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SAMMANDRAG((

Ett! föränderligt! medielandskap! fordrar! en! anpassning! från! företagens! sida! och! därmed! ett!

nyanserat!sätt!att!skapa!marknadsföring.!I!en!värld!där!konsumenter!tenderar!att!vara!alltmer!

aktiva!i!köpprocessen!uppkommer!nya!typer!av!marknadsaktörer.!Studien!undersöker!hur!detta!

nät!av!aktörer!samarbetar!för!att!skapa!en!marknadsföringskampanj!anpassad!efter!det!rådande!

medieklimatet.!Centrala!begrepp! för!undersökningen!är!nätverk,!resurser! och!samskapande"av"

värde! som! tillsammans! utgör! utgångspunkten! för! studiens! analysmodell.! Med! utgångspunkt!

från!Volvos! framgångsrika!marknadsföringskampanj!Made"by" Sweden! har! fyra! intervjuer!med!

representanter! från! aktörer! som! varit!med! i! arbetet! bakom! genomförts.! Studien! visar! att! ett!

integrerat! och! organiskt! samarbete! där! tillämpningen! och! integreringen! av! gemensamma!

resurser!som!kunskap!och!kompetens!uppfattas!som!en!av!kampanjarbetets!mest!fundamentala!

grundstenar.!Avslutningsvis!kan!även!interaktionen!med!konsumenter!i!sociala!medier!ses!som!

en!viktig!kunskapskälla!i!kampanjarbetet!och!en!vägvisare!för!hur!och!i!vilka!kanaler!kampanjen!

skulle! kommuniceras.! Kampanjens! framgång! stavas,! med! andra! ord,! inte! bara! Zlatan!

Ibrahimovic! utan! kräver! att! företag! förvaltar! de! förutsättningar! som! finns! för! att! skapa!

någonting!större.!

 
 

!
Nyckelord:(Service!Dominant"Logic,"Nätverk,"Samskapande"av"värde,"Resurser,"Samarbete,"
Sociala"medier,"Föränderligt"medielandskap"
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1.(INTRODUKTION(

1.1(En(hyllning(till(Sveriges(nationalikoner(

En"man"med"tatuerad"överkropp"söker"värme"från"en"brasa"samtidigt"som"en"Volvobil"tar"sig"genom"

ett" snötäckt" svenskt" vinterlandskap." Mannen," liksom" föraren" i" bilen," visar" sig" vara" den" svenske"

fotbollsspelaren" Zlatan" Ibrahimovic," som" under" filmens" gång" reciterar" den" svenska" nationalsången."

Fokus"riktas"däremot"inte"bara"på"Volvobilen"utan"tittaren"förundras"snarare"över"Zlatan,"beklädd"en"

roll"som"vanligtvis"kanske"inte"förknippas"med"honom,"jagandes"efter"kronhjort,"badandes"i"isvak"och"

glädjefullt"lekandes"med"sina"barn. 

 

Fredagen! den! 25! januari! 2014! är! ett! datum! som! lämnat! ett! tydligt! avtryck! på! den! svenska!

marknadsföringsbranschen;! Volvo! Personvagnar! premiärvisade! sin! marknadsföringskampanj!

för!nylanseringen!av!bilmodellen!XC70!i!samband!med!underhållningsprogrammet!Let’s!Dance!

på!TV4!(Brandt,!2014)!och!lyckades!överraska!ett!helt!land.!Made"by"Sweden,!som!ovannämnda!

kampanj!benämns,!var!ett!samarbete!med!den!svenske!fotbollsspelaren!Zlatan!Ibrahimovic!och!

en!hyllning!till!Sverige!och!dess!nationalikoner:!Zlatan!och!Volvos!XC70!(Carleö,!Webbdagarna,!

2014).!Kopplingen!mellan!Zlatan!och!Volvo!möttes!av!förvåning!och!väckte!diskussion!runt!om!i!

Sverige,!vilket!gav!kampanjen!uppmärksamhet!i!medielandskapet!redan!innan!den!lanserades.!

Teasers! delades! på! sociala! medier! och! lockade! bland! annat! konsumenter! till! Volvos!

återförsäljare! för! en! förhandsvisning! av! reklamfilmen.! Jan! Gradvall,! en! av! Sveriges! främste!

journalister,!bevakade!och!återgav!i!ett!reportage!arbetsprocessen!bakom!Made"by"Sweden!och!

beskrev!kampanjen!vidare!som!ett!ämne!inom!populärkulturen!(Svedjetun,!2014). 

 

Marknadskommunikationschefen! på! Volvo! Personvagnar,! Per! Carleö! (Webbdagarna,!

2014),!menar!att!Volvo!utgår! från!att! ingen!gillar!reklam!och!att!det!därför!även!är!viktigt!att!

skapa!ett!mervärde!för!publiken.!Detta!resultat!önskade!Volvo!uppnå!genom!nyproduktionen!av!

den! svenska! nationalsången! i! samarbete! med! Max! Martin! och! Zlatan! (Carleö,! Webbdagarna,!

2014).! Made" by" Sweden" nådde! stor! framgång,! såväl! nationellt! som! internationellt;! under!

lanseringsveckan!var! reklamfilmen!den!näst!mest! sedda! i! världen!och!Volvo!kunde!påvisa! en!

ökad! försäljning!av!sin!XC70!bara!månaden!efter! lanseringen!(Sjöstedt,!2014).!Företaget!hade!

inte! förväntat! sig! en! sådan! storslagen! succé;! aldrig! någonsin! tidigare! har! en!

marknadsföringskampanj!blivit!så!omtalad!och!uppskattad!i!Sverige!(Carleö,!2014).! 
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1.2(Problematisering(

Medielandskapet!visar!på!en!ständig!förändring!där!medieH!och!kommunikationsexperten!Adam!

Chrigström! (2014)!menar! att! onlineHmedier! i! allt! större!utsträckning! ersätter!de! traditionella!

medierna.! Detta! grundar! sig! i! att! konsumenter! idag! tenderar! att! vara! alltmer! aktiva,!

informerade!och!med!en!vilja!att!interagera!med!företagen!för!att!skapa!ett!värde!(Prahalad!&!

Ramaswamy,!2004).!Förändringen!är!även!kopplad! till! att! värdet!av!engagerande!och!delbart!

innehåll!är!mycket!högre!i!ett!digitalt!medielandskap!där!dålig!reklam!lätt!kan!ignoreras!och!bra!

reklam!i!bästa!fall!sprids!vidare!genom!mottagarnas!sociala!nätverk!(Chrigström,!2014).!I!takt!

med! att! individers! mediekonsumtion! flyttas! ut! på! internet! blir! således! uppmärksamheten!

kraftigt!fragmenterad!(Chrigström,!2014).! 

 

Att! en!marknadsföringskampanj! i! samarbete! med! Zlatan! Ibrahimovic! når! stor! framgång! kan!

anses!självklart,!men!bör! inte! tas! för!givet.!Carleö! (Webbdagarna,!2014)!poängterar!att!Volvo!

inte! gör! reklam!kring!kändisar!utan!kring! “äkta! idéer!och!koncept”.! Chrigström!betonar! även!

vikten!av!att!den!som!önskar!skapa!budskap!som!människor!frivilligt!vill!ta!del!av!måste!jobba!

stenhårt! på! att! utveckla! känslodrivet! innehåll,! helst! med! koppling! till! mottagarens! identitet,!

något! han!menar! att! Volvo! i! detta! fall! lyckats! utmärkt! med.! För! att! uppnå! detta! krävs! både!

kulturell! kunskap! om! vad! som! engagerar! målgruppen! samt! kunskap! om! vart! målgruppen!

vänder! sig! i! jakten! på! relevans! (Chrigström,! 2014).! Det! finns! således! anledning! att! inte! låta!

enkelheten! i!att!välja!en! internationellt!känd!person! i!en!marknadsföringskampanj!överglänsa!

det!faktum!att!även!andra!faktorer!troligtvis!står!bakom!Volvokampanjens!framgång.! 

 

Att!uppmärksamheten!har!fragmenterats!i!kombination!med!utmaningen!i!att!skapa!ett!budskap!

som!engagerar!ställer! följaktligen!högre!krav!på! företagens!marknadsföringsstrategier!och!val!

av!kommunikationskanaler.!De!ökade!möjligheterna!måste!helt!enkelt!gå!förbi!de!traditionella!

lösningarna!för!att!skapa!ett!framgångsrikt!innehåll!och!budskap!(Grant!&!McLeod,!2007).!Detta!

har! inneburit! att! arbetet! bakom! en! marknadsföringskampanj! blivit! mer! komplext! idag! än!

tidigare.! Det! svåröverskådliga! arbetet! har! bidragit! till! uppkomsten! av! fler! aktörer! inom!

marknadsföring!(McLeod!&!Grant,!2010),!och!Chen,!Venkataraman!&!Jap!(2013)!menar!vidare!

att! en! samarbetsvilja!mellan! aktörerna! är! en! förutsättning! för! framgångsrika! strategier! kring!

mediehantering.! Tidigare! forskning! har! i! stort! fokuserat! på! endimensionella! förhållanden!

mellan!olika!aktörer!inom!marknadsföring!(McLeod!&!Grant,!2010).!Eftersom!det!ökade!antalet!
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aktörer! leder! till! förhållanden! av! alltmer! mångsidig! karaktär! har! istället! ett! behov! av! ny!

förståelse! väckts.! En! förståelse! som! vidare! kan! förklara! arbetet! bakom! en!

marknadsföringskampanj!(McLeod!och!Grant!(2010),!och!således!kan!tydliggöra!vilka!faktorer!i!

arbetet! som! kan! förenas! med! framgång! och! inte.! Det! finns! följaktligen! intresse! att! närmare!

undersöka! arbetet! bakom! en! marknadsföringskampanj! för! att! reda! ut! dessa! icke! klargjorda!

företeelser!i!marknadsföringsbranschen.! 

 

2.(SYFTE(&(FRÅGESTÄLLNINGAR(

Med! ett! föränderligt! medielandskap! som! utgångspunkt! ämnar! studien! undersöka!

arbetsprocessen!bakom!vad!som!anses!vara!en!framgångsrik!marknadsföringskampanj.!Vidare!

avser! studien! undersöka! förhållandet! mellan! de! olika! inblandade! aktörerna! och! hur! deras!

samarbete!påverkar!utfallet!av!marknadsföringskampanjen.!Studien!önskar!slutligen!ta!reda!på!

hur! detta! arbetssätt! reflekteras! i! arbetet! som! utförs! för! att! skapa! värde! för! konsumenter.!

Undersökningens! resultat! förväntas! därmed! bidra! med! en! bättre! insikt! i,! och! förståelse! för,!

marknadsföringsbranschen!idag. 

!

Med! bakgrund! av! ovanstående! syfte! kommer! undersökningen! att! utgå! från! följande! två!

frågeställningar: 

• Vad"har"samarbetet"mellan"aktörer"i"marknadsföringsbranschen"för"påverkan"på"resultatet"

av"en"marknadsföringskampanj?!

• Hur"skapar"aktörernas"samarbete"värde"för"konsumenter?"

 
3.(TEORETISKT(RAMVERK(

Följande" avsnitt" ämnar" ge" en" teoretisk" bakgrund" till" studien." Det" teoretiska" ramverket" tar" sin"

grund" i" Service!Dominant"Logic" (SDL)" för"att" skapa"en" förståelse" för"marknadsföringsprocessen."

Begreppen"nätverk,"resursintegrering"och"samskapade"av"värde"kommer"att"förklaras"för"att"få"en"

djupgående" förståelse" för" förhållandet" mellan" aktörer" som" samarbetar" i" skapandet" av"en"

marknadsföringskampanj."Det"teoretiska"ramverket"kommer"sedan"att"prövas"mot"den"empiriska"

studien. 
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3.1(ServiceYDominant(Logic(

ServiceHDominant! Logics! (SDL)! skapare!brukar!härledas! till! Stephen!Vargo!och!Robert! Lusch,!

som!år!2004!publicerade!“Evolving!to!a!new!dominant!logic!for!marketing’”,!den!mest!citerade!

artikeln! som! publicerats! i! The" Journal" of" Marketing! sedan! år! 2000! (ServiceHDominant! Logic,!

2014).! SDL! påstods,! på! ett! bättre! sätt! än! tidigare! teorier,! spegla! dynamiken! i! den! verkliga!

världen!(Vargo!&!Lusch,!2010).!Marknadsföringslogiken!som!presenterades!utmanade!särskilt!

den!så!kallade!GoodsHDominant!Logic!(GDL)!som!kortfattat!står!för!meningen!att!värde!är!något!

som!uppstår!vid!varuproduktionen!hos!producenten!och!där!konsumenterna!ses!som!betalare!

och!mottagare!av!varorna.!Det!nya!synsättet,!SDL,!menar!att!distinktionen!mellan!producent!och!

konsument!är!missledande!med!anledning!av!att!en!aktör!kan!anta!de!båda!rollerna!beroende!

på!sammanhanget!(Lusch!&!Vargo,!2014). 

 

SDL! skiljer! på! begreppen! tjänster! och! service! och!menar! att! tjänster! tillhör! den! traditionella!

logiken.!En!tjänst!innebär!exempelvis!att!en!bank!säljer!lån,!snarare!än!att!de!förser!kunder!med!

finansiell!service!(Lusch!&!Vargo,!2014,!s.!12).!Det!centrala!inom!SDL!är!därmed!serviceHutbytet,!

det! vill! säga,! tillämpningen! av! resurser! i! förmån! för! någon! annan! (Vargo! &! Lusch,! 2010).!

Logiken!innebär!att!kunden!köper!varor!för!den!service!den!ger!och!inte!för!dess!egenskaper.!

Allting!handlar!med!andra!ord!om!service!oavsett!om!det!är!varor!eller!tjänster!som!utväxlas.!

Det!upplevda!värdet!av!en!service!är! individuellt!och!uppstår!hos!mottagaren! i!användningen!

och!denne!blir!således!en!medskapare!av!värdet.!Logiken!innebär!ett!skifte!i!fokus!från!företaget!

och!produktionen!till!vad!som!sker!hos!mottagaren!för!att!förstå!dennes!värdeskapandeprocess!

(Lusch!&!Vargo,!2014).!För!aktörerna!bakom!en!marknadsföringskampanj!blir!det! följaktligen!

viktigt! att! förstå! varandra! och! hur! konsumenterna! tänker! och! beter! sig! i! syfte! att! skapa! en!

kampanj!som!når!ut.!! 

!

Figur! 1! sammanfattar! de! centrala! beståndsdelarna! i! SDL! och! hur! dessa! är! kopplade! till!

varandra.!De!begrepp!som!således!presenteras!är!nätverk,!resursintegrering!samt!samskapande!

av" värde,! där! respektive! begrepp! representeras! av! en! siffra! i! modellen.! !De! aktörer! som!

samarbetar! i! syfte! att! skapa! en! marknadsföringskampanj! bildar! tillsammans! ett! nätverk! (1).!

Enligt! SDL! är! ingen! aktör! självförsörjande! utan! beroende! av! andra! aktörer! i! det! omgivande!

nätverket! för! ett! serviceHutbyte! (Lusch! &! Vargo,! 2014,! s.! 101).! Förutsättningarna! för! utbytet!

grundar!sig! i!hur!varje!aktör!skapar,! integrerar!och!tillämpar!andra!resurser"(2)!(Ibid,!s.!120).!
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Resursintegreringen! inom!nätverket! resulterar! således! i! ett! samskapande"av" värde! (3)!mellan!

aktörerna!(Ibid,!s.!134).!Följande!avsnitt!redogör!således!ingående!för!dessa!begrepp,!i!samma!

ordning!som!siffrorna!indikerar.! ! ! 

 
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
Figur(1."Förhållandet"mellan"aktörer"inom"ett"nätverk(
(
3.2(Nätverksteori(

I!samband!med!att!SDL!vuxit!fram!har!nätverksteorin!blivit!en!alltmer!central!beskrivning!av!de!

ekonomiska! och! sociala! aktiviteter! som! sker!mellan! aktörer! och! därmed! hur!marknader! och!

samhället!är!förenat!i!stort!(Lusch!&!Vargo,!2014,!s.!159!ff).!Samspelet!och!integrationen!mellan!

olika! aktörer! ger! upphov! till! komplexa! förhållanden.! En! aktör! är! genom! olika! aktiviteter!

sammankopplade! med! andra! aktörer! och! den! totala! sammankopplingen! förenar! dessa! i! ett!

nätverk.! Sammankopplingen! kan! skapas! genom! direkta! länkar! men! även! indirekta! länkar!

genom!andra!aktörer!(Håkansson!&!Snehota,!2006).!Förhållanden!mellan!aktörer!kan!utnyttjas!

på!olika!sätt,!vilket!innebär!att!aktiviteter!inom!två!olika!förhållanden!antingen!kan!komplettera!

3.#Samskapande**
av*värde*

Aktör*1* Aktör*2*

2.#Utbyte*
av*resurser*

Nya*resurser*Nya*resurser*

2.#Utbyte**
Av*resurser*

2.#Utbyte*
*av*resurser*

1.# 1.#
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eller! konkurrera! mot! varandra.! En! organisations! förutsättningar! påverkas! således! av! dess!

motparter!som!verkar!i!samma!kontext,!vilka!i!sin!tur!drivs!med!hjälp!av!andra!förhållanden!för!

att!nå!egna!uppsatta!mål!(Håkansson!&!Snehota,!2006).!Respektive!aktörs!prestation!påverkas!

därför! även! av! det! totala! förhållandet! mellan! aktörer! inom! nätverket,! vilket! också! formar!

aktörens!identitet!(Ibid).! 

 

Nätverksteorin!belyser!endast! länkar!mellan!olika!aktörer.!För!att!på!en!mer!djupgående!nivå!

förklara! dynamiken! i! form! av! flöden! och! utbyten! mellan! aktörerna! behöver! nätverksteorin!

brytas! ned! (Lusch! &! Vargo,! 2014,! s.! 161).! Dessa! flöden! och! utbyten! kan! förklaras! genom!

tillämpning! av! olika! resurser! (Ibid,! s.! 171).! Begreppet! resurser! presenteras! därför! i! följande!

avsnitt. 

 
3.3(Resurser(

Resurser!har!traditionellt!sett!förknippats!med!fysiskt!material!givet!från!naturen.!Under!senare!

tid! har! ett!mer!modernt! synsätt! däremot! vuxit! fram! som!menar! att! “Resources! are! not,! they!

become.”! (Lusch! &! Vargo,! 2014,! s.! 121).! Ett! centralt! begrepp! inom! SDL! som! vidareutvecklar!

definitionen!och!förklarar!att!resurser!i!sin!uppkomst!varken!är!fasta!eller!oändliga!utan!snarare!

produkten! av!människors! kapacitet! i! form! av! kunskap! och! kompetens! (DeGregori,! 1987).! De!

resurser! som! är! av! mer! mänsklig! karaktär,! såsom! kunskap! och! kompetens,! benämns! som!

operanta! resurser.! Resurser! kan! även! vara! operanda,! det! vill! säga! fysiska! resurser! som! kan!

förädlas!och!manipuleras!med!hjälp!av!operanta.!Människor!är!operanda!resurser!i!sin!fysiska!

form!som!exempelvis!anställd!på!ett!företag,!men!även!operanta!resurser!eftersom!de!besitter!

kunskap!och!kompetens!(Lusch!&!Vargo,!2014,!s.!124).!En!resurs!är!en!förutsättning!för!serviceH

utbyten!och!resursen!tillämpas!därmed!först!när!den!används!(Lusch!&!Vargo,!2014,!s.!124!ff).! 

 
3.3.1(Resursintegrerande(aktörer(

Förekomsten! av! serviceHutbyten! förutsätter! inte! bara! tillämpning! av! resurser! utan! även!

integrering! av! olika! resurser.! Denna! integrering! drivs,! enligt! SDL,! av! operanta! resurser! som!

kunskap! och! kompetens,! vilka! tillämpas! genom! samverkan!mellan! olika! aktörer! (Lusch! et! al.!

2010;! Vargo! &! Lusch,! 2010;! Löbler,! 2013).! Producenter,! företag,! konsumenter,! leverantörer!

etcetera!kan!samtliga!därför!ses!som!resursintegrerande!aktörer!(Lusch!&!Vargo,!2014,!s.!129!

ff).!!Vidare!anses!en!resurs!vara!dynamisk,!i!den!bemärkelsen!att!dess!funktion!kan!öka!genom!
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integrering!med!andra!resurser.!Detta!kan!i!sin!tur!resultera!i!att!resurserna!utvecklas!och!nya!

resurser! växer! fram! (Lusch! &! Vargo,! 2014;! Löbler,! 2013;! Peters! et! al,! 2014).! Varje! unik!

kombination! av! resurser! resulterar! i! ett! värde! där! nyfunnen! kunskap! och! kompetens! kan!

utnyttjas! i! framtiden! (Lusch! &! Vargo,! 2014).! En! resurs! är,! med! andra! ord,! beroende! av!

integrering! där! dess! värde! förverkligas! och! bestäms! genom! samverkan! med! andra! resurser!

(Fischer!et!al,!2010).! 

 
3.4(Samskapande(av(värde(

Grönroos! (2010)! skiljer! på! värdeskapande! och! värdeframkallande! i! sin! artikel.!

Värdeskapandeprocessen! tar! endast! plats! hos! uppdragsgivaren,! medan! uppdragstagaren! till!

denne! bidrar! till! den! värdeframkallande! processen,! det! vill! säga,! subprocesser,! så! som!

utveckling,! design! och! framställning.! Uppdragstagarens! roll! är! således! att! förse!

uppdragsgivaren! med! resurser! och! på! så! sätt! underlätta! värdeskapandet.! I! och! med!

interaktionen! som! uppstår,! och! därmed! också! möjligheten! att! influera! värdeskapandet,! kan!

uppdragstagaren!också! anta! en! samskapande! roll.! På! så! sätt! är! värdeskapande! en! gemensam!

process!som!kräver!närvaro!av!flertalet!aktörer.!De!subprocesser!som!en!uppdragstagare!bidrar!

med,! i! form! av! resurser! och! interaktion,! kan! antingen! ha! en! positiv! eller! negativ! effekt! på!

uppdragsgivarens! ekonomiska! verksamhetsresultat.! Uppdragstagarens! prestation! kan! även!

påverka! relationen! i! form! av! ökat! eller! minskat! förtroende! och! kan! följaktligen! påverka!

potentiella!framtida!samarbeten.!(Grönroos,!2010) 

 

Det! gemensamma! skapandet! sker! också! tillsammans! med! konsumenter,! eftersom! att! det! i!

tidigare! avsnitt! framgått! att! även! de! ses! som! en! resursintegrerande! aktör.! I! takt! med! att!

konsumenter!blir!allt!mer!uppkopplade,!informerade!och!aktiva!förändras!marknadskonceptet!

och!relationerna!mellan!företag!och!konsument.!Med!nya!verktyg,!så!som!exempelvis!internet,!

har!konsumenterna!en!större!möjlighet!men!också!en!större!vilja!än!tidigare!att!interagera!med!

företag!och!på! så! sätt! vara!delaktiga! i! värdeskapandet.!Konsumentupplevelser! är! individuella!

och!det! som!således! är! väsentligt! är! att! skapa!en!plattform!där!detta!möjliggörs.! (Prahalad!&!

Ramaswamy,!2004)! 
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3.4.1(Interaktion(Y(en(förutsättning(för(samskapande(

Förekomsten!av! interaktion!är!en! förutsättning! för!att!en!uppdragsgivare!och!uppdragstagare!

ska! kunna! utbyta! service! och! samskapa! värde! (Grönroos,! 2006;! Ballantyne! &! Varey,! 2006).!

Interaktion!och!följaktligen!värde(sam)skapandet!är!enligt,!Vargo!&!Lusch!(2010),!“limmet”!som!

håller! ihop! aktörer! och! samhället! i! stort.! Prahalad! &! Ramaswamy! (2004)! menar! att! dialog,!

transparens,! tillgång!och! riskHnytta! är! grundstenarna! för! interaktion.!Dialog! innebär! ett! djupt!

engagemang! gentemot! varandra! med! en! förmåga! och! vilja! att! agera! från! båda! sidor! (Ibid).!

Interaktion! genom! dialog! underlättar! gemensamt! lärande! och! därmed! också!

kunskapsförnyelsen!(Ballantyne!&!Varey,!2006).!Transparensen!och!tillgången!till! information!

hos!en!aktör!är!vidare!kritiskt!för!en!meningsfull!dialog.!Dialog,!tillgång!och!transparens!leder!

till! en! riskH! och! nyttoanalys! inför! ett! handlande! eller! beslut! (Prahalad!&!Ramaswamy,! 2004).!

Kvaliteten!på!interaktionen,!det!vill!säga!hur!väl!uppdragstagaren!kan!använda!interaktionen!till!

att!påverka!uppdragsgivarens!värdeskapande,!påverkar!den!grad!uppdragstagaren!är!delaktig!i!

den!värdesamskapande!processen!(Grönroos,!2010).!!

 

4.(METOD(

Detta"avsnitt"ämnar"belysa"den"metodologiska"ansatsen,"vilka"delar"den"består"av"och"motivering"

till" valet" av" denna." Avsnittet" inleds" med" en" redogörelse" för" den" genomförda" förstudien" och"

undersökningsmetoden" och" presenterar" vidare" urval" av" företag" och" företagsrepresentanter,"

intervjuprocessens"tillvägagångssätt"samt"hur"bearbetning"av"resultatet"gått"till." 

 
4.1(Förstudie(

Med! avstamp! från! studiens! syfte! behövde! författarna! få! en! större! kännedom! om! hur!

medielandskapet! och!marknadsföringsbranschen! ser! ut! idag.! Det! var! därmed! av! relevans! att!

genomföra!en! förstudie! innan!huvudstudien!påbörjades.!Förstudien!ämnade!ge! författarna!en!

större! och! djupare! förståelse! för! och! inblick! i! annonsvärlden;! hur! medielandskapet! har!

förändrats!och!vilka!aktörer!som!därmed!är!viktiga!i!ett!samarbete!kring!marknadsföring.! 

 

Förstudien! baserades! på! en! intervju! med! mediaH! och! kommunikationsexperten! Adam!

Chrigström!och!utfördes!på!dennes!kontor!i!Stockholm!i!mitten!på!november!2014.!Chrigström!

arbetar!på!insiktsbyrån!Ungdomsbarometern!(se!vidare!förklaring!i!Bransch!"och"företagsfakta!i!

Bilaga!4)!och!väntades!ha!god!insikt!i!det!förändrade!medielandskapet!och!hur!marknadsföring!
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generellt! sett! skapas! idag.! Förstudien! bidrog! till! att! fenomenet! lättare! kunde! brytas! ned! till!

mindre! och!mer! specifika! problem! (Iacobucci!&!Churchill,! 2010,! s.! 60).! Vidare! gav!den! också!

möjlighet! att! leda!den!primära!undersökningen! i! rätt! riktning! (Iacobucci!&!Churchill,! 2010,! s.!

61)!och!även!användas!som!referensram!vid!utformning!av!tillhörande!intervjuguide.! 

(
4.2(Undersökningsdesign(

Undersökningsdesignen! valdes! utifrån! studiens! syfte! att! undersöka! processen! bakom! en!

framgångsrik! marknadsföringskampanj.! Eftersom! undersökningen! baserades! på! ett! nutida!

fenomen! i! sitt! sammanhang! använde! författarna! lämpligen! en! fallstudie! som!

undersökningsstrategi! (Saunders!et! al,!2012,! s.!666).!Fenomenet!ansågs!vara!det! föränderliga!

medielandskapet!och!hur!ett!nätverk!av!olika!aktörer!inom!marknadsföring!samarbetar!för!att!

anpassa!sig!efter!detta.!Studien!baserades!på!Volvo!Personvagnars!marknadsföringskampanj! H!

Made" by" Sweden! H! för! att! få! en! möjlighet! att! analysera! och! observera! en! företeelse! som! få!

behandlat! tidigare! (Saunders! et! al,! 2012,! s.! 179).! Följaktligen! ansågs! en! studie! av! explorativ!

karaktär! vara! kvalificerad,! vilket! kunde! hjälpa! författarna! att! få! en! större! insikt! i! det!

formulerade!fenomenet!(Saunders!et!al,!2012,!s.!171;!Iacobucci!&!Churchill,!2010,!s.!60).!Denna!

typ! av! design! lämpade! sig! även! bra! eftersom! den! är! flexibel! och! tillät! författarna! att! forma!

undersökningsprocessen!allt!eftersom!en!större!inblick!gavs!i!fenomenet!(Iacobucci!&!Churchill,!

2010,!s.!60!ff). 

 

Med!avsikt!att!besvara!frågeställningen!och!därmed!få!en!djupare!förståelse!för!arbetsprocessen!

bakom!en!marknadsföringskampanj!var!en!studie!av!kvalitativ!karaktär!lämplig.!Den!kvalitativa!

studien! innebar! en! möjlighet! att! ställa! öppna! intervjufrågor! med! följdfrågor.! Detta!

uppmuntrade!intervjurepresentanten!till!att!ge!ett!mer!personligt!och!utvecklat!svar!(Saunders!

et!al,!2012,!s.!391),!vilket!underlättade!författarnas!arbete!att!besvara!studiens!syfte.! 

 

Som! komplement! till! primärstudien,! inhämtades! sekundär! data! från! en! föreläsning! med! Per!

Carleö,! marknadskommunikationschef! på! Volvo! Personvagnar.! Här! presenterades! tydlig!

information! om! idén! bakom! kampanjen! och! samarbetet! med! Zlatan! samt! företagets!

varumärkesstrategi.! Detta! sågs! som! ett! tillfälle! att! samla! in! ytterligare! information! samt! en!

möjlighet!att! jämföra! författarnas! insamlade!data!med! tidigare!källor! (Saunders!et!al,!2012,!s.!

318).! 
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4.3(Urval(av(företag(och(företagsrepresentanter(

Författarna!utgick! ifrån! ett! ändamålsenligt! urval! eftersom!detta! gav!möjligheten! att! selektera!

företag!enligt!deras!egna!bedömningar!(Saunders!et!al,!2012,!s.!287).!Eftersom!undersökningen!

ämnar! ta! reda! på! hur! arbetsprocessen! ser! ut! bakom! en! marknadsföringskampanj! som! nått!

framgång!var!det!av!betydelse!att!utgå!från!ett!företag!som!lyckats!med!detta.!Kampanjen!med!

Zlatan!Ibrahimovic!har!utmärkt!sig!på!flera!olika!sätt!i!media!och!bland!annat!vunnit!första!plats!

i! tävlingen! 100" Wattaren,! i! kategorin! Konsument! för! “en! reklam! som! fungerar”! (Sveriges!

annonsörer,!2014).!Volvo!Personvagnars!kampanj!ansågs!således!uppfylla!dessa!kriterier,!varav!

detta! unika! fall! ansågs! kunna! bidra! till! stor! lärdom! om! fenomenet! och! därmed! till! att! bättre!

kunna!besvara!syftet!(Patton,!2002).! 

 

Med!utgångspunkt!i!syftet!fordrades!kontakt!med!företagsrepresentanter!som!hade!samarbetat!

under!utformningen!av!kampanjen!och!därmed!även!antogs!ha!en!god!inblick!i!arbetet.!Förutom!

externa! parter! som! Zlatan! och! Max! Martin! stod! exempelvis! produktionsbolag,! fotograf! och!

regissör!för!produktionen!av!själva!reklamfilmen!(Carleö,!2014).!Författarna!gjorde!däremot!ett!

aktivt! val! att! inte! inkludera! ovannämnda! aktörer! i! undersökningen,!med! anledning! att! dessa!

inte!var!lika!inblandade!i!idéskapandet!och!marknadsföringsstrategin!kring!kampanjen!relativt!

reklambyrå,! mediebyrå,! och! social! mediaHbyrå.! Det! är! därför! av! större! relevans! för!

undersökningens!syfte!att!fokusera!på!Volvos!samarbete!med!dessa!tre!aktörer.! 

 

Initial!kontakt!togs!via!mail!med!vice!VD!på!Volvo!Personvagnar!(hädanefter!refererat!till!Volvo)!

som! identifierade! lämplig! representant! från! marknadsavdelningen.! Genom! denne! urskildes!

vidare! representanter! från! reklambyrån! Forsman! &! Bodenfors! samt! mediebyrån! Mindshare!

Sweden! (hädanefter! refererat! till!Mindshare).! Efter! intervju!med! representant! på! Forsman!&!

Bodenfors!var!urvalet!i!behov!av!komplettering!varför!ytterligare!en!aktör!vid!namn!Matter!och!

en!representant!därifrån! identifierades!(Esaiasson,!2012,! s.!258).!Matter,! som!själva!kallar!sig!

för! en! “strategisk! content!marketingHbyrå”,! kan! likställas! vid! en! social!mediaHbyrå! och! det! är!

under!den!benämningen!byrån!kommer!att!lyda!till!i!denna!studie.!Representanterna!från!Volvo,!

Forsman!&!Bodenfors!och!Matter!var!alla!nyckelpersoner!med!huvudsakligt!ansvar!från!de!olika!

företagen.! De! förväntades! därmed! ha! gedigen! kunskap! om! och! erfarenhet! av! arbetet! kring!

kampanjen.!Representanten!från!Mindshare!var!inte!delaktig!i!kampanjarbetet!som!sådan!men!
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eftersom! de! anställda! som! varit! det! var! på! föräldraledighet! erfordrades! ingen! kontakt! med!

dessa.!Då!representanten!från!Mindshare!i!dagsläget!är!kundansvarig!gentemot!Volvo!har!denne!

däremot! god! kännedom! kring! samspelet! med! de! olika! aktörerna.! FöretagsH! och!

intervjurepresentanterna!presenteras!i!Tabell!1!nedan.! 

 

Företag Verksamhet Intervjuobjekt(&(yrkesroll Tidpunkt(och(plats 

Volvo!

Personvagnar 
Svensk!biltillverkare.!Ett!av!

bilindustrins!starkaste!varumärken!

med!en!historia!av!världsledande!

innovationer!(Volvocars,!2014) 

Per!Carleö,!

Marknadskommunikationschef 
28!nov!2014,!09:00H

09:30,!via!telefon 

Forsman!&!

Bodenfors 
Reklambyrå.!Oberoende,!

svenskgrundad!byrå,!rankad!som!en!

av!de!bästa!i!världen!(Forsman!&!

Bodenfors). 

Anders!Bothén,! 
Account!Director 

11!dec!2014, 
13:00H13:40, 
via!telefon 

Mindshare!

Sweden 
Mediebyrå.!Genom!“adaptive!

marketing”!bidrar!de!med!tillväxt!och!

lönsamhet.!“Allt!börjar!och!slutar!i!

media”!(Mindshare,!2014). 

Helene!Öberg,! 
Account!Manager 

5!dec!2014,!14:00H

14:30,!Mindshares!

kontor!i!Göteborg 

Matter Strategisk!Content!MarketingHbyrå.!

Byrån!jobbar!med!innehållsstrategi!

och!digital!kommunikation.!(Matter,!

2014) 

Mathias!Eriksson, 
VD,!grundare!och!

innehållsstrateg 

22!dec!2014, 
11:30H12:30,!via!

telefon 

Tabell(1.(Översikt"av"företag!"och"företagsrepresentanter"(för"utförligare"verksamhetsbeskrivning"för"respektive"
företag,"se"Bilaga"4)"
 
4.4(Intervjuprocessen(

Författarna! valde! att! genomföra! samtliga! intervjuer! enligt! en! semistrukturerad! form.! Detta!

innebar!att!intervjurepresentanterna!fick!tala!fritt!kring!teman!och!vissa!huvudfrågor.!Detta!är!

fördelaktigt! om! det! inte! finns! kännedom! om! vad! som! exakt! kommer! att! presenteras.!

Semistrukturerade! intervjuer! tillåter! dessutom! anpassning! av! frågor! beroende! på! aktör!

(Saunders! et! al,! 2012,! s.! 374).! Intervjuerna! utformades! utifrån! samma! teman!men! krävde! en!

viss!anpassning!till!respektive!företag,!exempelvis!anpassning!av!frågeföljd!eller!utelämning!av!

fråga.!Eftersom!samtliga!intervjurepresentanter!ansågs!ha!möjlighet!att!delge!olika!information!

ställdes,!i!den!mån!det!fanns!ett!behov,!olika!följdfrågor!under!de!fyra!intervjuerna!(Esaiasson,!

2012,!s.!67).!Samtliga! intervjuer! inleddes!med!uppvärmningsfrågor! i!strävan!att!skapa!en!god!

atmosfär! och! få! vidare! kunskap! om! representanternas! egen! roll! på! företaget! och! under!

marknadsföringskampanjen!(Esaiasson,!2012,!s.!265).!De!frågor!som!ansågs!vara!av!mer!känslig!
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karaktär!ställdes! i! slutet!av! intervjun! för!att!motverka!eventuell!negativ! respons! (Iacobucci!&!

Churchill,! 2010,! s.! 221).! Dessa! berörde! bland! annat! det! samarbetsmässiga! målet! med!

kampanjen!och!om!det!upplevdes!att!samtliga!aktörer!strävade!mot!detta.!!

 

Författarna!åsyftade!att!genomföra!personliga!intervjuer!eftersom!detta!ger!störst!möjlighet!till!

utförliga! svar! och! minskar! risken! för! missförstånd! (Esaiasson,! 2012,! s.! 236).! På! grund! av!

geografiska! och! tidsmässiga! omständigheter! genomfördes! en! intervju! på! plats! och! de!

resterande! tre! intervjuerna! per! telefon.! Förkontakt! togs! via! mail! med! anledning! att! förklara!

studiens! ändamål! samt! utbyta! nödvändig! information! inför! intervjun.! De! tre! övergripande!

frågorna! till! intervjuguiden!skickades! till! intervjurepresentanterna! i! förberedande!syfte!dagen!

innan! intervjun! skulle! ske.! Författarna! upplevde! inga! problem! vad! gällde! tidsåtgång! eller!

möjligheten! till! att! utveckla!mer! komplexa! frågor! under! telefonintervjuerna,! vilket! annars! är!

vanligt! vid! dessa! typer! av! intervjuer! (Saunders! et! al,! 2012,! s.! 404).! Vidare! spelades! samtliga!

intervjuer!in!för!att!författarna!lättare!skulle!kunna!lyssna!på!intervjuobjektet!under!intervjun!

samt!uppmärksamma!uttryck!i!de!fall!intervjun!skedde!personligen.!Inspelningarna!skedde!via!

en! inspelningsfunktion! på! författarnas! mobiltelefon.! Kortare! noteringar! skrevs! även! ner!

eftersom! detta! hjälpte! författarna! att! upprätthålla! fokus! kring! respektive! fråga! under!

intervjuerna!(Saunders!et!al,!2012,!s.!394).! 

 

4.4.1(Utformning(av(intervjufrågor(

Inför!intervjuerna!formulerades!en!intervjuguide!innefattande!tre!huvudsakliga!teman!kopplat!

till! det! teoretiska! ramverket.! De! tematiska! frågorna! berörde! nätverk,! resursintegrering! och!

samskapande" av" värde! där! varje! begrepp! bröts! ned! i! en! huvudfråga! och! ett! par! följdfrågor.!

Intervjufrågorna!var!korta!och! i!enklare!språklig! form!för!att! intervjurepresentanterna! lättare!

skulle! förstå! dem! (Esaiasson,! 2012,! s.! 264).! Efter! första! intervjun,! som! genomfördes! med!

representanten!från!Volvo,!väcktes!ett!behov!av!att!undersöka!ytterligare!punkter!kopplade!till!

de!teoretiska!avsnitten!om!resurser!och!samskapande"av"värde.!Intervjuguiden!utökades!därför!

med! ett! par! övergripande! följdfrågor! vilket! i! slutändan! innebar! en! enskild! intervjuguide!

kopplad!till!Volvo!samt!en!enskild!intervjuguide!till!de!tre!byråerna.!Intervjuguiderna!finns!att!

se!i!Bilaga!2!och!3. 

!
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4.4.2(Operationalisering(av(teoretiska(begrepp(

I! syfte! att! översätta! de! abstrakta! teoretiska! begreppen! till! något! konkret! och! försäkra! att!

undersökningens! resultat! är! trovärdigt! genomfördes! en! operationalisering! (Saunders! et! al,!

2012,! s.! 677;! Esaiasson,! 2012,! s.! 55).! Med! intervjufrågor! som! tillvägagångssätt! försökte!

författarna!således!att!fånga!in!det!som!ansågs!vara!centralt!för!de!begrepp!som!mättes.!Genom!

utformningen!av! frågorna!utifrån!olika! teman!motverkade! författarna! risken! för! systematiska!

fel!i!undersökningen,!vilket!ökade!undersökningens!tillförlitlighet.!Operationaliseringen!innebär!

även! en! ökad! möjlighet! till! reliabilitet! i! undersökningen.! En! intervjuguide! med! samma!

mätinstrument! för!alla! intervjurepresentanter!minskar! risken! för!att!begå!osystematiska!eller!

slumpmässiga!fel.!(Esaiasson,!2012,!s.!63)!Operationaliseringen!presenteras!i!Tabell!2!nedan.! 

 

TEMA HUVUDREFERENSER INTERVJUFRÅGOR MOTIVERING 

Nätverk Lusch!&!Vargo,!2014! 
Håkansson!&!Snehota,!

2006 

Hur"inleddes"arbetet"bakom"
kampanjen"och"vad"hade"ni"
för"roll"i"samarbetet?"Vilka"
andra"aktörer"var"
inblandade"och"varför"just"
de?" 

Här!önskades!svaret!bidra!till!att!

kartlägga!nätverket!och!hur!de!olika!

aktörerna!tidsmässigt!var!länkade!till!

varandra!men!också!det!totala!

förhållandet!inom!nätverket. 

Resurser Lusch!&!Vargo,!

2014!!Löbler,!2013 
Vad"hade"de"olika"aktörerna"
för"nödvändiga"kunskaper,"
verktyg"och"erfarenheter,"
som"ni"inte"ansåg"er"ha"
själva?"  

Denna!fråga!ställdes!i!syfte!att!förstå!

vilka!resurser!från!respektive!aktör!som!

ansågs!viktiga!i!arbetet!bakom!

kampanjen!och!hur!dessa!kunde!

integreras!med!andra!för!att!tillämpas. 

Samskapande(
av(värde 

Grönroos,!2010 
Prahalad!&!

Ramaswamy,!2004 

Hur"jobbade"ni"med"och"hur"
skedde"kommunikationen"
mellan"de"olika"aktörerna? 
 
 

Denna!fråga!ämnade!ge!en!överblick!av!

och!förståelse!för!värdeskapandeH!samt!

värdeframkallandeprocessen!samt!hur!

interaktionen!såg!ut!aktörerna!emellan.!! 

Tabell(2.((Operationalisering"av"intervjufrågor"
 
4.5(Bearbetning(&(analys(av(data((

Undersökningen! tar! en! deduktiv! ansats! för! att! applicera! befintlig! teori! på! resultatet! av! den!

kvalitativa! forskningsprocessen! (Yin,! 2009).! Intervjuerna! som! genomfördes! spelades! efter!

intervjuobjektens!godkännande!in!för!att!sedan!översättas!till!skrivna!ord!i!nära!anslutning!till!

intervjutillfället.! Intresset! låg! inte!enbart! i!uttryckta!ord,!utan!hänsyn!togs!även!till! tonfall!och!

ickeHverbala! uttryck! i! den!mån! det! var! noterbart! (Saunders! et! al,! 2012,! s! .550).! Tillsammans!

diskuterade! författarna! de! relevanta! delarna! för! att! sedan! sätta! ihop! detta! till! en!
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sammanfattning! av! översättningen.! Genom! summeringen! blev! författarna! ytterligare! insatta! i!

ämnet! och! kopplingar! mellan! olika! teman! upptäcktes,! vilket! underlättade! det! fortlöpande!

arbetet! därefter! (Saunders! et! al,! 2012,! s.! 554).! Första! utkastet! av! uppsatsen! skickades! till!

samtliga!intervjurepresentanter!för!att!dessa!skulle!få!en!chans!att!godkänna!materialet.!Ingen!

av!representanterna!från!Volvo,!Mindshare!och!Forsman!&!Bodenfors!hade!några!invändningar!

gällande!materialet.!Representant! från!Matter! återkom!däremot!med!anmärkning!på! två! citat!

och!en!ändring!kring!ett!uttalande!och!representant! från!Ungdomsbarometern!utvecklade!och!

förtydligade!ett!par!resonemang. 

 
5.(EMPIRI(

I" följande" avsnitt" introduceras" undersökningens" insamlade" data." Det" inledande" avsnittet"

presenterar" Volvos" förändrade" varumärkes!" och" kommunikationsstrategi" som" föranledde" idén"

bakom"Made"by"Sweden"samt"återger"en" sammanfattning"av" inblandade"aktörer" i"arbetet"kring"

denna" kampanj." Därefter" följer" tre" avsnitt" där" data" är" sammanvävd" från" samtliga" intervjuer."

Dessa" avsnitt" är" fördelade" på" tre" huvudområden" kring" samarbetet:" aktörernas" roller,"

arbetsprocessen"och"utbyte"av"kunskap"och"verktyg."

"

5.1(Ett(emotionellt(varumärke((

Sedan! januari! 2013! har! Volvo! beslutat! att! tona! ner! framställningen! av! Volvo! som! det!

traditionellt!rationella!bilvalet!och!börjat!en!resa!för!att!skapa!ett!mer!emotionellt!varumärke.!

Det!emotionella!valet!görs!på!andra!grunder!vilket!kräver!att! företaget! tillägger!komponenter!

förutom!säkerhet,! vilket! är! ett! av!Volvos! kärnvärden! (Se!Bransch!"&" företagsfakta! i! Bilaga!4).!

Detta!är!anledningen!till!varför!Volvo!valt!att,!i!sin!marknadsföring,!lägga!fokus!på!att!framställa!

designen!och!de!högteknologiska!funktionerna!(Carleö,!Webbdagarna,!2014).!!

 

Resan! mot! en! mer! emotionell! kommunikation! inleddes! i! samband! med! lanseringen! av!

bilmodellen! V40! Cross! Country,! där! den! svenska! gruppen! Mando! Diaos! låt! “Strövtåg! i!

Hembygden”! lades!mot! reklamfilmen.!Den! svenska! låten!visade! sig! addera!mycket! styrka!och!

värde! till! filmen! och! var! således! något! intressant! att! jobba! vidare! på.! Vid! den! efterföljande!

lanseringen!av!bilmodellen!XC60!lades!fokus!på!att!framhäva!vad!bilen!stod!för!H!en!längtan!ut!

till! naturen! H! och! som! symbol! för! detta! budskap! valdes! den! svenska!DJHtrion! Swedish!House!

Mafia! som! samtidigt! skulle! splittras! och! flytta! hem! till! Sverige! igen.! Kampanjen! fick! namnet!
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Leave"the"World"Behind!och!blev!en!hyllning!till!gruppen!och!XC60:n.!En!kampanj!som!även!den!

nådde!stor!framgång!och!således!blev!inspiration!till!nästkommande!marknadsföringskampanj,!

Made" by" Sweden," som! lanserades! i! samband!med!bilmodellen!XC70.! Initiativet! till! denna! togs!

däremot! inte! av! Volvo! utan! av! fotbollsspelaren,! och! även! huvudrollsinnehavaren,! Zlatan!

Ibrahimovic.!Zlatan!blev! förtjust! i!konceptet! i!ovannämnda!kampanj!och!kontaktade!Volvo! för!

ett! liknande! samarbete.! Att! samarbeta! med! Zlatan! i! detta! avseende! var! däremot! inte! en!

självklarhet!från!start,!men!möjligheten!till!ett!sådant!genomförande!uppdagades!allt!eftersom!

kopplingen!mellan!Zlatan!och!Volvo!tydliggjordes.!När!konceptet!växte!fram!artade!det!sig!som!

en! hyllning! till! Zlatan,! Volvo! och! Sverige! där! den! svenska! nationalsången! ansågs! som! mest!

lämplig! att! representera!budskapet.! Låten!var!dock! i! detta! sammanhang! i! behov!av! förnyelse!

varför! en! kontakt! till! Zlatan,! den! svenske! musikproducenten! Max! Martin,! kopplades! in! i!

projektet.!(Carleö,!Webbdagarna,!2014) 

 

Volvo! Personbilar! Sverige! har! under! närmare! 20! år! arbetat! nära! och! tillsammans! med!

reklambyrån!Forsman!&!Bodenfors!(Anders!Bothén,!Forsman!&!Bodenfors;!Per!Carleö,!Volvo).!

Reklambyrån!är!huvudbyrå!för!Volvo!Personbilar!och!ansvariga!för!allting!som!utförs!i!Sverige.!

De!bistår!Volvo!med!varumärkeskommunikation,! taktisk!kommunikation,! lanseringar!och!PRH

arbete.!Volvo!Personbilar!Sverige!och!Forsman!&!Bodenfors!har!även!haft!ett!tioårigt!samarbete!

med! mediebyrån! Mindshare! (Bothén,! Forsman! &! Bodenfors).! Forsman! &! Bodenfors! och!

Mindshare! har! ett! fast! team! som! jobbar! året! runt!med!Volvos! kampanjer! vilka! även! stod! för!

arbetet! kring!Made" by" Sweden" (Helene!Öberg,!Mindshare).! Den! sociala!mediebyrån,!Matter,! å!

andra! sidan,! hade! inte! tidigare! samarbetat! med! Volvo! utan! de! kopplades! in! i! samband!med!

kampanjen!(Mathias!Eriksson,!Matter).! 

 
Utifrån! intervjurepresentanterna! uttalanden! redogör! följande! avsnitt! för! aktörernas! roller! i!

kampanjarbetet!med!Made"by"Sweden,!arbetsprocessen!samt!kunskapsutbytet!mellan!dem. 
 
5.2(Aktörernas(roller(

Enligt! Helene! Öberg,! Account! Manager! på! mediebyrån! Mindshare,! påbörjades! arbetet! kring!

Made" by" Sweden! på! ett! liknande! sätt! som!med! andra! kampanjstarter!med! Volvo.! Per! Carleö,!

marknadskommunikationschef!på!Volvo!Personvagnar,!förklarar!att!detta!innebar!ett!inledande!

arbete! i! samråd! med! Volvos! reklambyrå! Forsman! &! Bodenfors.! Utgångsmässigt! var! det! den!

kreativa! lösningen!på! idén!kring!Zlatan!som!var!avgörande! för!kampanjens!utveckling.! I!detta!
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skede!påbörjades!därför!planering!med!Forsman!&!Bodenfors!som!utvecklade!och!presenterade!

idéer!för!hur!kampanjen!skulle!genomföras: 

“Det"är"vi"tillsammans"med"vår"reklambyrå"Forsman"&"Bodenfors"som"liksom"jobbar"fram"konceptet"och"
grundidé"först.” 

(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 

Zlatan!och!Max!Martin!var!externa!parter!i!kampanjen!men!även!dessa!två!hade!en!betydande!

roll! och! inflytande! i! framtagningen! av! kampanjidén! (Se! Figur! 2! för! Volvos,! Forsman! &!

Bodenfors,! Zlatans!och!Max!Martins! inkoppling! i! arbetet).! Först!när! grundkonceptet! var!klart!

involverades!fler!aktörer!i!kampanjarbetet,!menar!Carleö!på!Volvo.! 

 

Anders!Bothén,!Account!Director!på!Forsman!&!Bodenfors,!talar!om!treenigheten!mellan!kund,!

reklambyrå! och! mediebyrå! som! viktiga! parter! i! samarbetet.! Han! förklarar! att! Mindshare!

mediebyrå!är!en!av!både!Volvos!och!Forsman!&!Bodenfors!viktigaste!partners!i!framtagning!av!

både! marknadsföringsaktiviteter! och! lanseringsstrategier.! De! involverades! därmed! som! en!

tredje! part! så! snart! konceptet! kring! kampanjen! fastställts! (Carleö,! Volvo)! (Se! Figur! 2).!

Mindshares! primära! uppgift! var! att! förhandla! med! media! och! därefter! planera! kampanjens!

mediestrategi;!hur!mycket!och!i!vilka!kanaler!kampanjen!skulle!synas.!De!ansvarade,!med!andra!

ord,! för!att! ta!ut!kampanjen! i!medier!så!att!den!kunde!exponeras!mot!den!tänkta!målgruppen!

(Öberg,!Mindshare;!Carleö,!Volvo).! 

“Volvo"är"så"stora"i"Sverige,"har"ju"20"%"marknadsandel"och"har"en"ganska"stor"mediamuskel” 
(Anders"Bothén,"Account"Director"på"Forsman"&"Bodenfors,"2014) 

Med!detta!menar!Bothén!att!Volvo!syns! i! såväl! traditionella! som!sociala!medier.!Det! tenderar!

dock!att!läggas!mindre!kraft!och!energi!på!att!utveckla!traditionella!mediestrategier!och!Bothén!

menar!att!framtidsstrategin!istället!är!ickeHköpt!media,!så!kallad!viral!och!“earned!media”,!samt!

PR.!Att! lyckas! få!människor!att!dela!och! “gilla”!kommunikation! som!syns!på!nätet!menar!han!

stärker! relationen! till! konsumenterna.! I! det! sammanhanget! kopplades! även! en! Social!mediaH

byrå! vid! namn! Matter! in! (Bothén,! Forsman! &! Bodenfors)! (Se! Figur! 2:! “Övergripande!

sammanslutning!av!aktörer”). 

 

Mathias!Eriksson,!VD!och!innehållstrateg!på!Matter,!berättar!att!byrån!under!oktober!och!början!

på! november! 2013! tillsammans! med! Forsman! &! Bodenfors! arbetade! med! att! hitta! en!
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övergripande! lösning! för!Volvos! sociala!medier.!Volvo!och!Forsman!&!Bodenfors! såg!dock! en!

lämplighet! i! att!aktivera!Matters!arbetssätt! redan!under!arbetet!med!Made"by"Sweden."Matter!

kopplades!således!in!i!kampanjarbetet!i!början!på!november!2013!och!då!var!konceptet,!“the!big!

idea”,! redan!klart.! Ingenting!hade!dock!börjat! producerats! ännu.! Strategin! för! sociala!medier,!

det! vill! säga! hur! kampanjen! skulle! synas! och! hur! dialogen! skulle! föras! i! sociala! medier,!

arbetades!fram!tillsammans!med!Forsman!&!Bodenfors!och!PRHavdelningen!på!Volvo!(Bothén,!

Forsman!&!Bodenfors).!Matter!hade!två!uppdrag!i!kampanjarbetet!kring!Made"by"Sweden:!dels!

att!skapa!allt!innehåll!för!sociala!medier,!dels!att!integrera!alla!medieslagen.!Med!utgångspunkt!

från!de!“storylines”,!med!andra!ord!det! innehåll!och!budskap,!som!fanns,! lade!byrån!ut!planer!

för! vad! som! skulle! publiceras! och! när.! De! avgjorde! även! vilka! delar! från! exempelvis! TVH

reklamen!som!kunde!plockas!upp! i!sociala!medier.!Deras!roll!var! följaktligen!att!samordna!de!

huvudsakliga!medieslagen,!alltifrån!köpta!medier!till!PR,!i!en!övergripande!plan!och!ytterligare!

stärka!Volvos!plattformar!i!sociala!medier!(Eriksson,!Matter).! 

 

Det!fanns!således!ingen!enskild!PRHbyrå!som!sådan!involverad!i!samarbetet,!utan!kompetensen!

fanns!framför!allt!på!en!PRHavdelning!på!Volvo!samt!på!Forsman!&!Bodenfors!(Bothén,!Forsman!

&! Bodenfors).! Dessa! planerade! hela! PRHupplägget! och! krävde! ett! väldigt! nära! samarbete!

kollegorna!emellan!(Carleö,!Volvo).! 

“En"marknadsföringskampanj"utan"ett"väldigt,"väldigt"kraftigt"PR!inslag"är"ingen"bra"
marknadsföringkampanj."Det"blir"bara"en"reklamkampanj(...)"annonskampanj"till"och"med"blir"det"bara.”" 

(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 

Volvo,! som! uppdragsgivare,! ansvarade! för! att! hålla! ihop! nätet! av! byråer! och! driva!

kampanjarbetet!framåt.!En!viktig!komponent!var!att!involvera!återförsäljare!och!se!till!att!även!

dessa! följde! samma! riktning! och! rätt! erbjudande! för! kunden! kunde! kopplas! till! kampanjen.!

Bothén!(Forsman!&!Bodenfors)!menar,!i!sin!tur,!att!Forsman!&!Bodenfors!var!“spindeln!i!nätet”!

gentemot!Mindshare!och!Matter!och!därmed!vilka!beslut!som!fattades!gällande!köpt!och!social!

media.!

 

5.2.1(Övergripande(sammanslutning(av(aktörer(

Figur!2!nedan!illustrerar!det!totala!antalet!aktörer!som!var! inblandade!i!kampanjarbetet,!med!

fokus!på!Volvo,!Forsman!&!Bodenfors,!Mindshare!och!Matter,!och!ger!vidare!en!översikt!av!hur!

dessa! var! sammankopplade.! Till! sist! visar! figuren! även! en! ungefärlig! tidsplan! över! när!
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respektive!aktör!involverades,!med!start!från!Zlatan!och!framåt.!Lodräta!kopplingar!i!modellen!

har! ingen! betydelse! för! framställningen! utan! modellen! bör! endast! ses! utifrån! den! vågräta!

tidsaxeln.!
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Figur(2."Övergripande"sammanslutning"av"aktörer""

"

5.4(Arbetet(bakom(kampanjen(–(ett(integrerat(samarbete(

Arbetet!kring!kampanjen!innebar!ett!par!förväntningar!på!och!från!samtliga!aktörer.!Eftersom!

Volvo!har! haft! ett! samarbete!med!Forsman!&!Bodenfors! och!Mindshare!under! lång! tid! visste!

företaget! att! det! finns! en! hög! kompetens! hos! byråerna! och! därmed! chans! till! fler! lyckade!

samarbeten.! Det! fanns! därmed! höga! förväntningar! på! att! framför! allt! Forsman! &! Bodenfors!

skulle! göra! kampanjen! bra,! men! även! att! Mindshare! skulle! optimera! kampanjen! och! få! ut!

budskapet! på! bästa! sätt! (Carleö,! Volvo).! Förväntningarna! förutsatte! också! att! det! tydligt!

definierades!vad!som!skulle!levereras!och!att!aktörerna!sedan!ansvarade!för!att!det!uppfylldes!

(Eriksson,!Matter).! 

 

Carleö!på!Volvo!menar!att!många! företag!betraktar! sina!byråer! som! leverantörer,!men!det! är!

ingenting!som!Volvo!känner!sig!vid.!Eriksson!på!Matter!styrker!Carleös!uttalande!men!menar!att!

det!däremot!är!viktigt!att!det!aldrig!får!vara!några!tveksamheter!kring!att!Volvo!är!deras!kund.!

Zlatan*
VOLVO/PR#

Max*Mar<n*

Ma.er#

Mindshare#

Forsman#&#
Bodenfors/PR#

Konsumenter*

TIDSAXEL#
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Matter!hade!ett!ansvar!att!möta!Volvos!krav!som!kund!och!nyttja!detta!ansvar!för!att!det!skulle!

bli!så!bra!som!möjligt. 

 

Volvo! arbetar! nära! ihop! med! alla! sina! byråer! och! arbetet! med! Made" by" Sweden! var! inget!

undantag.! Eriksson! på! Matter! poängterar! att! Volvo! var! en! aktiv! medskapare! under! hela!

kampanjen,!något!som!i!synnerhet!berörde!samarbetet!med!Forsman!&!Bodenfors!där!Volvo!var!

ovanligt! involverade! i! den! kreativa! processen! (Carleö,! Volvo;! Bothén,! Forsman!&!Bodenfors).!

Det! sker! även! löpande! kontakt!mellan! Forsman!&! Bodenfors! och! Volvos!marknadsavdelning,!

ledning!och!VD!där!reklambyrån!informeras!om!strategiska!beslut!som!inte!bara!berör!reklam!

och!marknadsföring.! Bothén! (Forsman!&! Bodenfors)!menar! därför! att! Forsman!&! Bodenfors!

kan!ses!som!en!strategisk!och!integrerad!partner!gentemot!Volvo:! 

“Volvo"säger"ibland:"‘Ni"är"ju"fantastiska,"ni"kan"ju"faktiskt"varumärket"bättre"än"vi’” 
(Anders"Bothén,"Account"Director"på"Forsman"&"Bodenfors,"2014) 

Samtidigt!som!Volvo!var!involverad!i!kampanjarbetet!menar!Carleö!(Volvo)!att!de!ville!ge!frihet!

till!Forsman!&!Bodenfors!att!genomföra!den!kreativa!processen!fullt!ut.!Om!det!var!något!som!

inte!låg!i!stil!med!varumärket!var!det!å!andra!sidan!berättigat!att!gå!in!och!rätta!till.!Bothén!på!

Forsman!&!Bodenfors!påstår!att!alla!fick!möjlighet!att!göra!sig!hörda;!det!var!viktigt!att!lyssna!

på!varandra!men!också!få!ifrågasätta!idéer!och!tankar!som!inte!stämde!överens!med!målet.!Han!

sammanfattar!det!ömsesidiga!förhållandet!på!följande!sätt: 

“Det"är"inte"en"envägskommunikation"utan"det"är"en"ständig"dialog.” 
(Anders"Bothén,"Account"Director"på"Forsman"&"Bodenfors,"2014) 

Öberg!på!Mindshare!påpekar!vikten!av!att! samverka!med!varandra!och!menar!att!de! senaste!

kampanjerna,!inklusive!Made"by"Sweden,!varit!unika!i!den!bemärkelsen!att!de!just!präglats!av!ett!

bra!samarbete!mellan!alla!aktörer.!Carleö!på!Volvo!beskriver!samarbetet!under!Made"by"Sweden!

som! en! “organisk! process”! och!menar! att! ett! sådant! samarbete! var! nödvändigt! för! att! en! så!

omfattande! kampanj! skulle! bli! bra.! Under! arbetets! gång! dök! nya! saker! och! frågor! upp! vilket!

föranledde! diskussioner! och! idéer! allt! eftersom! och! innebar! att!många! beslut! togs! löpande! i!

processen: 

“(...)Inte"en"steg"för"steg"process"där"allt"går"efter"en"tidslinje(...)"Allt"är"inte"nedskrivet"i"detalj"hur"det"ska"
gå"till,"det"är"snarare"tvärtom.” 

(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 
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Eriksson!på!Matter!ger!ett!exempel!på!hur!aktörerna!samverkade!och!hur!kampanjen!tog!nya!

vägar! under! arbetets! gång.!Matter! observerade! en! tweet! några! dagar! efter!Made" by" Swedens!

premiär! där! en! lärare! tackade!Volvo! för! att! hennes! klass,! tack! vare! kampanjen,! hade! haft! ett!

givande! samtal! om! mångfald! och! integration.! Uttalandet! skickades! därefter! vidare! till! PRH

avdelningen,! ett! reportage! skrevs! och! samtalsämnet! kunde! därefter! också! föras! vidare! i! de!

sociala!kanalerna!till!Volvos!fördel.!(Eriksson,!Matter) 

 

Atmosfären!i!de!olika!forumen!där!aktörerna!möttes!beskrivs!som!väldigt!öppen!och!“sömlös”!

(Eriksson,!Matter).!Med!sömlös!menar!Eriksson!att!de!hade!ett!gränsöverskridande!samarbete!

där!idéer!och!strategier!gärna!diskuterades!utanför!de!specifika!kompetensramarna!vilket!även!

Öberg! (Mindshare)! och! Bothén! (Forsman! &! Bodenfors)! bekräftar.! Matter! jobbar! vanligtvis!

utifrån!denna!typ!av!metodik!och!Eriksson!menar!att!samarbetet!underlättades!eftersom!Volvos!

Sverigeorganisation! är! dynamisk! i! grunden.! Detta! “sömlösa”! arbetssätt! kunde! exempelvis!

innebära!att!Forsman!&!Bodenfors!bidrog!med!idéer!om!mediestrategi!och!Mindshare!hade!ett!

förslag! på! en! kreativ! lösning,! vilket! bara! ansågs! som! något! positivt! (Bothén,! Forsman! &!

Bodenfors).! 

 

Eriksson! på! Matter! poängterar! däremot! att! det! behövdes! finnas! en! upparbetad! relation! och!

tydlighet! kring! allas! ansvarsområden.! Med! det! som! utgångspunkt! kunde! respektive! part! ha!

insikt! i!sitt!och!då! lättare! inflika!med!nya!tankar!och! idéer.!Han!sammanfattar!det!på! följande!

sätt:! 

“(...)tydligt"definiera"vad"som"ska"levereras"och"när"man"vet"det"är"det"lättare"att"överleverera,"någonting"
bra,"någonting"extra.” 

(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 

Öberg! (Mindshare)!och!Bothén! (Forsman!&!Bodenfors)!betonar!även!vikten!av!att! alla!parter!

upprätthöll!transparens!gentemot!varandra.!Det!var!viktigt!för!samarbetet!att!alla!delgav!idéer!

och!information!till!de!andra!aktörerna.!Det!var!inte!tillräckligt!att!endast!dela!med!sig!till!kund!

eller! huvudprojektledare! utan! samtliga! inblandade! förväntades! bli! informerade! (Öberg,!

Mindshare;!Bothén,!Forsman!&!Bodenfors). 

“Man"förväntar"sig"en"öppenhet,"vi"måste"ju"samarbeta"för"att"det"ska"bli"bra.” 
(Helene"Öberg,"Account"Manager"på"Mindshare,"2014) 
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5.4.1(Kommunikation(

Det!framgår!att!det!på!flera!sätt!fanns!en!gemensam!kontakt!mellan!byråerna!och!Volvo!under!

arbetet!med!kampanjen.!Öberg!på!Mindshare!påpekar! däremot! att!Mindshare! egentligen! inte!

hade! ett! lika! utsträckt! direkt! kommunikativt! samarbete! med! Volvo! som! till! Forsman! &!

Bodenfors.! I! och!med! att! det! handlade! om!en! stor! produktion! krävdes! en! omfattande!mängd!

material!för!leverans.!Eftersom!Mindshare!planerade!sitt!arbete,!det!vill!säga!medieköpen,!efter!

det!att!den!kreativa!produktionen!var!fastställd!hade!de!således!fler!kontaktytor!hos!Forsman!&!

Bodenfors.! 

 

Marknadsavdelningen!på!Volvo!och!alla!byråer!samlades!för!fasta!möten!på!veckobasis!för!att!

stämma!av!planeringen,!gå! igenom!försäljningsläge,!detaljer!och!vad!som!skulle!ske! framöver.!

Under!mötena!gavs!samtliga!parter!tillfälle!att!rapportera!idéer!men!alla!styrdes!samtidigt!av!en!

enskilt! övergripande! kampanjplan.! Eventuella! korrigeringar! dokumenterades! och!

distribuerades! ut! till! samtliga! inblandade.! Denna! dokumenteringsform! gav! Forsman! &!

Bodenfors! möjligheten! att! stämma! av! och! hålla! alla! uppdaterade,! men! sparade! även! tid! och!

energi!som!bland!annat!behövde!läggas!på!kampanjer!som!pågick!parallellt!(Bothén,!Forsman!&!

Bodenfors). 

“(...)det"finns"en"upparbetad"form"att"vi"ses"allihop"för"utbyte"av"kunskap"och"information. 
Det"blev"väl"ännu"mer"extremt"i"samband"med"denna"kampanjfasen,"med"gemensamma"avstämningar"och"

arbetsdokument"där"alla"kunde"lägga"upp"sina"delar.” 
(Helene"Öberg,"Account"Manager"på"Mindshare,"2014) 

 
“I"sådana"här"stora"kampanjer"har"vi"alltid"en"övergripande"kampanjplan"i"excelformat," 

‘the"masterplan’”" 
(Anders"Bothén,"Account"Director"på"Forsman"&"Bodenfors,"2014) 

Samtliga!intervjurepresentanter!poängterar!däremot!att!det!även!skedde!en!löpande!kontakt!via!

bland!annat!telefon!och!mail!mellan!varje!veckomöte.!Eriksson!på!Matter!understryker!särskilt!

vikten!av!att!ha!en!riktigt!bra!känsla!och!goda!relationer!i!arbetsgruppen.!Detta!låg!till!grund!för!

den! informella! kommunikationen! som! han! vidare! menar! var! essentiell! för! den! “sömlösa!

integrationen”! som! möjliggjorde! det! gränsöverskridande! samarbetet.! Hänvisningen! görs!

återigen! till! uttalandet! på! Twitter! från! läraren! som! tackade! Volvo! (se! ”5.4! Arbetet! bakom!

kampanjen”);! att! samverkan! och! kommunikationen! är! så! pass! välfungerande! beror,! enligt!

Eriksson,! på! att! medlemmarna! i! arbetsgruppen! känner! varandra! väl! och! har! ett! upparbetat!
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förtroende!sinsemellan.!Eriksson!illustrerar!med!ett!exempel!på!hur!den!informella!kontakten!

kunde!gå!till: 

“Långa,"långa"sms"kring"tankar"som"kan"kanske"dyka"upp"23:30"på"en"kväll” 
(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 

 
Bothén! på! Forsman! &! Bodenfors! menar! att! kontakten! anpassades! efter! vad! som! behövde!

kommuniceras;! mail! var! vanligast! men! telefon! kunde! exempelvis! passa! bättre! för! en! längre!

diskussion.! Carleö!på!Volvo!beskriver! kontakten!mer!uttömmande!och! lägger! snarare! vikt! på!

frekvensen: 

“Mail,"telefon,"sms,"röksignaler,"allting,"hela"tiden,"oavbrutet."Hela,"hela,"hela"tiden."Speciellt"när"man"är"i"fas"
att"precis"dra"igång"en"stor"kampanj,"då"är"det"liksom"dygnet"runt,"hela"tiden."Helger,"dagar,"vardagar,"hela"

tiden."“ 
(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 

5.4.2(Marknadsuppföljning(

Enligt!Bothén!på!Forsman!&!Bodenfors!mäter!Volvo!kvartalsvis!ett!flertal!konsumentrelaterade!

parametrar! såsom! preferenser,! kännedom! och! varumärkesuppfattning.! Detta! görs! med!

anledning! av! att! hålla! sig! uppdaterad! om! marknaden! och! ta! reda! på! vilka!

marknadsföringsrelaterade!aktiviteter!som!kan!generera!framgångsrik!förändring.!Mindshare!i!

sin! tur!bidrar!med!kvalitativa!och!kvantitativa!undersökningar! som!hjälper! till! att! ta! fram!en!

grundplan! kring! vilka!medier! som! skapar! en! räckvidd!mot! definierad!målgrupp.! Vidare! görs!

även!uppföljningar!kring!kampanjer!i!syfte!att!ta!reda!på!konsumenters!respons!samt!inköp!av!

konsumentpaneler!för!att!spåra!trender!och!liknande!(Öberg,!Mindshare;!Carleö,!Volvo). 

 

Matter,!å!sin!sida,!utförde!läsaranalyser!inför!kampanjen!som!syftade!till!att!försöka!förstå!vilka!

huvudmålgrupperna!var!och!hur!deras!medievanor!och!drivkrafter!såg!ut.!Hypoteser!kring!vilka!

kanaler! som! var! bra! att! kommunicera! i! samt! vilket! typ! av! innehåll! som! engagerade!

analyserades.! Under! kampanjens! gång!mättes! sedan! det! löpande! engagemanget,! det! vill! säga!

olika!nyckelord!och!hashtags,! i! sociala!medier.! I! samband!med!att! olika! “stories”! relaterat! till!

kampanjen! släpptes,! kunde! de! således! följa! samtalet! direkt! (Eriksson,! Matter).! I! den!

bemärkelsen!menar!Eriksson!att!digital!och!social!media!är!responsiv;!det!går!snabbt!att!märka!

om!“någonting! flyger!eller! inte! flyger”!och!konkluderar!vikten!av!Matters!och!det! integrerade!

arbetssättet!enligt!följande:! 
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“I"sådana"här"sammanhang"pratar"man"gärna"om"den"fantastiska"filmen"och"så"pratar"man"om"PR,"men"så"
glömmer"man"av"det"otroligt"viktiga"fotarbetet"som"görs"i"den"dagliga"dialogen"med"människor"och"den"var"

jätteviktig"för"att"följa"upp"vad"människor"vill"ha/tycker"om.” 
(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 

5.5(Utbyte(av(kunskap(och(verktyg(

Alla!intervjurepresentanter!är!eniga!om!att!byråerna!och!Volvo!hade!en!tydlig!roll!i!samarbetet!

då!samtliga!medverkade!med!nödvändiga!specialistkunskaper.!Mediebyrån!hade!den!kunskap,!

erfarenhet!och!de!verktyg!som!Volvo!inte!hade!för!att!ta!fram!räckvidd!och!rekommendationer.!

Reklambyrån!i!sin!tur,!bidrog!med!det!kreativa!arbetet!och!är!experter!på!att!skapa! idéer!och!

koncept,!vilket!Volvo!själva!inte!är!(Carleö,!Volvo).!Bothén!på!Forsman!&!Bodenfors,!å!sin!sida,!

poängterar! att! Forsman! &! Bodenfors! var! beroende! av! att! respektive! aktör! hade! relevant!

kompetens! inom! sin! bransch.! Mindshare! hade,! i! sin! tur,! ett! betydande! utbyte! av! samarbetet!

mellan!PRHavdelningen!på!Volvo!och!det!kreativa!arbetet!på!Forsman!&!Bodenfors: 

“De"kompletterar"ju"vår"kunskap"om"köpt"media"på"ett"fantastiskt"sätt.” 
(Helene"Öberg,"Account"Manager"på"Mindshare,"2014) 

Enligt! Eriksson! på!Matter! bidrog! deras! organisation!med! olika! typer! av! verktyg! för! att! styra!

kampanjen! i! sociala! medier.! Han! nämner! dels! en! så! kallad! “Editorial! activation! plan”;! en!

övergripande!plan!som!styrde!över!och!samordnade!alla!medieslag.!Vidare!upparbetades!även!

en!“Community!management!guideline”!tillsammans!med!Mindshare;!en!guide!för!hur!samtalet!

skulle!föras!och!hanteras!med!målgruppen!i!social!media.!I!och!med!utförda!läsaranalyser,!satt!

de! även! på! insikter! om!konsumenter! och! hur! subgrupper! tänker! och! fungerar.! Vidare!menar!

han!att!Matters!arbete!var!beroende!av!att!det!kreativa!konceptet!som!Forsman!&!Bodenfors!tog!

fram! hade! en! samhällsrelevans! och! därmed! förväntades! uppmärksammas! av! en! stor! grupp!

konsumenter.!Han!påpekar!slutligen!att!Volvos!marknadsavdelning,!med!sin!betydande!kunskap!

om! vad! som! i! slutändan! driver! försäljning! till! konsumenterna,! bistod! med! ett! annat! viktigt!

perspektiv!på!marknadsföring!i!förhållande!till!de!andra!byråerna. 

 

Det! framgår! emellertid! att! Volvo! hade! ett! större! beroendeförhållande! gentemot! Forsman! &!

Bodenfors!än!någon!annan!aktör.!Även!Öberg!på!Mindshare!är!av!liknande!åsikt!och!menar!att!

Forsman!&!Bodenfors!hade!en!framstående!roll!eftersom!de!stod!för!de!kreativa!lösningarna.! 

“(...)i"värsta"fall"kunde"man"ju"förhandla"sig"till"att"köpa"medier"själva"men"vi"hade"aldrig"kläckt"den"här"
idén."Definitivt,"helt"beroende"av"reklambyrån.” 
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“(...)utan"de"blir"det"ingenting"alls(...)"Själva"idén"som"sådan"ska"Forsman"&"Bodenfors"ha"all"credit"för.” 
(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 

 

Eriksson!(Matter)!påpekar!även!att!byråerna!inte!skiljdes!åt!utan!sågs!mer!som!en!gemensam!

enhet.!Det!handlar!om!ett!teamarbete!där!alla!i!slutändan!är!lika!viktiga.!Frånsett!att!alla!hade!

sin! roll! menar! Öberg! (Mindshare)! att! det! var! den! samlade! kunskapen! som! var! av! störst!

betydelse!och!att!samtliga!aktörers!aktiviteter!behövde!samverka!med!varandra!för!att!arbetet!

skulle! fungera.! De! kreativa! lösningarna! som! Forsman! &! Bodenfors! tog! fram! behövdes!

exempelvis!synkroniseras!med!aktiviteterna!från!Mindshare!respektive!Matter,!och!vice!versa.! 

 

5.6(Med(facit(i(hand(

Bothén!(Formsan!&!Bodenfors)!och!Öberg!(Mindshare)!kan!inte!erinra!sig!att!de!båda!byråerna!

hade! ett! konkret! kampanjmål! som! berörde! relationerna! mellan! aktörerna.! Samarbetet! och!

strävan! mot! samma! mål! i! kampanjplaneringen! påstods! finnas! där! redan! från! början.! Öberg!

(Mindshare)!menar!att!det! fanns!en!gemensam!målmedvetenhet!och!vilja! att! skapa!en! så!bra!

kampanj!som!möjligt."Made"by"Sweden"innebar!ett!intensivt!kampanjarbete!som!krävde!mycket!

jobb!från!alla!parter!och!även!om!Öberg!(Mindshare)!påpekar!att!det!inte!fanns!något!direkt!mål!

med! samarbetet,!menar!hon!att! resultatet!möjligtvis!kan! likställas!med!att! alla!kom!varandra!

närmare: 

“Det"är"ganska"få"kunder"egentligen"som"jobbar"så"här"integrerat"med"kund"och"byråer,"så"det"är"roligt"att"
se"hur"bra"det"blir"när"man"faktiskt"gör"det."“ 

(Helene"Öberg,"Account"Manager"på"Mindshare,"2014) 

Öberg!(Mindshare)!har! fått! intrycket!av!att!kampanjen! innebar!ett!närmare!samarbete!mellan!

byråerna!och!Volvo!samt!att!arbetsmetoden!kring!Made"by"Sweden!har!skapat!en!slags!mall!för!

nästkommande!projekt.!De!delade!dokumenten!som!användes! i!kampanjplaneringen!har!även!

de!satt!en!prägel!på!efterföljande!projekt.!Även!Bothén!på!Forsman!&!Bodenfors!poängterar!att!

de!har!jobbat!väldigt!likartat!i!de!följande!kampanjerna: 

“(...)hittat"ett"bra"format"där"allas"inputs"syns"och"hörs"och"driver"projektet"framåt"på"ett"effektivt"sätt” 
(Anders"Bothén,"Account"Director"på"Forsman"&"Bodenfors,"2014) 

Öberg!på!Mindshare!beskriver!det!integrerade!arbetssättet!som!ett!skolboksexempel!som!andra!

kundteam!och!annonsörer!borde!dra!lärdom!och!inspireras!av.!Samarbetssättet!har!stimulerat!
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till! ett,! om!möjligt,! ännu!bättre! samspel!mellan! byråerna! som!underlättar! det! dagliga! arbetet!

(Öberg,!Mindshare). 

 

Eriksson!på!Matter!förklarar,!å!sin!sida,!att!samarbetet!“förstärkt!hypotesen!om!hur!viktigt!det!

är!med!tydliga!ansvar”,!men!också!betydelsen!av!en!“editorial!activation!plan”!samt!att!det!finns!

en! upparbetad! form! av! flexibilitet! hos! kunden.! Han! menar! också! att! Matter! och! Forsman! &!

Bodenfors! dragit! slutsatsen! om! att! sociala! medier! och! interaktionen! mellan! dessa! och!

traditionell!media!har!en!betydande!roll!för!så!stora!kampanjer!som!Made"by"Sweden:! 

“(...)sociala"medier"är"huvudmotorn"för"hur"saker"och"ting"sker”,"(...)"det"här"var"en"kampanj"som"var"
integrerad"och"där"sociala"medier"var"kittet"för"alltihop"(...)” 
(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 

Made" by" Sweden" blev! en! framgångssaga! som! samtliga! inblandade! är! väldigt! stolta! över.!

Kampanjen!lämnade!en!positiv!känsla!av!tillfredsställelse!hos!arbetsgruppen!vilket!både!Bothén!

(Forsman!&!Bodenfors)!och!Öberg!(Mindshare)!menar!har!påverkat!motivationen!och!arbetet!i!

nästkommande!projekt.!Alla!är!däremot!överens!om!att!Made"by"Sweden! är! svår!att!kopiera! i!

nya!sammanhang!på!grund!av!den!roll!Zlatan!hade!för!kampanjen.!

 

6.(ANALYS(

Analysen"tar"en"ansats"att"pröva"studiens"resultat"mot"det"teoretiska"ramverket."Avsnittet"belyser"

därmed"de"tre"beståndsdelarna"i"det"teoretiska"ramverket;"nätverk,"resurser"och"samskapande"av"

värde" som" alla" tre" är" centrala" i" fallstudien." Detta" för" att" få" en" övergripande" förståelse" för" vad"

respektive" beståndsdel" har" för" betydelse" i" förhållandet" mellan" aktörer" i" skapandet" av"

marknadsföring.!! 

6.1(Nätverk(
Studiens!resultat!visar!att!Volvo!och!de!tre!byråerna!tillsammans!utgjorde!ett! förenat!nätverk!

under! arbetet!med!Made" by" Sweden.! Volvo,! Forsman!&!Bodenfors,!Mindshare! och!Matter! var!

direkt! sammanlänkade! till! och! gemensamt! engagerade! gentemot! varandra.! Alla! skapade!

därmed!tillsammans!en!kontext!där!alla!var!beroende!av!alla;!ett! förhållande!som!åskådliggör!

den!teoretiska!nätverksbeskrivningen!(Håkansson!och!Snehota,!2006;!Lusch!&!Vargo,!2014).! 
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Detta! leder! in! på! påståendet! att! alla! aktörer! påverkas! av! det! centrala! nätverket! i! fråga!

(Håkansson! och! Snehota,! 2006).! Det! framgår! av! studien! att! de! fyra! aktörerna! gynnsamt!

utnyttjade! utbytet! av! kompetens! i! relationerna!med! varandra.! I! enlighet!med!Håkansson! och!

Snehotas!(2006)!beskrivning!om!förhållandet!mellan!aktörer! i!olika!nätverk!kan!det! troligtvis!

även! avläsas! att! aktörer! som! inte! befunnit! sig! inom! detta! centrala! nätverk! haft! ett! indirekt!

inflytande! på! Volvo! och! de! tre! byråerna.! Samlad! kompetens! och! erfarenheter! från! de! fyra!

aktörernas! relationer! i! andra! projektsammanhang! har! med! sannolikhet! bidragit! till! de!

förutsättningar!som!de! tillsammans!hade!vid!kampanjarbetets!start.!Med!detta!som!bakgrund!

gav! nätverket! upphov! till! ett! gemensamt! utbyte! av! aktiviteter! där! de! olika! relationerna!

kompletterade! snarare! än! konkurrerade! mot! varandra! (Håkansson! &! Snehota,! 2006).! Ett!

exempel!på!detta!är!att!Volvo!ansvarade!för!att!driva!kampanjarbetet!framåt!medan!Forsman!&!

Bodenfors!bidrog!till!att!skapa!ett!slagkraftigt!koncept!både!kreativt!och!PRHmässigt.!Mindshare!

respektive!Matter!exponerade!därefter!konceptet!mot!traditionella!och!sociala!medier.! 

 

Bothén,! intervjurepresentanten! från! Forsman! &! Bodenfors,! beskriver! den! så! kallade!

“treenigheten”!mellan!uppdragsgivare,! reklambyrå!och!mediebyrå! som!viktiga!komponenter! i!

samarbetet.! Ett! förhållande! som! enligt! Carleös! (Volvo),! Bothéns! (Forsman! &! Bodenfors)! och!

Öbergs! (Mindshare)!uttalande! funnits!under! lång! tid!och!där!båda!byråerna,!men! framför!allt!

Forsman!&!Bodenfors,!tycks!stå!närmast!Volvo!ur!ett!strategiskt!perspektiv.!Detta!talar!för!att!

dessa!tre!aktörer!tillsammans!utgör!en!strategisk!triad!som!tillger!dem!en!självklar!roll!inför!och!

i! arbetet!med! all! Volvos!marknadsföring.! Först! i! och!med! att! Volvo! och!Matter! påbörjade! ett!

övergripande!samarbete!kring!sociala!medier!uppdagades!en!viktig! roll! för!byrån!att!aktivera!

strategin!för!detta!i!stundande!Volvokampanj.!Matter!verkar!med!andra!ord!inte!ha!haft!en!lika!

självklar! roll! från!start! som!de!andra!byråerna!utan(blev! involverad! i!kampanjen!allteftersom!

behovet! av! nya! marknadsföringsåtgärder! uppstod.! Nätverket! utökades! således! en! bit! in! i!

processen! varpå! ytterligare! en! aktör! påverkade! förhållandet! mellan! samtliga! aktörer! och!

därmed!också!kampanjens!utfall. 

 

Eftersom!Volvo!skapade!sin!marknadsföring!i!utbyte!med!just!Forsman!&!Bodenfors,!Mindshare!

och!Matter!bör!deras!rekommendationer!ha!påverkat!företagets!val!av!kommunikationskanaler.!

I! enlighet! med! Håkansson! och! Snehota! (2006),! kan! det! med! andra! ord! även! konstateras! att!
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Volvos!varumärke!och!identitet!formats!och!formas!genom!de!nära!relationerna!till!sina!byråer!

och!deras!allmänna!kunskap!inom!respektive!område. 

 
6.2(Resurser(

Studiens! resultat! tydliggör! den! primära! orsaken! till! varför! Volvo,! Forsman! &! Bodenfors,!

Mindshare! och!Matter! hade! ett! samarbete!under! kampanjen.!Den! gemensamma!nämnaren! är!

utbytet!av!resurser!där!olika!kunskap!och!spetskompetens!ansågs!som!mest!betydelsefulla.!I!det!

här!fallet!berodde!dessa!på!de!anställda!på!Volvo!och!de!tre!byråerna!och!det!finns!inga!tvivel!

om! att! de! anställdas! kompetens! från! respektive! område! hade! varit! svår! att! hitta! utan! ett!

samarbete.! Då! kunskap! och! kompetens,! enligt! den! teoretiska! beskrivningen,! är! produkten! av!

mänsklig!kapacitet!kan!de!anställda!likställas!vid!operanta!resurser!(DeGregori,!1987;!Lusch!&!

Vargo,!2014,!s.!124). 

 

Att!kunna!utveckla!en!kampanj!med!Zlatan! som!huvudrollsinnehavare! föranledde!ett!kreativt!

arbete!kring!idéer!och!koncept!från!framför!allt!Forsman!&!Bodenfors!sida.!För!att!sedan!kunna!

kommunicera!idén!och!nå!ut!till!konsumenter!krävdes!kunskap!och!erfarenhet!om!räckvidd!och!

vilka!medier!som!behövde!integreras,!vilket!Mindshare!och!Matter!stod!för.!Volvos!nära!relation!

till!kunder!och!återförsäljare!bidrog,!å!sin!sida,!med!ytterligare!ett!perspektiv!på!vilken!typ!av!

marknadsföring! som! väntades! bli! framgångsrik! och! inte.! Tillämpningen! och! integreringen! av!

gemensamma! operanta! resurser! mellan! samtliga! aktörer! kan! här,! och! i! enlighet! med! den!

teoretiska! beskrivningen! (Lusch! et! al.! 2010;! Vargo!&! Lusch,! 2010;! Löbler,! 2013),! tolkas! som!

förutsättningen!för!serviceHutbytet!och!därmed!för!att!samarbetet!och!kampanjen!skulle!kunna!

utvecklas! i!önskad!riktning.!Även!operanda!resurser! i! form!av!upparbetade!planer!och!guider!

som!styrde!kommunikation!och! integration! i!sociala!medier!utnyttjades! från!Matters!sida.!Det!

kan!däremot!konstateras!att!dessa!verktyg!förädlades!av!de!anställdas!kunskap,!vilket!styrker!

det! påståendet! att! operanta! resurser! i! form!av!mänsklig! kapacitet! haft! en! större! inverkan!på!

samarbetet!än!operanda!resurser!i!form!av!olika!verktyg.! 

 

Samtliga! intervjurepresentanter! betonar! vikten! av! ett! väl! fungerade! samarbete! och! att! detta!

förekommit!under!arbetet!med!Made"by"Sweden.!Eriksson,!VD!och! innehållsstrateg!på!Matter,!

ger!ett!exempel!på!hur!samverkan!kunde!gå!till!i!praktiken!med!den!tweet!som!fångades!upp!av!

Matter.! Tweeten! skickades! omedelbart! över! till! PRHavdelningen! som! satt! på! kunskapen! att!
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skapa!ett!medialt!samtalsämne!kring!innehållet.!Den!senare!aktören,!som!enligt!Lusch!&!Vargo!

(2014)!besitter!operanta!resurser,!ökade!således!sin!funktion!genom!integrering!med!den!aktör!

som! i! första!hand! fångade!upp!uttalandet! i! social!media.!Även!Matter!kunde!spinna!vidare!på!

denna! kommentar! i! de! sociala! kanalerna.! Resursintegreringen! mellan! Matter! och! PRH

avdelningen! som! ovan! beskrivits! är! ett! exempel! på! hur! nya! resurser! och! sammanhang! har!

aktiverats! i! samverkan!mellan!olika!aktörer! (Lusch!&!Vargo,!2014;!Löbler,!2013;!Peters! et! al,!

2014;! Fischer! et! al,! 2010).! Den! nya! resursen! är! i! detta! fall! ett! aktuellt! samtalsämne! och! ett!

reportage! i! en! lokaltidning! i! och!med! att! dessa! skapar! ett! värde! för! aktörerna! och! även! för!

konsumenterna. 

!

Ovanstående! är! ett! exempel! på! att! den! informella! kontakten! skapade! nya! kunskaper! och!

resurser.! Den! informella! kontakten! kan! beskrivas! som! dynamisk! men! uppstod! i! större!

utsträckning! endast! mellan! två! parter.! På! en! mer! regelbunden! basis! träffades! samtliga! på!

veckovisa!möten!där!de!utväxlade!kunskap!som,!enligt!Öberg,!Account!Manager!på!Mindshare,!

innebar!att!nya!idéer!kunde!skapas.!Även!om!veckomötena!kan!ses!som!en!mer!statisk!kontakt!

kan! det! som! utbyttes! emellan! aktörerna! förklaras! som! en! dynamisk! process! där! samtliga!

anställdas!kunskap!och!kompetens!gav!upphov! till! att! arbetet!utvecklades!och!därmed!kunde!

omvandlades! till! nya! serviceHutbyten.! Att! träffas! så! integrerat! varje! vecka,! genom!

återkommande! veckomöten! samt! genom! den! informella! kontakten,! innebar! att! alla! aktörer!

erhöll!ny!kunskap!och!erfarenheter!som!blev!värdefulla!inte!bara!under!kampanjens!gång!utan!

även! för! nästkommande! kampanjarbeten.! Kombinationen! av! olika! resurser! och! dess!

resulterande! i! nyfunnen! kunskap! och! kompetens! inför! framtiden! är! i! överensstämmelse!med!

Lusch!&!Vargo!(2014)!redogörelse!gällande!resurser. 

 

Även!konsumenter!kan,!enligt!Lusch!&!Vargo!(2014),!refereras!som!resursintegrerande!aktörer,!

vilket!är!i!överensstämmelse!med!studiens!resultat.!De!marknadsrelaterade!undersökningarna!

som! årligen! genomförs! sammankopplar! Volvo!med! konsumenterna.! Dessa! var! betydelsefulla!

innan!kampanjarbetets!startskede!för!att!förstå!olika!målgruppers!attityder,!beteenden,!respons!

och!engagemang!i!olika!medier.!Studien!visar!även!på!att!kampanjarbetet!präglades!av!en!nära!

samverkan! med! konsumenter! där! dessa! bidrog! med! åsikter! och! preferenser! som,! genom!

exemplet!med!tweeten!ovan,!skapade!nya!utfall!för!kampanjen.! 
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6.3(Samskapande(av(värde(

Det!långa!samarbetet!mellan!Volvo,!Forsman!&!Bodenfors!och!Mindshare!och!det!faktum!att!de!

tidigare! producerat! framgångsrika! kampanjer! ihop! tyder! på! att! de! även! haft! ett! fördelaktigt!

utbyte! av! varandras! resurser.! I! överensstämmelse! med! Grönroos! (2010)! har! ett! fortsatt!

samarbete! antagligen! grundat! sig! i! goda! ekonomiska! resultat! varför! även! förtroendet! för!

varandra! har! ökat.! Det! ömsesidiga! förtroendet! tydliggörs! även! i! de! höga! förväntningarna! om!

god!kompetens!aktörerna!hade!på!varandra!inför!kampanjen.! 

 

De!involverade!byråerna!utvecklade!och!skapade!kampanjen!tillsammans!och!är,!i!enlighet!med!

Grönroos! (2010),! alla! en! del! av! den! värdeframkallande! processen! i! kampanjarbetet.! Dessa!

underlättade! därmed! Volvos! värdeskapandeprocess! och! de! olika! byråerna! antog! således! en!

samskapande! roll! eftersom! samtliga! var!med! och! skapade! värde! i! kampanjarbetet! genom! att!

bidra! med! olika! typer! av! kompetenser.! Värdeskapandeprocessen! bör! därmed! ses! som!

gemensam!vilket!även!är! i!överensstämmelse!med!Grönroos! (2010).!Det! framgår!bland!annat!

att!Volvo!inte!betraktar!sina!byråer!som!leverantörer!utan!att!processen!är!ömsesidig.!Samtliga!

intervjurepresentanter! poängterar! även! betydelsen! av! ett! involverat! och! gränsöverskridande!

samarbete: 

“Det"är"ganska"få"kunder"egentligen"som"jobbar"så"här"integrerat"med"kund"och"byråer,"så"det"är"roligt"att"
se"hur"bra"det"blir"när"man"faktiskt"gör"det."“ 

(Helene"Öberg,"Account"Manager"på"Mindshare,"2014) 

Den! ständigt! förekommande! interaktionen! mellan! alla! parter! innebär! således! att! samtliga!

aktörer!i!allra!högsta!grad!var!delaktiga!i!värdeskapandeprocessen,!vilket!stämmer!överens!med!

Grönroos! beskrivning! om! samskapande! av! värde! (2010).( Utan! byråernas! olika! bidrag! i! den!

värdeframkallandeprocessen!hade!kampanjen!inte!fått!det!utfall!den!fick.!Att!även!Volvo!genom!

interaktionen!kunde!bidra!till!värdeskapandet!styrker!den!vetenskapliga!teorin!ytterligare.!Alla!

inblandade! aktörer! anser! att! kampanjens! resultat! lämnade! positiva! känslor! och! att! den!

präglades!av!ett!så!integrerat!arbete!talar!för!att!de!ser!ett!värde!i!att!samarbeta!med!varandra.! 

 

6.3.1(“En(ständig(dialog”(

För!att!möjliggöra!det!gemensamma!skapandet!mellan!ett!flertal!aktörer!är!det!av!betydelse!att!

skapa!ett!forum!där!alla!parter!kan!delta!(Prahalad!&!Ramaswamy,!2004).!Forum!som!bjuder!in!

till! dialog! och! interaktion! är! bland! annat! “onsdagsmötena”.! Atmosfären! mellan! aktörerna!
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beskrevs!där!som!öppen!där!det!ofta!diskuterades!utanför!rollernas!specifika!kompetensramar.!

Tyngd!lades!också!vid!den!informella!kontakten!som!skedde!löpande!och!beskrivs!med!Carleös!

(Volvo)!ord!enligt!följande: 

“Mail,"telefon,"sms,"röksignaler,"allting,"hela"tiden,"oavbrutet."Hela,"hela,"hela"tiden."Speciellt"när"man"är"i"fas"
att"precis"dra"igång"en"stor"kampanj,"då"är"det"liksom"dygnet"runt,"hela"tiden."Helger,"dagar,"vardagar,"hela"

tiden."“ 
(Per"Carleö,"Marknadskommunikationschef"på"Volvo,"2014) 

I! enlighet! med! Grönroos! (2010)! är! den! goda! interaktionen! och! samspelet,! som! beskrivs! av!

samtliga! intervjurepresentanter,! en! förutsättning! för! ett! gemensamt! värdeskapande.! Det! kan,!

som! Lusch! &! Vargo! menar,! även! konstateras! att! synergin! bidrog! till! att! alla! aktörer! var!

sammansvetsade!under! samarbetet.! Kontakten,! det! vill! säga!dialogen,! och! transparens! var! av!

stor!betydelse!för!att!komma!vidare!i!processen!och!synkronisera!med!varandra!för!att!slutligen!

leverera!en!välarbetad!kampanj.!Envägskommunikation!beskrivs!inte!som!ett!vinnande!koncept!

utan! det! var! istället! den! ständiga! dialogen! som! förutsattes.! Synen! på! samspelet! aktörerna!

emellan! är,!med! andra! ord,! i! enlighet!med! vad! som! redogörs! för! i! SDL! (Ballantyne! &! Varey,!

2006;!Prahalad!&!Ramaswamy,!2004;!Vargo!&!Lusch,!2010).! 

 
6.3.2(Sociala(medier(Y(en(plattform(för(interaktion(med(konsumenter(

Eriksson!från!Matter!nämner!sociala!medier!som!ett!exempel!på!forum!där!konsumenter!bjöds!

in! till! dialog! och! interaktion! med! Volvo.! Konsumenternas! delaktighet! ses! enligt! Prahalad! &!

Ramaswamy!(2004)!som!en!förutsättning!för!att!de!ska!kunna!vara!med!och!skapa!värde!och!i!

denna! studie! gavs! Twitter! som! exempel! på! ett! forum! som!möjliggjorde! detta! (se! avsnitt! 5.4!

“Arbetet! bakom! kampanjen! i”).! I! dessa! forum! hade! konsumenten! möjlighet! att! ge! direkt!

feedback! till! Volvo! och! interaktionen! var! således! det! som! kopplade! samman!Volvo!med! dess!

konsumenter.! Sammankoppling! var! å!Volvos! sida! viktig! för! en! förståelse! för! konsumenternas!

värdeskapande,!varför!de!såg!ett!stort!värde!i!arbetet!som!gjordes!i!social!media: 

 
“I"sådana"här"sammanhang"pratar"man"gärna"om"den"fantastiska"filmen"och"så"pratar"man"om"PR,"men"så"
glömmer"man"av"det"otroligt"viktiga"fotarbetet"som"görs"i"den"dagliga"dialogen"med"människor"och"den"var"

jätteviktig"för"att"följa"upp"vad"människor"vill"ha/tycker"om.” 
(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 

 
“(...)sociala"medier"är"huvudmotorn"för"hur"saker"och"ting"sker”,"(...)"det"här"var"en"kampanj"som"var"

integrerad"och"där"sociala"medier"var"kittet"för"allt"ihop"(...)” 
(Mathias"Eriksson,"VD"och"innehållsstrateg"på"Matter,"2014) 
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7.(DISKUSSION((

I" nedanstående" avsnitt" förs" en" diskussion" kring" studiens" syfte" och" frågeställningar" med"

utgångspunkt"från"det"resultat"som"genererats."Diskussionen"berör"de"faktorer"och"komponenter"

som"varit"viktiga"för"kampanjen"med"tanke"på"den"föränderliga"mediebilden."Diskussionen"ligger"

sedan"till"grund"för"de"slutsatser"som"dras"utifrån"undersökningen." 
 

Volvo!är!ett!välkänt!och!stort!företag,!men!det!innebär!inte!att!företaget!automatiskt!skapar!bra!

marknadsföring.!Att!deras!marknadsföringskampanj!Made"by"Sweden!blev!en!storslagen!succé!

motiverar! däremot! frågan! vad! Volvo! gör! i! sin! marknadsföring! som! mindre! framgångsrika!

företag!inte!gör!eller!lyckas!med.! 

 

Studien! visar! på! att! Volvo!praktiserar! den!moderna!marknadsföringslogiken,! SDL,! genom! sitt!

arbetssätt!gentemot!samtliga!inblandade!byråer.!Det!handlade!inte!om!att!Volvo!fastställde!en!

förfrågan! om! kampanjidé! och! lämnade! över! stafettpinnen! till! sin! reklambyrå! som! därefter!

lämnade!den!vidare!med!ett!uppdrag!till!nästa!aktör.!Att!ett!flertal!olika!aktörer!som!sådana!var!

inblandade! i! kampanjarbetet! är,! enligt! studien,! inte! i! sig! ett! kvalificerat! svar! på! kampanjens!

framgång.! Kampanjresultat! kan! snarare! kopplas! till! en! gemensam! samarbetsvilja! och!

målmedvetenhet.! Ett! samarbete!där! samtliga! inblandade! aktörer! genomförde!kampanjarbetet!

som!ett! förenat!nätverk!och!samlad!kompetens! förvaltades!på!bästa!sätt.!Att!detta!var!möjligt!

under!Made"by"Sweden!skulle!kunna!förklaras!av!det!faktum!att!Volvo,!Forsman!&!Bodenfors!och!

Mindshare!har!haft!ett!långtgående!samarbete!som!visat!positiva!resultat!tidigare.!Studien!tyder!

däremot! på! att! samarbetet! med! sociala! mediaHbyrån! Matter,! som! Volvo! inte! arbetet! med!

tidigare,!även!var!av!stor!betydelse!för!kampanjarbetet.!Detta!talar!för!att!det!kanske!inte!alltid!

är!lämpligt!att!lita!på!vad!som!fungerat!kring!tidigare!marknadsföring!utan!betonar!vikten!av!att!

anpassa! sig! efter! det! rådande!klimatet! och!utforma! sin!marknadsföring!därefter.! I! Volvos! fall!

innebar!detta!ett! tydligt! fokus!på!sociala!medier!och!författarna!ställer!sig!därför! frågan!kring!

huruvida!denna!kanal,!och!därmed!aktörer!med!kompetens!om!den,!kommer!att!ha!betydelse!

för!marknadsföring!i!framtiden. 

 

Författarna!tolkar!det!som!att!Volvo!med!stor!sannolikhet!kommer!att!fortsätta!samarbeta!med!

Forsman!&!Bodenfors! och!Mindshare! i! utformningen! av!marknadsföringskoncept! och! köp! av!
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mediekanaler.!Ett!eventuellt!fortsatt!samarbete!med!Matter!har!däremot!visat!sig!vara!ett!ännu!

oskrivet! blad.! Trots! att! kunskap! och! kompetens! varit! framstående! resurser! under!

kampanjarbetet! är! det! av! relevans! att! ifrågasätta! vikten! av! verktyg! hos! Matter! i! form! av!

“editorial! activation! plan”! och! en! “community! management! guideline”.! Matters! eventuella!

inkludering!i!framtida!projekt!beror!kanske!dock!mer!på!hur!dessa!verktyg!förvaltas,!det!värde!

som! samskapats! i! kampanjarbetet! och! om! samverkan! anses! kunna! appliceras! på!

nästkommande!projekt.! 

 

Samarbetet! var! en! förutsättning! för! kampanjarbetet! men! ett! gott! samarbete! mellan! de! som!

skapar! reklam! är! däremot! inte! tillräckligt.! Den! primära! uppgiften! med! en!

marknadsföringskampanj!är!trots!allt!att!nå!fram!till!konsumenter!och!generera!en!reaktion.! I!

det!syftet!måste!den!ständigt!föränderliga!mediebilden!och!det!faktum!att!konsumenter!i!dagens!

medievärld!är!översköljda!av!budskap! finnas! i!åtanke.!Detta! leder! till!en!diskussion!kring!vad!

som!egentligen!skapar!ett!budskap!som!engagerar.!Svaret!på!denna!fråga!ligger!hos!målgruppen!

varför! det! blir! viktigt! att! analysera,! föra! en! dialog! samt! uppmärksamma! och! förvalta!

målgruppens!åsikter.!I!detta!syfte!kan!sociala!mediers!framstående!roll!lyftas!då!mediet,!enligt!

studien,! stärkte! relationen! mellan! företag! och! konsument.! Att! utnyttja! sociala! mediers! fulla!

kapacitet!fordrar!att!aktörerna!är!observanta!och!fångar!upp!konsumenternas!respons!på!dessa!

medier.!Detta!är!viktigt!i!planeringen!inför!kampanjen!för!att!anpassa!budskapet,!men!studien!

visar!även!på!att!detta!är!viktigt!under!kampanjens!gång!för!att!möjliggöra!nya!riktningar!och!

spår!som!generar!ytterligare!positiv!uppmärksamhet.!Detta!fordrar!naturligtvis!att!samarbetet!

aktörer!emellan!inte!tar!slut!bara!för!att!kampanjen!har!lanserats.!Exemplet!på!den!tweet!som!

uppmärksammades! från!en! lärare!efter! lanseringen!visar!på!att! aktörerna! i!denna! studie! just!

var! lyhörda! inför! nya! vinklar! och! vägar! som! kampanjen! kunde! ta,! vilket! adderade! ytterliga!

värde!till!kampanjen!även!efter!lanseringen.! 

 

Frågan!kring!vad!som!förorsakade"Made"by"Swedens!succé!kan!slutligen!återgå!till!diskussionen!

kring! Zlatan! Ibrahimovics!medverkan.! Enligt! intervjurepresentanterna! går! det! inte! att! frångå!

det! faktum!att!Zlatan,!med!sin! internationella! status,! var!en!drivande! framgångsfaktor,! varför!

han!även!blir!svår!att!kopiera!i!framtida!marknadsföring.!Detta!är!ett!rimligt!resonemang,!men!

författarna!menar!att!det!inte!bör!överskugga!andra!helt!eftersom!Volvo!inte!bara!lät!kampanjen!

fokusera! på! Zlatan! som! känd! profil.! Genom! ett! framgångsrikt! samarbete! med! andra! aktörer!
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byggde!företaget!upp!ett!koncept!och!en!strategi!som!inte!bara!kopplades!till!Zlatan!utan!även!

kunde! förankras! i! Volvo! som! varumärke! och! därmed! nå! ut! till! konsumenter.! Detta,! och!med!

studien!som!styrkan,!pekar!på!att!Volvo!lyckats!skapa!en!marknadsföringsstrategi!som!går!förbi!

det!som!konsumenter!vanligtvis!möts!av. 

 
8.(SLUTSATS(

Syftet!med!studien!var!att,!med!utgångspunkt! från!ett! föränderligt!medielandskap,!undersöka!

arbetsprocessen! bakom! en! framgångsrik! marknadsföringskampanj! och! hur! de! inblandade!

aktörernas! samarbete! påverkar! utfallet! av!marknadsföringskampanjen.! Syftet! var! även! att! ta!

reda! på! hur! detta! arbetssätt! reflekteras! i! det! arbete! som! utförs! för! att! skapa! värde! för!

konsumenter.!!

!

En! första! slutsats! är! att! arbetet! bakom! kampanjen!Made" by" Sweden" och! samarbetet! mellan!

Volvo,!Forsman!&!Bodenfors,!Mindshare,!Matter!präglades!av!kunskap!och!kompetens!som!finns!

hos!de!olika!aktörerna.!Studien!visar!på!att!fokus!däremot!inte!bör!riktas!mot!dessa!kunskaper!

som!sådana!utan!snarare!hur!de!tillämpades!i!olika!flöden!och!utbyten!mellan!aktörerna.!Först!

när!Volvo!samverkade!med!och!tillämpade!sin!kunskap!i!kombination!med!den!från!exempelvis!

Mindshare! skapades!ett! värde! för!de!båda! i!den!bemärkelsen!att!kampanjarbetet!utvecklades!

eller!ny!kunskap!utvanns.!Även!om!en!byrå!har!goda!kunskaper!och!färdigheter!leder!detta,!med!

andra!ord,!inte!automatiskt!till!ett!bättre!kampanjresultat!utan!förutsättningarna!beror!på!hur!

resurserna!integreras!och!tillämpas!i!utbyten!mellan!aktörerna.! 

 

En!andra!slutsats!är!att!även!konsumenterna!var!en!betydelsefull!aktör!i!skapandet!av!Made"by"

Sweden.!Betydelsefull!i!den!bemärkelsen!att!de!sågs!som!en!resurs!och!därmed!en!kunskapskälla!

och!vägvisare! för!hur!marknadsföringskampanjen!kunde!kommuniceras.!Studien!påvisar!även!

att! sociala! medier! spelade! en! viktig! roll! för! att! följa! målgruppen! i! syfte! att! förstå! hur! dessa!

tänker!och!beter!sig.!Genom!en!ständig!interaktion!där!målgruppens!åsikter!förvaltades!kunde!

kampanjens! utfall! ta! nya! vägar! och! således! skapade! ett! värde! för! konsumenter.! Den! goda!

samverkan!inom!affärsnätverket!tycks!således!även!vara!en!framgångsfaktor!för!värdeskapande!

gentemot!målgruppen.! 
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Att! studien! visar! på! att! samarbetet! bakom" Made" by" Sweden! var! en! avgörande! faktor! för!

kampanjens! resultat! pekar! på! en! vägvisning! för! hur! andra! företag! kan! ta! sig! an!

marknadsföringsbranschen! som! den! ser! ut! i! idag.! Vad! som! utväxlas!mellan! aktörerna! under!

samarbetet! samt! att! använda! sig! av!de!medier!där! konsumenterna!har!möjlighet! att! delta! är,!

enligt!studiens!resultat,!nyckeln!till!att!ta!en!kampanj!till!nya!höjder.! 

 
8.1(Studiens(begränsning(och(kvalitet(

De!resultat!som!studien!genererat!talar!för!ett!samarbetssätt!som!kan!vägleda!andra!företag!i!de!

utmaningar! som! de! ställs! inför! i! marknadsföringsbranschen! idag.! Trots! detta! begränsas!

däremot! möjligheten! till! att! generalisera! resultatet! till! en! hel! population! eftersom!

undersökningen!grundar!sig!i!en!fallstudie.!Det!är!med!andra!ord!inte!möjligt!att,!utifrån!detta!

resultat,!dra!några!generella!slutsatser!kring!arbetet!bakom!en!marknadsföringskampanj!inom!

alla! typer! av! branscher! och! företag.! För! att! kunna! göra! detta! fordras! en! mer! uttömmande!

undersökning! som! inkluderar! ett! större! underlag! av! företag.! Syftet!med! undersökningen! blir!

således! att! förstå! fenomenet! och! förklara! hur! ett! lyckat! koncept! kan! te! sig!med! bakgrund! av!

samverkan! mellan! olika! aktörer,! med! visionen! att! kunna! använda! informationen! i! vidare!

studier!(Saunders!et!al,!2012,!s.!194).!

 

9.(FÖRSLAG(TILL(VIDARE(FORSKNING(

Det! kan! avläsas! att! både! Volvo! och! Mindshare! anser! att! reklambyrån! Forsman! &! Bodenfors!

kreativa!arbete!hade!en!större!essens!än!någon!annan!aktör!i!samarbetet!och!då!framför!allt! i!

marknadsföringskampanjens! startskede.!Att!Forsman!&!Bodenfors!även! själva!påstår! sig!vara!

“spindeln! i! nätet”! gällande! kommunikation! i! köpta! och! sociala! medier! och! dessutom! en!

strategisk!partner!gentemot!Volvo!kan!ytterligare!styrka!påståendet!om!att!vissa!aktörer!hade!

en!större!inverkan!än!andra.!Detta!motiverar!till!vidare!forskning!om!det!som!på!engelska!kallas!

för!“Structural!holes”!(Burt,!2000),!vilket!innebär!det!tomrum!som!en!aktör!fyller!i!ett!nätverk.!

Den!aktör!som!antar!denna!roll!är!den!som!har!flest!kontaktytor!och!på!så!vis!kopplar!samman!

aktörer! som! annars! inte! skulle! interagera.! Denne! får! en! möjlighet! att! påverka!

informationsflöden! i! nätverket! och! kan! således! kontrollera! projekten! som! binder! samman!

aktörerna.! Detta! leder! vidare! till! följande! frågor:! Hur! påverkas! nätverkets! kapacitet! och!

prestationsförmåga!av!den!aktör!som!antar!rollen!som!“spindeln!i!nätet”!(Zaheer!&!Bell,!2005)!

och!hur!utnyttjas!den!maktcentrerade!positioneringen!i!nätverket? 
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Efter! studiens! genomförande! kan! det! avläsas! att! sociala!medier,! och! därmed!Matters! arbete,!

spelade! en! viktig! roll! för! kampanjens! utfall! och! påstods! av! en! intervjurepresentant! vara!

“huvudmotorn”! för! kampanjen.! Detta! motiverar! till! att! i! framtida! forskning! undersöka! ett!

eventuellt! maktskifte! ifrån! reklamH! och! mediebyrå! till! social! mediebyrå.! Det! föränderliga!

medielandskapet! innebär!konsekvenser!och!en! intressant! fråga! att! ställa! är!om! reklambyråer!

stött!på!en!långtgående!konkurrens!från!sociala!mediaHbyråer!och!om!detta!kan!ge!upphov!till!

ett!maktspel!inom!olika!nätverk.!Kommer!sociala!mediaHbyråer!ta!en!allt!större!plats!i!nätverket!

och!kommer!det!i!så!fall!att!innebära!att!reklamH!och!mediebyråns!betydelse!minskar!i!framtida!

samarbeten!i!skapandet!av!en!marknadsföringskampanj? 

 
 
 
 
( (
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Kvicksund.!Telefonkonferens!
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!

Öberg,!H.,!Account!Manager!på!Mindshare,!5!december,!2014,!Mindshare!Göteborg.!Personlig!

intervju!

"  
( (
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11.(BILAGOR(

Bilaga(1.(Intervjufrågor(till(Ungdomsbarometern((

Ämne Frågor 

Övergripande(fråga Hur!ser!situationen!ut!i!marknadsföringsbranschen!idag?! 

Omgivningsfaktorer Vilka!är!omgivningsfaktorerna!och!hur!påverkar!de!den!yngre!

generationen!i!deras!val!och!informationshämtning?! 

Konsumentkännedom Hur!kan!företag!ligga!steget!före!i!att!förstå!marknadsföring!utifrån!

konsumentens!uppfattning!och!preferenser?! 

Kanalfråga Hur!vet!företag!vilka!medier!som!bör!användas!för!att!nå!ut!genom!

mediebruset?!Vilka!medier,!traditionella!såväl!som!sociala,!fungerar!

ihop? 

Aktörer(inom(
marknadsföring 

Utifrån!dina!erfarenheter,!vilka!aktörer!är!det!som!samarbetar!inom!

marknadsföring?!Kan!du!se!en!förändring!över!tid!i!hur!

marknadsföring!blir!till;!är!fler!aktörer!inblandade!idag?! 

Aktörsroller Är!aktörerna!beroende!av!varandra?!Har!någon!aktör,!exempelvis!

reklambyrå,!mer!eller!mindre!makt!idag?! 

(
! (
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Bilaga(2.(Intervjuguide(till(Volvo(

Tema Huvudfråga Eventuella(följdfrågor 

Nätverk 
 

Hur!inleddes!arbetet!bakom!kampanjen!och!vad!

hade!ni!för!roll!i!samarbetet?!Vilka!andra!aktörer!

var!inblandade!och!varför!just!de?" 
 

När!blev!de!olika!aktörerna!involverade?!

Vilken!roll!hade!de? 
 
Hade!ni!samarbetat!tidigare!med!dessa!

aktörer?!Hur!länge!och!i!vilket!syfte? 

Samskapande"
av"värde 
 

Hur!jobbade!ni!med!och!hur!skedde!

kommunikationen!mellan!de!olika!aktörerna? 
Vad!förväntade!ni!er!av!de!olika!aktörerna!

vid!starten!och!under!det!fortlöpande!arbetet!

med!kampanjen?! 
 
Hur!fria!tyglar!fick!aktörerna? 
 
Vilken!frekvens!hade!kommunikationen?! 
 
Hade!ni!ett!utbyte!med!konsumenter!för!att!

ta!reda!på!hur!de!fungerar!i!syfte!att!nå!ut!

med!budskapet!på!bästa!sätt? 

Resurser Vad!hade!de!olika!aktörerna!för!nödvändiga!

kunskaper,!verktyg!och!erfarenheter,!som!ni!inte!

ansåg!er!ha!själva?!  

Anser!ni!att!ni!var!mer!beroende!av!en!aktör!

än!någon!annan? 
 

Avslutande!

frågor 
Hur!vill!ni!bedöma!slutresultatet!av!arbetet!med!

kampanjen?! 
Var!det!något!som!kunde!gjorts!annorlunda? 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
! (
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Bilaga(3.(Intervjuguide(till(Forsman(&(Bodenfors,(Mindshare(&(Matter(

Tema Huvudfråga Eventuella(följdfrågor 

Nätverk 
 

Hur!inleddes!samarbetet!mellan!er!och!Volvo?!

Vad!hade!ni!för!roll!i!samarbetet?!! !

! ! ! 
! ! ! !  
! ! !  
! !  
 

Vilka!andra!aktörer!hade!ni!ett!samarbete!

med!under!kampanjen?!När!kom!dessa!in!i!

bilden!och!vad!hade!de!för!roll? 
 
Hade!ni!samarbetat!tidigare!med!dessa!

aktörer?!Hur!länge!och!i!vilket!syfte? 
 
Är!rollerna!statiska?! 
Hur!ser!ni!på!er!roll!gentemot!Volvo? 

Samskapande"
av"värde 
 

Hur! jobbade! ni! med! och! hur! skedde!

kommunikationen!mellan!de!olika!aktörerna!(ex.!

Volvo!och!andra!byråer)? 

Hur!ofta!skedde!kontakten? 
 
Vad!förväntade!ni!er!av!de!olika!aktörerna!

vid!starten!och!under!det!fortlöpande!

arbetet!med!kampanjen?! 
 
Hade!ni!ett!utbyte!med!konsumenter!för!att!

ta!reda!på!hur!de!fungerar!i!syfte!att!nå!ut!

med!budskapet!på!bästa!sätt? 
 
Fanns!det!något!mål!med!samarbetet?!I!så!

fall,!vad? 
 
Kände!ni!att!samtliga!parter!strävade!åt!

samma!mål? 

Resurser Vad!hade!de!olika!aktörerna!för!nödvändiga!

kunskaper,!verktyg!och!erfarenheter,!som!ni!inte!

ansåg!er!ha!själva?!  
 

Anser!ni!att!ni!var!mer!beroende!av!en!aktör!

än!någon!annan? 
 
Har!ni!tagit!med!er!någon!kunskap!till!nya!

projekt? 

Avslutande!

frågor 
Hur!vill!ni!bedöma!slutresultatet!av!arbetet!med!

kampanjen?! 
Var!det!något!som!kunde!gjorts!annorlunda? 

 
 
(
! (
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Bilaga(4.(BranschY(och(företagsfakta((

VOLVO(PERSONVAGNAR 

Volvo!Personvagnar!AB!grundades! i!Göteborg!där! företaget!än! idag!har!sitt!huvudkvarter.! !År!

1927! lanserades! Volvos! första! bilmodell! och! sedan! dess! har! ett! flertal! Volvomodeller! skapat!

bilhistoria!både!nationellt!och!internationellt.!Var!femte!bil!som!säljs!i!Sverige!är!en!Volvo!och!

företaget! klassas! inte! bara! som! Sveriges! största! bilmärke! utan! ett! av! världens! ledande!

bilvarumärken.! Företaget! präglas! av! fyra! kärnvärden:! Kvalitet,! Miljö,! Design! och! Säkerhet!

(Volvocars,!2014).! 
 
Ett! helt! team! på! svenska! marknadsavdelningen! på! Volvo! var! aktiverad! under! arbetet! med!

kampanjen!Made" by" Sweden."Per!Carleö,!marknadskommunikationschef,! var! tillsammans!med!
Åsa!Borg,!marknadsdirektör,!ytterst!ansvariga!för!kampanjen.!Mikael!Karlsson!var!kampanjens!

projektledare! och! hade! som! uppgift! att! samordna! byråer,! kolleger! och! föra! projektet! framåt.!

Vidare! innehöll! arbetsgruppen! en! social! mediaHansvarig,! en! person! som! var! ansvarig! för!

taktiska!annonser!i!syfte!att!få!med!sig!alla!återförsäljare,!eventH!och!sponsringsansvariga!samt!

en!försäljningsavdelning!som!bland!annat!såg!till!att!det!fanns!rätt!sorts!erbjudande!kopplat!till!

kampanjen!(Carleö,!2014). 
(

UNGDOMSBAROMETERN 

Adam! Chrigström! (2014)! kallar! Ungdomsbarometern! för! en! “insiktsbyrå”.! De! beskriver! på!

hemsidan! att! de! i! drygt! tjugo! år! har! “kombinerat! omvärldsanalys! med! egna! studier! och!

statistisk! spetskompetens! för! att! leverera! insikter! som!hjälper!kunderna!att! ligga! steget! före”!

(Ungdomsbarometern,! 2014! A).! Ungdomsbarometern! kartlägger! unga! målgruppers! attityder!

och! beteenden! inom! bland! annat! medievanor,! studier! och! karriär.! De! hjälper! och! rådgiver!

företag!och!branschorganisationer!med!att!förstå!vad!ungdomar!söker!samt!hur!de!navigerar!i!

medielandskapet.!Chrigström!(2014)! talar!om!Ungdomsbarometern!som!“en!partner! som!kan!

hjälpa! en! att! hålla! örat! mot! marken”! gentemot! marknadsavdelningen! på! ett! företag.! De!

levererar!insiktsbaserad!data!och!underlag!som!tillför!förståelse!och!framsynthet!som!i!sin!tur!

hjälper!kunderna!att!skapa!en!bättre!och!mer!lönsam!marknadsföring.!Insiktsanalysen!är!även!

behjälplig! för!marknadsavdelningen! i! syftet!att!veta!hur!de!ska! fördela!budgeten!mellan!olika!

byråer,! beroende!på! vilka!medier! som!det! ska! fokuseras!på! etcetera.!Ungdomsbarometern! är!

således! mer! involverade! i! företagets! förarbete! och! strategiarbetet! kring! kommunikationen.!

(Ungdomsbarometern,!2014!A;!Chrigström,!2014) 
 
På! Ungdomsbarometern! jobbar! sju! personer! med! rollerna:! VD,! vice! VD,! analyschef,! analys,!

kundansvarig,! media! &! kommunikationsexpert! samt! expert! (presskontakt).!

(Ungdomsbarometern,!2014!B) 
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FORSMAN(&(BODENFORS 

Forsman!&!Bodenfors!är!en!oberoende!reklambyrå!som!grundades!i!Sverige!1986.!Byråns!mål!

är! att! “skapa! kommunikation! i! världsklass”! och! anses! idag! som,! inte! bara! Sveriges! mest!

framgångsrika!reklambyrå,!utan!också!en!av!världens!bästa!inom!sin!kategori.!Bara!under!2014!

vann! reklambyrån! pris! som! Årets" byrå! genom! The! One! Show! och! Cresta! Awards! och! Årets"
oberoende"byrå!genom!Canne!Lions!och!Eurobest!(Forsman!&!Bodenfors,!2014!A).! 
 
Forsman!&!BodenforsHkoncernen!består!av!sex!specialistbyråer!som!alla!beskrivs!nedan: 

• Happy( F&B:( Varumärkesbyrå! som! hjälper! företag! att! skapa! och! utveckla! sina!
varumärken!(Happy!F&B,!2014)!

• F&B(Inhouse:(Expertis! inom!Retail!Activation!H! fokus!på!att!aktivera!återförsäljare!och!
anpassa!budskap!i!kanaler!och!retailstrukturer.!Här!jobbar!de!anställda!med!att!ta!fram!

taktiska!komunikationslösningar!med! fokus!på! strategi,! kreation!och!produktion.! (F&B!

Inhouse)!

• F&B( Factory:! En! resultatinriktad! byrå! som! jobbar! med! alltifrån! renodlad!
originalproduktion! till! att! ta! fram! kreativa! kommunikationslösningar.! (F&B! Factory,!

2014)!

• SMFB:! En! kreativt! inriktad! reklambyrå! som!vill! inspirera!människor! genom! relevanta,!
effektiva! och! integrerade! kommunikationskampanjer! för! konsumenter! och! företag.!

(SMFB,!2014)!

• F&B(Case:(Byrå!med!expertis!inom!brand!marketing,!media!och!management.!(Forsman!
&!Bodenfors,!2014!B)!

• F&B(Kollo:(Byrå! inriktad!på!svensk!och! internationell!detaljhandel!som!varit!en!del!av!
F&BHkoncernen! sedan! år! 2000.! Expertis! inom! retailfrågor! med! fokus! på! strategi,!

upplevelse!och!kommunikation!med!utgångspunkt!från!butiken.!(Kollo!F&B,!2014)!

 
Alla!specialistbyråerna!har!spridd!kompetens!men!de!mest! frekventa!rollerna!är!bland!annat:!

Art! Directors! som! tar! fram! layout,! Copywriters! som! jobbar! med! framtagning! av! texter,!

projektledare,! formgivare/designers,! originalare,! strategiska! projektledare! och! digitala!

producenter! (Forsman! &! Bodenfors,! 2014).! Under! Made" by" Sweden! var! projektledare,! PR!
strategist,! Art! Directors,! produktionsledare,! Copywriters! och! Agency! Producers! inblandade!

(Sveriges!Annonsörer,!2014). 
 
Forsman!&!Bodenfors!samarbetar!med!ett!flertal!kunder;!däribland!Volvo,!Åhléns,!UNICEF,!

Marabou,!COOP!och!IKEA!(Forsman!&!Bodenfors,!2014!C). 
(
MINDSHARE(SWEDEN 

Mindshare!Sweden!är!en!mediebyrå!som!består!av!60!anställda!som!löser!marknadsutmaningar!

för!sina!kunder.!Deras!strategi!kallar!de!för!“Adaptive!Marketing”!vilket! innebär!att!de!hjälper!

företag!att!agera!på!omvärlden!i!syfte!att!skapa!bättre!varumärkesupplevelser!för!sina!kunder.!

Varumärkesupplevelsen! sker! alltmer! genom! media;! vi! reagerar,! interagerar,! pratar! om! och!
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handlar!varumärken!genom!media.!Mindshare!menar!sig!finnas!på!den!plats!där!media,!teknik,!

data!och!innehåll!möts!och!sitter!således!på!de!förutsättningar!som!krävs!för!att!skapa,!anpassa!

och!forma!upplevelser:!“Vi!ser!till!att!kunders!varumärken!alltid!är!DÄR,!på!rätt!plats,!med!rätt!

innehåll,!vid!rätt!tidpunkt!och!når!rätt!människor”.!(Mindshare!Sweden,!2014!A) 
 
På!Mindshare!fanns!under!arbetet!med!Made"by"Sweden!kundansvariga!samt!projektledare!för!
kampanjen.! På! byrån! jobbar! vidare! specialister! inom! varje! medieslag;! TV,! print,! digitalt! och!

sociala!medier.!(Öberg,!2014) 
 
Mindshare!Sweden!samarbetar!med!kunder!som!Volvo,!Unilever,!Nike,!Lufthansa,!SEB!och!

Netflix.!(Mindshare!Sweden,!2014!B) 
(
(
MATTER 

Matter!är,!enligt!deras!utsago,!en!strategisk!content!marketingHbyrå.!Byrån!grundades!2010!av!

Mathias! Eriksson! med! bakgrund! av,! enligt! honom,! två! bristande! perspektiv! inom! digital!

kommunikation:!Fokus!på!läsaren!och!därmed!ett!värdefullt!innehåll!samt!en!plan!för!löpande!

kommunikation! under! längre! tid.!Matter! startades! därför!med! en! vision! om! att! förse! kunder!

med!värdefullt!innehåll!överallt.!De!anställda!på!Matter!är!specialister!på!ägda!kanaler,!det!vill!

säga!social!media,!och!att! integrera!dessa!med!PR,!reklam!och!annan!kommunikation!(Matter,!

2014!A). 
 
Matter!använder! innehållsstrategi!och!digital!kommunikation!som!verktyg!och!riktar! in!sig!på!

fyra!komponenter:!Storyline,!Position,!Läsaranalys!och!Mål!&!Mätning.!Fokus!ligger!på!att!hjälpa!

kunden!att!lyckas!med!en!löpande!kommunikation!(Matter,!2014!A). 
 
På!Matter!finns!strateger!och!kreatörer!vilka!kombinerar!redaktionellt!arbete!med!bland!annat!

konceptutveckling! för! sociala! medier! och! hemsidor,! branschH! och! ämnesresearch! och!

framtagning! av! texter.! Där! jobbar! även! producenter! som! leder! projekt,! och! däribland! driver!

kundkontakt!och!genomför!omvärldsH!och!konkurrensanalyser.! I!arbetet!med!Made"by"Sweden!
var! bland! annat! VD! Mathias! Eriksson! och! Vice! VD! Charlotte! Henriksson! inblandande,! där!

Eriksson!var!kundansvarig!och!strategiskt!ansvarig!(Matter,!2014!B). 
 
Volvo,!Stena!Line,!Findus!och!Nudie!Jeans!är!några!av!de!kunder!som!Matter!haft!genom!åren!

(Matter,!2014!A).! 
 
 


