framväxt. Man menar att sociala medier 

har blivit en så viktig del i arbetet med reklam och PR att det är en gren som alla olika typer 

av byråer inom branschen måste arbeta med. Detta menar man har gjort att gränserna mellan 

vad olika typer av byråer utgör för arbete till stor del har suddats ut, och att tendensen lutar åt 

att alla har börjat utföra samma arbete. Enligt B1 hävdar nämligen alla typer av byråer inom 

branschen att just deras nisch är den som kan utföra en viss typ av arbete på bästa sätt, och 

därför tänjer man på gränserna för vilket arbete det egentligen är man är specialister på att 

utföra.  

 

Sociala medier har gjort att gränserna mellan olika typer av byråer blivit 

mindre klara, och alla hävdar att deras egna byråtyp är bäst på att utföra en viss 

typ av arbete. Tendensen blir då att alla börjar gå mot att göra samma saker 

(B1).  
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DiMaggio och Powell (1983) påstår också att härmande isomorfi är den vanligaste typen av 

institutionell isomorfi – att man inom en viss bransch börjar efterlikna en annan –vilket 

stämmer in på den beskrivning av branschutvecklingen som B1 ger. Däremot säger B6 att det 

finns flera andra typer av byråer som de tar hjälp av när det är något som de inte klarar av 

själva. Även B3 menar att de nya contentbyråer som växer fram inte konkurrerar med 

reklambyråerna eftersom reklambyråernas arbete handlar mer om konceptutveckling och 

långsiktiga strategier. Det är heller ingen byrå i studien som nämner att de använder sociala 

medier för att hämta inspiration från andra byråer inom samma eller närliggande branscher, 

vilket tyder på att man inte strävar efter att efterlikna några andra byråer eller branscher. 

Flertalet byråer anser dessutom att konkurrensen från andra byråer inte har påverkat den egna 

byrån särskilt mycket. Sociala mediers framväxt har alltså resulterat i att hela reklam- och PR-

branschen har blivit mer digital och att man tvingas anpassa verksamheten till att både sprida 

och inhämta mycket information från olika sociala plattformar. Däremot råder det delade 

meningar om ifall branschens olika grenar håller på att sammanflätas till att alla typer av 

byråer utför liknande arbete till följd av digitaliseringen, eller om det faktiskt lönar sig att ha 

sin egen unika nisch för att kunna erbjuda specialiserade tjänster, och på så sätt locka fler 

uppdragsgivare till den egna byrån. 

6. Diskussion 

För att kunna besvara frågeställningen ”Hur använder sig reklambyråer av sociala medier 

idag?”, krävs det att frågan delas upp i två delar – användning av byråernas egna sociala 

konton, och hantering av byråernas uppdragsgivares konton. Vad gäller byråernas egna 

konton så är aktiviteten överraskande låg på flertalet byråer, och flera byråer nämner att de 

inte är så frekventa i sitt uppdaterande som de borde vara. Detta resultat kan uppfattas som 

något överraskande, i synnerhet med tanke på att de flesta respondenter påpekar att sociala 

medier idag tar mycket plats i marknadsföringsarbetet, och att flera byråer pratar om hur 

viktigt det är att skapa en digital närvaro för sina uppdragsgivare. Edosomwan, et al (2011) 

menar att det är viktigt för en organisation att vara lika närvarande som sina kunder i digitala 

medier för att kunderna ska känna av företagets digitala närvaro. Samtidigt visar de Vries, et 

al (2012) forskning att närvaro i sociala medier ökar företags popularitet bland kunderna. 

Därför kan konsekvenserna av byråernas begränsade närvaro i sociala medier bli att deras 

kunder inte tror att de har så bra koll på hur sociala medier ska användas på bästa sätt. B7 

Nämner dessutom att deras uppdragsgivare vill veta att byrån har bra koll på vilka strategier 

som behöver användas, och om byrån inte har en egen uppsatt strategi för användning av 
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sociala medier kan byrån uppfattas som okunniga inom ämnet. Flera av byråerna skulle därför 

gynnas av att även själva ha en digital närvaro, både för att locka nya uppdragsgivare, men 

även för att synas mer av andra typer av intressenter i reklambranschen. B7 säger att det idag 

skulle vara konstigt att inte föreslå digitala lösningar för sina uppdragsgivares reklambehov, 

och på samma sätt borde det vara anmärkningsvärt att inte själva figurera i digitala medier för 

att stärka sitt varumärke och låta omvärlden ta del av byråns arbete.  

 

De byråer som nämner att de använder sig av sociala medier får byråns egen vinning 

använder mestadels Facebook, Instagram och LinkedIn. Däremot är det få byråer som har en 

uttalad strategi för sina olika kanaler. Effing (2016) hävdar att det är viktigt att inte bara 

använda sociala medier, utan att framför allt förstå hur man ska använda dem. För att på bästa 

möjliga sätt strukturera upp sin digitala närvaro och göra det så smidigt som möjligt för 

byråns intressenter att upptäcka och ta del av byråns verksamhet, bör man därför ha en uppsatt 

plan för hur, vad och när man ska publicera innehåll på sina kanaler. Hur mycket man ska 

publicera, vilken typ av information man ska dela med sig av och vilken ton man ska hålla i 

de olika kanalerna är frågor som, om tydligt klargjorda, med säkerhet kan bidra till att locka 

fler besökare att få upp ögonen för den enskilda byrån. 

 

När det kommer till byråernas uppdragsgivares konton är man däremot betydligt flitigare med 

att strukturera upp arbetet, och majoriteten av byråerna menar att ett bra arbete med 

uppdragsgivarnas sociala konton är en nödvändighet för att driva kunder till företaget. I denna 

delen av arbetet har reklambyråerna därför kommit en bra bit på väg i utvecklingen mot ett 

mer digitalt arbetssätt, vilket är vitalt för att reklambyråer ska kunna överleva som 

organisationsform. Om det visar sig att man som enda organisationsform inte följer med i de 

digitala förändringarna kan det bli svårt att konkurrera gentemot andra byråtyper och även 

företags ”in-house-verksamheter”. Flera byråer poängterar att sociala medier är ett snabbare 

och mer strukturerat sätt att göra reklam på än att enbart erbjuda tryckmaterial. Man menar att 

för att inte tappa mark gentemot konkurrenterna är väldefinierade lösningar för sociala medier 

en vital del av arbetet. Någon respondent påstår dock att sociala medier fortfarande är ett 

relativt outnyttjat fält inom reklambranschen. Frågan man behöver ställa sig här är då om det 

kanske bara är denna byrå i fråga som inte har anammat sociala medier som verktyg i så hög 

grad, eftersom majoriteten ändå är enade om att fenomenet har en stor betydelse för 

reklamarbetet idag, och att framväxten av sociala medier har förändrat en hel del aspekter vad 

gäller arbetets struktur och tillvägagångssätt. 
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Studiens resultat visar att sociala medier har förändrat reklambyråernas arbetssätt på flera 

olika plan. Flera respondenter är enade om att såväl projektstrukturen, kanalprioriteringar, 

arbetsfördelningen och rollerna på byrån ser annorlunda ut tack vare sociala mediers 

framväxt. En respondent menar att det i själva verket inte är arbetssättet som har förändrats, 

utan enbart kanalerna. Däremot kan man diskutera om nya kommunikationskanaler kanske är 

synonymt med ett nytt arbetssätt, eftersom de nya digitala kanalerna behövs behandlas på ett 

helt annat sätt än exempelvis posters, broschyrer och annat tryckmaterial. Det blir alltså svårt 

att arbeta på samma sätt när man övergår från analogt till digitalt innehåll, i synnerhet vad 

gäller strategi- och planeringsarbetet, vilket Deuze (2007) menar är en extra viktig del vad 

gäller digitala kampanjer. Vidare menar Deuze (2007) att strategi- och planeringsarbetet idag 

är viktigare än kreatörernas innehållsarbete, vilket inte stämmer överens med resultatet i 

denna studie. Deuze (2014) menar att eftersom det idag är lätt att svepa förbi reklamen som 

dyker upp på sociala medier så hinner man inte ta del av innehållet i reklamen på samma sätt 

som tidigare. På så sätt är det, som Effing (2016) menar, viktigare att placera ut reklamen i 

rätt mängd på rätt ställen för att kunna locka kunder. Studiens resultat visar dock att en 

kreatörs arbete är tidlöst och att bra reklam alltid handlar om bra innehåll som kunden fastnar 

för. I enlighet med detta resultat kanske kreatörernas arbete om möjligt blivit än viktigare 

idag, då det handlar om att skapa innehåll som kunden fastnar för i första ögonblicket och 

därför inte vill bläddra förbi. På så sätt har kreatörernas arbete kanske förändrats från 

produktion av smarta texter med ett viktigt budskap till att mer handla om korta, slagkraftiga 

annonser som läsaren snabbt fastnar för. 

 

I samtliga intervjuer talas det om eventuella kulturförändringar på byråerna, vilket ofta leder 

till generationsfrågan som sociala medier ofta kopplas till. Några respondenter nämner att 

framväxten av sociala medier i näringslivet har resulterat i att yngre medarbetare har en fördel 

gentemot den äldre generationen, eftersom många yngre använder sig av sociala medier privat 

och vet därför till stor del hur fenomenet fungerar. Däremot poängterar B3 att användningen 

av sociala medier varierar kraftigt i privatlivet kontra arbetslivet. Man menar att arbetet med 

ett företags sociala konton är en helt annan sak än att använda fenomenet privat, och att 

många därför underskattar tyngden av ett bra strategiarbete när det kommer till sociala 

medier. I enlighet med detta uttalande borde egentligen den äldre generationen ändå ha en 

fördel gentemot den yngre, eftersom de äldre har lärt sig sociala mediers 

användningsområden från ett företagsperspektiv från början, och är inte på samma sätt 
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inrutade i det privata arbetssättet. Den yngre generationen har kanske koll på de senaste 

trenderna och funktionerna för varje kanal, men kunskapen om hur man får genomslagskraft 

från ett marknadsföringsperspektiv bör ändå ligga till fördel för den äldre generationen. På så 

sätt bör inte den äldre generationen vara hotad på grund av sociala mediers framväxt. Några 

byråer medger också att man gjort ett medvetet val att utbilda de lite äldre på byrån inom 

sociala medier för att man ska kunna bibehålla erfarenheten kring själva reklamskapandet. 

Frågorna man som byrå behöver ställa sig här är alltså (1) hur mycket tid, pengar, och resurser 

man behöver lägga på att utbilda de äldre på byråerna, gentemot om man skulle ta in en yngre 

medarbetare som kanske inte behöver lika mycket utbildning, och (2) om man är villig att 

offra den långa och viktiga erfarenheten av kreativt arbete som finns hos de äldre anställda 

och som flera respondenter värdesätter, för att ta in en yngre medarbetare som eventuellt kan 

bidra med nytänkande arbete inom sociala medier. 

 

De teknologiska förändringar som ägt rum är få till antalet. Respondenterna nämner att det 

tillkommit programvaror som förändrat det kreativa arbetet på så sätt att de ökar förståelsen 

för vad som går att åstadkomma. Den största teknologiska förändringen är dock att man på ett 

bättre sätt kan mäta hur många man når ut till, och vilken målgrupp man når ut till. Däremot 

är marknaden för dataanalys relativt outnyttjad i reklambranschen enligt studien. Några 

respondenter poängterar att det har att göra med att insamlingen av kunddata är reglerad, och 

att de större företagen inom social media idag håller hårt i sin data som man samlar in. På så 

sätt är marknaden för analys av kunddata, enligt B4, stängd för reklambyråerna. Detta skulle i 

framtiden kunna bli ett problem för reklambyråerna, eftersom det styrker den på senare år allt 

mer populära åsikten att information är makt inom företagsvärlden, och om reklambyråerna 

inte har tillgång till dessa data kanske uppdragsgivarna tvingas hitta andra källor till sådan 

information om sina kunder. Reklambyråerna skulle gynnas av att i detalj veta vilka deras 

uppdragsgivares kunder är, för att på så sätt kunna använda sig av CRM-verktyg för att 

upprätthålla mer långvariga kundrelationer och för att enklare kunna skräddarsy 

reklamutskick på individnivå. Några respondenter nämner dock att sociala medier har gjort 

det enklare att få en överblick över exempelvis ålder, kön och dylikt på de som tar del av 

reklamen. Detta har resulterat i att man på ett tydligare sätt kan se vilka uppdragsgivarnas 

kunder faktiskt är och vilken målgrupp man därför bör rikta in sig på, vilket trots allt ger 

reklambyråerna vissa data om kunderna som kan vara viktig för att kunna erbjuda sina 

uppdragsgivare bra marknadsföringslösningar. 
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Vad gäller reklambranschen generellt så menar B1 att tendensen är att alla olika typer av 

byråer och reklamföretag inom reklambranschen har börjat utföra samma typ av arbete. 

Samtidigt nämner ingen respondent att de använder sociala medier till att hämta inspiration 

från sina konkurrenter. Detta kan antingen innebära att byråerna inte vill uppge att de faktiskt 

hämtar inspiration från andra byråer och andra branscher, eller att det har skett en omedveten 

”härmande isomorfi” inom branschen på grund av att sociala medier har blivit en så självklar 

del i vardagen både för privatpersoner och företag. Däremot är det enbart B1 som nämner 

tendensen om att det med tiden blivit färre skillnader mellan olika typer av byråer, varpå 

uttalandet måste ifrågasättas. Vad denna tendens, om sanningsenlig, skulle kunna komma att 

innebära för branschen i det långa loppet är såklart svårt att avgöra i dagsläget, men om det 

digitala arbetssättet fortsätter att öka exponentiellt så kan det bli svårt för tryckmaterial som 

fenomen att överleva, varpå alla byråer i sinom tid kommer att arbeta med produktion av 

digitalt innehåll. Om så blir fallet kan den traditionella reklamdiskursen lätt förvrängas och 

konkurrensen på marknaden kommer att bli allt hårdare, eftersom det blir svårare att hitta en 

unik nisch som gör att kunden vill välja en specifik byrå.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska reklambyråers arbetssätt har förändrats 

i takt med att sociala mediers utbredning blir allt större. Studiens resultat visar att sociala 

medier har förändrat reklambyråernas arbetssätt i flera olika avseenden. Dagens 

reklamproduktion innebär utskick i helt andra kanaler än för några år sedan, och en kampanj 

anpassad för sociala medier innebär en annorlunda struktur än en print-kampanj. Kreatörernas 

arbete är, fortfarande en viktig del i innehållsarbetet, men måste anpassas mer efter 

uppdragsgivarnas digitala behov. Vad gäller projektgrupperna så innehåller de, på vissa 

byråer, idag ofta en sociala medier-strateg som är expert på hur innehållet ska planeras och 

distribueras. På andra byråer innebär förändringen att kreatörerna och produktionsledarna har 

fått utökade arbetsuppgifter som inkluderar mer strategiarbete för sociala medier, vilket 

innebär att det inte sker särskilt omfattande nyrekryteringar för nya, digitala roller utan 

snarare innebär utökade arbetsområden för befintlig personal. Detta har gjort att barriärerna 

mellan de olika arbetsrollerna mer och mer bryts ned, vilket innebär att arbetsstrukturen lutar 

mer åt en, som Deuze (2007) benämner det, ”through the line-approach”, vilket resulterar i att 

arbetet med produktion och strategi är mer sammanflätat för ett bättre kundfokus för 

reklambyråerna. 
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Reklambyråerna i Sverige använder sig idag av flera olika sociala kanaler, där Facebook, 

Instagram och LinkedIn är de mest populära. Användningen kan delas upp i två olika delar – 

användning av byråns egna konton, och hantering av byråns uppdragsgivares konton. Vad 

gäller det förstnämnda är många byråer en svag förebild för sina uppdragsgivare, då man inte 

är frekventa i användandet av byråns egna kanaler, vilket kan resultera i att byrån uppfattas 

som okunnig på området. En del byråer använder dock sina egna konton mer än andra, och då 

handlar arbetet mest om att skapa en digital närvaro för att potentiella kunder ska få upp 

ögonen för dem, samt att stärka sitt eget varumärke. Generellt sett så skulle reklambyråerna 

dock gynnas av ett mer strukturerat arbete med sociala medier för att inte tappa mark 

gentemot sina konkurrenter, såväl inom som utom branschen. Detta eftersom att flera byråer 

nämner att man inte har någon uttalad strategi eller någon anställd som har ansvar för byråns 

egna konton, och att detta ofta beror på tidsbrist då man måste prioritera uppdragsgivarnas 

konton. Att hantera uppdragsgivarnas sociala kanaler är enligt studien nämligen en vital del 

av arbetet för majoriteten av byråerna, och det handlar om allt ifrån att skapa en digital 

närvaro och att skapa innehåll i form av både mindre annonser och större reklamkampanjer. 

Om dessa behov inte tillgodoses av reklambyråerna så riskerar man att tappa kunder till andra 

organisationsformer som kan erbjuda bättre marknadsföringslösningar. Studien menar att det 

på grund av sociala mediers framväxt är en nödvändighet att marknadsföra sig genom sociala 

konton, eftersom man kan mäta trafiken för allt innehåll man skapar samt se vilka personerna 

är som dras till reklamen. Däremot är analys av kunddata fortfarande ett relativt outforskat 

fenomen för flera reklambyråer, vilket begränsar tjänsteutbudet som man kan erbjuda sina 

uppdragsgivare. Trots det har det, tack vare den teknologiska utvecklingen, blivit enklare att 

skräddarsy reklamutskick eftersom man kan mäta trafiken på ett helt annat sätt, vilket innebär 

att reklambyråerna trots allt har bra med data för att kunna skapa bra målgruppsanpassad 

reklam för sina uppdragsgivare.  

 

Resultatet visar vidare att reklambranschen inte hotas av uppkomsten av större konglomerat 

som gör det svårt för reklambyråerna att överleva. Studien visar istället att reklambyråerna 

stärker sin position på marknaden genom att antingen utveckla nya avdelningar inom byrån 

som fokuserar på sociala medier, eller att utöka kreatörernas och produktionsledarnas ansvar 

till mer digitala arbete. Det är alltså mer sällsynt att man köper upp mindre byråer för att 

kunna erbjuda en fullservice, än att man faktiskt utvecklar nya grenar inom byrån. Att utbilda 

sin personal internt inom sociala medier är också en viktig del för att man ska kunna bevara 
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företagskulturen på byrån, då man slipper göra nyrekryteringar på kompentent personal inom 

området. Studien visar också att sociala medier har resulterat i att fler mindre byråer som är 

specialiserade på digitalt innehåll har uppkommit, men att reklambyråerna inte känner sig 

hotade av dessa. Detta eftersom att en reklambyrås arbete handlar mer om att skapa 

helhetslösningar och koncept än enstaka innehåll, vilket de mindre contentbyråerna inte kan 

konkurrera mot. I enlighet med detta visar studien att efterfrågan på tryckmaterial ändå är 

stor, men att traditionell TV-reklam håller på att ersättas av mer skräddarsydd reklam som 

distribueras i digitala kanaler. 

 

De kulturella förändringar som sociala medier har medfört är få, och för det material som 

undersökts i denna studie riskerar reklambyråerna inte ett identitetsskifte till följd av en yngre 

arbetsplats. Studien visar att även om sociala medier ligger till den yngre generationens fördel 

så väljer många byråer att istället utbilda internt för att bibehålla erfarenheten på byrån. 

Vidare visar studien att en viss institutionell isomorfi har växt fram inom branschen, vilket 

har gjort att olika typer av byråer har börjat erbjuda liknande tjänster, där mycket handlar om 

att skapa digitalt innehåll. Detta kan i långa loppet innebära en större konkurrens bland de 

olika typerna av byråer och således en svårare jakt efter nya uppdragsgivare. 

Reklambyråernas fördel ligger dock i att kunna erbjuda sina uppdragsgivare ett helhetspaket 

där man dels utvecklar stora koncept och strategier för att företaget ska kunna utvecklas i det 

långa loppet, men även kan stå för det produktiva arbetet där man tar fram material som 

anpassas specifikt efter varje enskild kund. 

 

6.2 Framtida forskning 

För den här typen av studier finns det en hel del saker man kan lägga vikt vid. Den här studien 

fokuserar på förändringar i reklambyråers arbetssätt till följd av sociala medier, och för att i 

framtiden öka förståelsen för hur reklambranschen har förändrats över tid kan finns det en 

mängd närliggande områden som kan studeras. Istället för att enbart intervjua reklambyråer 

hade det varit intressant att i framtiden undersöka hur andra typer av byråer har påverkats av 

sociala medier, exempelvis PR-, content- eller mediebyråer. På så sätt hade man fått in fler 

perspektiv på problemet än enbart reklambyråernas. Vidare skulle man även kunna utöka 

arbetsområdet genom att undersöka digitaliseringen i stort, vilket utöver sociala medier även 

inkluderar internet, hemsidor, Internet of Things, etcetera. Det hade även varit intressant att 

bygga vidare på dataanalys inom reklambranschen för att se hur möjligheterna ser ut för, 



 40 

exempelvis, reklambyråer att samla in data om kunder, samt hur det hade påverkat trafiken 

som drivs till uppdragsgivarnas kanaler. Avslutningsvis skulle man också kunna utforma en 

kvantitativ studie för att se hur branschen varierar i olika aspekter. Det hade bland annat varit 

intressant att se hur utbredningen av reklambyråer ser ut i övriga Sverige – hur mycket större 

reklambyråers verksamhet är i Stockholm gentemot övriga Sverige, eller hur stor den är i 

Sverige i förhållande till andra länder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 41 

Källförteckning 

Broberg, O., Gianneschi, M. & Jonsson, S. (2016). Svensk reklam: annonser, varumärken och 

marknadskommunikation 1975-2012. 1. uppl. Stockholm: Dialogos förlag. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

 

Cheng, M-S., Blankson, J., Wang, S-T. & Chen, S-L. (2009). “Consumer Attitudes and 

Interactive Digital Advertising”. International Journal of Advertising, 28(3), 501-525. 

 

Curry, W. (2012). “Institutional Isomorphism and Change: The National Programme for IT – 

10 Years On”. Journal of Information Technology, 27(3), 236-248. DOI: 10.1057/jit.2012.18. 

 

Deuze, M. (2016). “Living in Media and the Future of Advertising”. Journal of Advertising, 

45(3), 326-333. DOI: 10.1080/00913367.2016.1185983. 

 

Deuze, M. (2014). “Living as a Zombie in Media is the Only Way to Survive”. Journal of the 

Fantastic in the Arts, 25(2/3), 278-294.  

 

Deuze, M. (2011) “Media Life”. Media, Culture and Society, 33(1), 137-148. DOI: 

10.1177/0163443710386518. 

 

Deuze, M. (2007). Media work. Cambridge: Polity. 

 

De Vries, L., Gensler, S. & Leeflang, P. (2012). ”Popularity of Brand Posts on Brand Fan 

Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing”. Journal of Interactive 

Marketing, 26(2), 83-91. https://doi-org-ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.intmar.2012.01.003. 

 

DiCicco-Blohm, B. & Crabtree, B. (2006). “The Qualitative Research Interview”. Medial 

Education [Serial Online], 40(4), 314-321. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x. 

 

DiMaggio, P. & Powell, W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields”. American Sociological Review, vol. 48(2), 

147–160. http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/2095101. 

 

Edosomwan, S., Prakasan, S., Kouame, D., Watson, J. & Seymour, T. (2011). “The History of 

Social Media and Its Impact on Business. The Journal of Applied Management and 

Entrepreneurship, 16(3).  

 

Effing, R. (2016). “The Social Strategy Cone: Towards a Framework for Evaluating Social 

Media Strategies”. International Journal of Information Management, 36(1), 1-8. 

https://doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.ijinfomgt.2015.97.009. 

 

Eklund, G. (2012). “Intervju som datainsamlingsmetod”. Åbo Akademi. Tillgänglig: 2017-05-

26. https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/PDF/Intervjuer.pdf, 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/undervisning.htm. 

 

Eyrich, N., Padman, M. & Sweetser, K. (2008). “PR Practitioners’ Use of Social Media Tools 

and Communication Technology. Public Relations Review, 34(4), 412-414.  

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.pubrev.2008.09.010. 

https://doi-org-ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.intmar.2012.01.003
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/2095101
https://doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.ijinfomgt.2015.97.009
https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/PDF/Intervjuer.pdf
https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/undervisning.htm
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.pubrev.2008.09.010


 42 

Graham, M. (2014). “Government Communication in the Digital Age: Social Media’s Effect 

on Local Government Public Relations”. Public Relations Inquiry, 3(3), 361-376. 

DOI: 10.1177/2046147X14545371. 

 

Hedin, A. (1996) [rev. 2011]. ”En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju” 

Uppsala Universitet. Tillgänglig: 2017-05-26. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVA1duHZ13UJ:https://studentport

alen.uu.se/uusp-filearea-

tool/download.action%3FnodeId%3D459535%26toolAttachmentId%3D108197+&cd=1&hl=

sv&ct=clnk&gl=se&client=safari. 

 

IIS (2016). Svenskarna och Internet 2016. [Elektronisk] Stockholm. Tillgänglig: 2017-03-20. 

http://www.soi2016.se/sociala-medier/. 

 

Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I & Silvestre, B. (2011). “Social Media? Get 

Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”. Business Horizons, 

54, 241-251. DOI:10.1016/j.bushor.2011.01.005. 

 

Komodromos, M. (2014). “A Study of PR Practitioners’ Use of Social Media Tools in 

Cyprus”. Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(2). 

DOI: 10.1142/S1084946714500113.  

 

Mackhé, P. (2016). ”Digital marknadsföring tar hälften av alla reklaminvesteringar 2017”. 

[Elektronisk] Dagens Analys, 20 oktober, 2016. Tillgänglig: 2017-04-03. 

http://www.dagensanalys.se/2016/10/digital-marknadsforing-tar-halften-av-alla-

reklaminvesteringar-2017/. 

 

Paridon, T. & Carraher, S. (2009). “Entrepreneurial Marketing: Customer Shopping Value 

and Patronage Behavior”. Journal of Applied Management & Entrepreneurship, 14(2), 3-28. 

 

Pillay, S., Reddy, P. & Morgan, D. (2016). “Institutional Isomorphism and Whistle-Blowing 

Intentions in Public Sector Institutions”. Public Management Review, 19(4), 423-442. 

http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2016.1178322. 

 

Regi (2016). Om Årets Byrå. [Elektronisk] Stockholm. Tillgänglig. 2017-02-20. 

https://www.aretsbyra.se/om-arets-byra/. 

 

Rust, R. & Oliver, R. (1994). ”The Death of Advertising”. Journal of Advertising, 23(4), 71-

77. http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/4188952. 

 

Statens medieråd (2016). Sociala medier. [Elektronisk] Stockholm. Tillgänglig: 2017-04-05. 

https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.h

tml. 

 

Van de Ven, A. & Poole, M. (1995). ”Explaining Development and Change in 

Organizations”. The Academy of Management Review, 20(3), 510-540. 

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/258786. 

 

Weick, K. & Quinn, R. (1999). “Organizational change and development”. Annual Review of 

Psychology, 50, 361-86. 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1177%2F2046147X14545371
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVA1duHZ13UJ:https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action%3FnodeId%3D459535%26toolAttachmentId%3D108197+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVA1duHZ13UJ:https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action%3FnodeId%3D459535%26toolAttachmentId%3D108197+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVA1duHZ13UJ:https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action%3FnodeId%3D459535%26toolAttachmentId%3D108197+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVA1duHZ13UJ:https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action%3FnodeId%3D459535%26toolAttachmentId%3D108197+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari
http://www.soi2016.se/sociala-medier/
http://www.dagensanalys.se/2016/10/digital-marknadsforing-tar-halften-av-alla-reklaminvesteringar-2017/
http://www.dagensanalys.se/2016/10/digital-marknadsforing-tar-halften-av-alla-reklaminvesteringar-2017/
http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2016.1178322
https://www.aretsbyra.se/om-arets-byra/
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/4188952
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/258786


 43 

http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/205830411/fulltextPDF/BD388C894C8

B4B51PQ/1?accountid=14715. 
 

Whelan, C. (2016). “Organisational Culture and Cultural Change: A Network Perspective”. 

Journal of Criminology, 49(4), 583-599. DOI: 10.1177/0004865815604196.  

 

Wigley, S. & Zhang, W. (2011). “A Study of PR Practitioners’ Use of Social Media in Crisis 

Planning”. Public Relations Journal, 5(3), 1-16. 

https://www.researchgate.net/profile/Shelley_Wigley/publication/265290271_A_Study_of_P

R_Practitioners'_Use_of_Social_Media_in_Crisis_Planning/links/54b90cdf0cf269d8cbf72c1

b.pdf. 

 

Yoon, S-J. & Kim, J-H. (2001). “Is the Internet More Effective Than Traditional Media? 

Factors Affecting the Choice of Media”. Journal of Advertising Research, 41(6). 

http://www.journalofadvertisingresearch.com/content/41/6/53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/205830411/fulltextPDF/BD388C894C8B4B51PQ/1?accountid=14715
http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/205830411/fulltextPDF/BD388C894C8B4B51PQ/1?accountid=14715
https://www.researchgate.net/profile/Shelley_Wigley/publication/265290271_A_Study_of_PR_Practitioners'_Use_of_Social_Media_in_Crisis_Planning/links/54b90cdf0cf269d8cbf72c1b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Shelley_Wigley/publication/265290271_A_Study_of_PR_Practitioners'_Use_of_Social_Media_in_Crisis_Planning/links/54b90cdf0cf269d8cbf72c1b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Shelley_Wigley/publication/265290271_A_Study_of_PR_Practitioners'_Use_of_Social_Media_in_Crisis_Planning/links/54b90cdf0cf269d8cbf72c1b.pdf
http://www.journalofadvertisingresearch.com/content/41/6/53


 44 

Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 

 

1. Vad jobbar du med på byrån, och vad har du jobbat med tidigare inom 

reklambranschen? 

 

2. Hur använder ni er av sociala medier i ert dagliga arbete? Vilka sociala medier 

använder ni? 

 

- Employer branding? 

- Marknadsföringskanal? 

- Hitta nya kunder? 

- Samla in data om kunder? 

- Omvärldsanalys/branschanalys? 

 

3. Har framväxten av sociala medier gjort att ni tvingats förändra verksamheten på 

något sätt? 

 

- Har det stärkt vikten av att vara en fullservicebyrå? Har det tvingat er att specialisera er 

mer på vissa områden? 

- Har det gjort att ni behöver marknadsföra kunderna eller produkterna på ett annat sätt? 

Mer genom digitala kanaler? 

- Har efterfrågan på tryckmaterial minskat? 

- Har det blivit lättare att skräddarsy reklam till olika målgrupper? 

 

4. Vilka nya kompetensområden har användandet av sociala medier medfört? Några 

nya arbetsroller? Några arbetsuppgifter som inte fanns innan? 

 

- Hur har ni hanterat det? Nyrekryteringar? 

- Har det förändrat arbetsrollerna/de olika ansvarsområdena något? (Har Copywriter, AD, 

projektledare, strateg, planner, etc. samma arbetsuppgifter som tidigare?). 

- Har strukturen i projektgrupperna förändrats något? 

 

5. Har framväxten av sociala medier medfört några kulturella förändringar på byrån? 

 

- Yngre/äldre medarbetare? 

- Mer diversifierad etnicitet? 

 

6. Har framväxten av sociala medier gjort att konkurrensen på marknaden har blivit 

större eller mindre? 

 

- På vilka sätt? 

- Har fler nischade byråer växt fram som ni behöver konkurrera med? 

 

7. Har den nya teknologin som sociala medier kräver begränsat arbetet något, eller bara 

utökat möjligheterna?  

 

- Är ni beroende av teknologin? Är det i så fall problematiskt? 

- Har alla kunder den rätta teknologin?  
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