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Förord
Det här examensarbetet markerar slutet på vår utbildning i Grafisk teknologi vid Högskolan Dalarna.
Val av ämne uppstod under ett samtal med en liten reklambyrå i en mindre
ort. Frågan som diskuterades var ”Hur ser möjligheterna ut för att hitta nya
kunder utanför närområdet?” Vi ansåg att det verkade vara ett intressant
och relevant område att utforska i vår studie.
Rapporten riktar sig främst till reklambyråer som vill effektivisera kommunikationen med sina kunder genom att använda internetbaserade verktyg för distanskommunikation. Examensarbetens resultat är baserat på
intervjuer med reklambyråer samt enkätundersökning till vald målgrupp
(medelstora företag med 50–99 anställda). Alla respondenter har tillåtits
vara anonyma.
Vi vill framföra vårt tack till deltagande reklambyråer samt respondenter i
enkätundersökningen. Ett stort tack även till vår handledare Nils Johansson vid Högskolan Dalarna som har gett oss värdefulla råd och varit ett
stort stöd under resans gång.
Trevlig läsning!

Borlänge 2012-11-01
Åsa Horn
Sara Karlsson

4/43

Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................. 4	
  
1 Introduktion ................................................................................................. 7	
  
1.1 Inledning................................................................................................ 7	
  
1.2 Bakgrund ............................................................................................... 7	
  
1.2.1 Definition av distanskommunikation ............................................ 7	
  
1.2.2 Distanskommunikation ................................................................. 7	
  
1.2.3 Begränsningar vid distanskommunikation ...................................8	
  
1.2.4 Fördelar med distanskommunikation ........................................... 9	
  
1.2.5 Nackdelar med distanskommunikation .......................................11	
  
1.2.6 Förutsättningar för distanskommunikation ................................11	
  
1.2.7 Verktyg för distanskommunikation ............................................. 12	
  
1.2.8 Arbetssteg i reklamprocessen ...................................................... 13	
  
1.2.9 Anställdas syn på distanskommunikation .................................. 13	
  
1.3 Målformulering och avgränsning ....................................................... 14	
  
1.3.1 Mål ................................................................................................ 15	
  
1.3.2 Avgränsning ................................................................................. 15	
  
2 Metod ......................................................................................................... 16	
  
2.1 Enkäter ................................................................................................ 16	
  
2.1.1 Urval ............................................................................................. 16	
  
2.1.2 Enkätundersökning ..................................................................... 16	
  
2.2 Intervjuer ............................................................................................ 17	
  
2.2.1 Urval ............................................................................................. 17	
  
2.2.2 Intervju – Reklambyrå A ............................................................. 17	
  
2.2.3 Intervju – Reklambyrå B ............................................................. 17	
  
2.2.4 Intervju – Reklambyrå C ............................................................. 17	
  
2.2.5 Intervju – Reklambyrå D ............................................................ 17	
  
3 Resultat ...................................................................................................... 18	
  
3.1 Enkätundersökning – företagens attityd till distansarbete ............... 18	
  
3.1.1 Val av ny reklambyrå .................................................................... 18	
  
3.1.2 Verktyg för distanskommunikation ............................................ 18	
  
3.1.3 Fördelar med distanskommunikation ......................................... 19	
  
3.1.4 Nackdelar med distanskommunikation ..................................... 20	
  
3.1.5 Kommunikation i olika produktionssteg .................................... 20	
  
3.2 Intervjuer – Reklambyråernas attityd till distansarbete ................... 21	
  
3.2.1 Distanskommunikation med kunder i dagsläget ........................ 21	
  
3.2.2 Förutsättningar för distanskommunikation ............................... 21	
  
3.2.3 Kommunikation i olika arbetssteg ..............................................22	
  
3.2.4 Fördelar med distanskommunikation ........................................22	
  
3.2.5 Nackdelar med distanskommunikation ......................................22	
  
4 Analys ......................................................................................................... 23	
  
4.1 Distanskommunikation mellan reklambyrå och kund ...................... 23	
  
4.1.1 Fördelar med distanskommunikation ......................................... 23	
  
4.1.2 Nackdelar med distanskommunikation ......................................24	
  
4.1.3 Förutsättningar för distanskommunikation ............................... 25	
  
4.1.4 Kommunikation i olika arbetssteg .............................................. 25	
  

5/43

4.2 Metodreflektion .................................................................................. 27	
  
4.2.1 Enkätundersökning ..................................................................... 27	
  
4.2.2 Intervjuundersökning ................................................................. 27	
  
5 Slutsatser ................................................................................................... 28	
  
5.1 Mål ...................................................................................................... 28	
  
6 Referenslista ............................................................................................. 30	
  
6.1 Tryckta källor ..................................................................................... 30	
  
6.2 Internetkällor...................................................................................... 31	
  
Bilagor ........................................................................................................... 33	
  
Bilaga 1 – Definitionsordlista ................................................................... 33	
  
Bilaga 2 – Enkätundersökning ................................................................. 35	
  
Bilaga 3 – Frågor och svar från intervjuer med reklambyråer ............... 40	
  

6/43

1 Introduktion
1.1 Inledning
I Sverige finns det 2322 reklambyråer (maj 2012) med 1–4 anställda (SCB,
2012). I en allt hårdare konkurrens om kunderna (Colantuono &
Winthrope, 2010) [Internet], kan en lösning för små reklambyråer, vara att
skapa relationer till nya kunder utanför närområdet. När avståndet till
kunden ökar, kan Internetbaserade kommunikationsverktyg (t.ex. Skype,
Flaunt Kit och Basecamp) vara ett bra komplement till det fysiska mötet.
Den här studien syftar till att undersöka attityderna kring denna typ av
kommunikation mellan mindre reklambyråer på landsort och deras kunder. Vi vill undersöka om verktyg för distanskommunikation kan underlätta, och till viss del ersätta personlig kontakt, i kommunikationen mellan
reklambyråer och kunder.
1.2 Bakgrund
1.2.1 Definition av distanskommunikation
Det här examensarbetet behandlar en mindre reklambyrås möjligheter att
samarbeta helt, eller till stora delar, genom distanskommunikation med
sina kunder. Därför är det viktigt att definiera vad distanskommunikation
är. Distanskommunikation avser i det här examensarbetet elektronisk
överföring av text, ljud, bild och data, vilket även kan definieras som telekommunikation (Pettersson, 2008).
1.2.2 Distanskommunikation
I en nyligen publicerad rapport från TNS Sifo (2012) om svenska företags
användande av teknologi för ett mobilt arbetssätt framgår det att en tredjedel av rapportens respondenter aktivt använder sig av internetbaserade
möten. Detta tycks visa att tekniken som krävs för distansmöten mellan
reklambyråer och deras kunder redan finns tillgänglig och fungerar.
Utbudet av verktyg för internetbaserad kommunikation ökar ständigt (Räsänen, Moberg, Picha & Borggren, 2010, s 264–273), och det traditionella
personliga mötet får konkurrens av exempelvis videokonferenser och
videomöten (IDG, 2010) [Internet]. Det leder till att det kommuniceras
som aldrig förr, i form av e-mail, sociala medier och internetbaserade verktyg (ex. Skype, Dropbox, Adobe Connect m.fl.). Dessa verktyg kan för en låg
månadskostnad göras tillgängliga för såväl reklambyrå som kund.
Denna tillgänglighet till ny förbättrad teknik, till låga kostnader, är en faktor som driver på ökningen av distansarbete och arbete i virtuella team
(Pearlson & Saunders, 2010, s 117). Med ”virtuella team” avses samarbetspartners som befinner sig i olika organisationer eller på olika platser, och
som samarbetar genom att använda verktyg för distanskommunikation
(Townsend, DeMarie & Hendrickson, 1998, refererad i Pearlson & Saunders, 2010, s 117). Enligt denna definition skulle en reklambyrå och dess
kund på annan ort, kunna räknas som ett ”virtuellt team” om de till stor del
använder sig av verktyg för distanskommunikation i sitt samarbete.
Nyttjandet av distanskommunikation inom företag förväntas öka stadigt
även i framtiden (TNS Sifo, 2012). Räsänen et al. (2010, s 264–273) menar
att företag utnyttjar möjligheten till videokonferenser och videomöten i allt
större utsträckning, något som bekräftas av TNS Sifos undersökning, som
visar att nyttjandet av virtuella möten har stigit med 7 indexenheter från
2010 till 2011 (TNS Sifo, 2012, s 31).
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I en undersökning som genomförts av Monica Skotte (1999, s 46) påvisas
att personers inställning till distansarbete påverkas av deras datorvana,
ålder och utbildningsnivå. Skotte förklarar att yngre personer ofta har
större erfarenhet av ny informationsteknik och att högskoleutbildade genom sina studier är mer vana vid ett distansbaserat arbetssätt. En rapport
från Högskoleverket (2011) visar att andelen intagna till olika högskoleprogram har ökat rekordartat de senaste åren, och att den svenska befolkningen blir allt mer välutbildade. Enligt Skottes (1999) teori, bör det därmed
finnas förutsättningar för ett utökat användande av verktyg för distanskommunikation. Även Pearlson & Saunders (2010, s 117) anser att den
yngre generationens vana vid internetbaserad kommunikation, är en drivande faktor i utvecklingen mot mer distansarbete.
1.2.3 Begränsningar vid distanskommunikation
I kommunikation använder vi oss dels av verbala signaler så som orden i
vårt tal och skrift, dels av icke verbala, så som kroppsspråk och ljud (Backlund 2006, s 13). Hur du är klädd, dina gester och de föremål som du omger dig med, gör att du talar utan ord enligt Backlund (2006, s 20).
Kroppsspråket är således betydelsefullt. Vid användande av verktyg för
distanskommunikation, är det därför viktigt att vara medveten om att avsaknaden av icke verbala signaler kan påverka kommunikationen.
För detta examensarbete är det viktigt att belysa faktorer som medför störningar i kommunikationen. Kranztén et al. (2008) påpekar att kroppsspråk, stämning och atmosfär i rummet kan vara svår att överföra vid möten på distans. Enligt författarna, behöver deltagarna känna förtroende för
varandra för att kommunikationen ska fungera bra.
Genom att använda sig av ”rik” kommunikation (Jacobsen & Thorsvik,
2008, s 299) så ökar möjligheterna för att budskapet når fram med minst
möjliga störningar. Figur 1 nedan visar olika kanalers förmåga att förmedla
rik information. Jacobsen & Thorsvik (2008) anser att definition av ”rik”
information är:
•
•
•

Överföring av många signaler samtidigt
Snabb återkoppling
Möjliggör för sändare och mottagare att vara mer personliga och
anpassa budskapet

Figur 1. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information. Källa: Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 299

I figur 1, kan vi utläsa att brev och rapporter inte förmedlar rik information.
Direktsamtalet och videomötet anses däremot ge rik information, dvs. ge
snabb återkoppling med många signaler samt möjlighet till personlig anpassning av budskapet.
Jacobsen & Thorsvik (2008, s 322) menar, att den nya tekniska utvecklingen gör att innebörden av kommunikationskanaler behöver utvidgas till att
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innehålla de fem dimensioner som presenteras i tabell 1. Dessa fem dimensioner definieras så här:
1. Snabbhet, tiden det tar för mottagaren att svara sändaren.
2. Rikedom, i vilken utsträckning vald kanal kan förmedla ord,
kroppsspråk och dylikt.
3. Parallellitet, i vilken utsträckning kanalen ger utrymme för fler
samtal samtidigt.
4. Förberedelse, i vilken utsträckning sändaren hinner tänka igenom
budskapet innan sändning.
5. Lagring, i vilken utsträckning kanalen tillåter sänd/mottagen information att hämtas igen.
Tabell 1 – Fördelar med olika kommunikationskanaler. Källa: Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s 322.
Snabbhet

Rikedom

Parallelitet Förberedelse

Lagring

Ansikte mot
ansikte

Hög

Hög

Låg

Låg

Låg

Videomöte

Hög

Låg

Hög

Hög

Hög

E-mail

Låg

Låg

Hög

Hög

Hög

För den här studien är dessa betydelsefulla, eftersom enkätundersökningen
med målgruppen och intervjuerna som genomförs med reklambyråerna till
stor del bygger på vad de anser om personliga möten och distansbaserad
kommunikation (t.ex. videomöten).
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008, s 322) bör kanal väljas efter typ av budskap som ska skickas. Enklare jobbrelaterade besked skickas via e-mail.
Komplexa budskap som kan tolkas olika sker lämpligast vid direktsamtal
ansikte mot ansikte, då detta anses föremedla rik information.
Inom reklambranschen skulle ett enklare besked kunna vara godkännande
av korrektur. Ett komplext budskap, där det är nödvändigt att förmedla rik
information, kan motsvaras av inledande möte mellan reklambyrå och
kund samt presentation av grundidé.
Tabellen visar således att ett videomöte förmedlar ”rik” information genom
att samtliga deltagare både kan se och höra övriga deltagare. Dock är
kroppsspråket inte lika tydligt som vid möte ansikte mot ansikte. Det anses
alltså vara av stor vikt att välja rätt typ av verktyg för distanskommunikation beroende på vilken typ av budskap som ska skickas.
1.2.4 Fördelar med distanskommunikation
Distanskommunikationens fördelar är viktiga att lyfta fram, för att företagen, och även reklambyråerna, skall känna motivation att frivilligt anamma
ett sådant arbetssätt. Skotte (1999, s 47) menar att just frivilligheten är en
viktig nyckel för ett lyckat införande av distansarbete inom ett företag. Vi
anser att det är tänkbart att detta även gäller vid distanskommunikation
mellan två företag, som reklambyrån och dennes kund.
En annan fördel med distansarbete, är att det ger en arbetstagare större
valmöjligheter vid val av arbetsplats, eftersom avståndet får mindre betydelse (Skotte, 1999, s 9). Likvärdigt bör ett företag få större urvalsmöjlighet
vid val av reklambyrå om avståndet får mindre betydelse genom nyttjandet
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av distanskommunikation. På så sätt kan företaget välja reklambyrå utifrån
exempelvis kreativitet, produktkvalitet och prisnivå utan att känna sig
bundna till reklambyråer i närområdet.
En rapport från Sveriges kommunikationsbyråer (2010) visar hur intäkterna såg ut 2009 för över 200 kommunikationsbyråer i Sverige. Vid en
granskning av uppgifterna för de mindre reklambyråerna (2–5 anställda)
som ingick i studien, framgår det att de reklambyråer som befinner sig i
storstadsområden överlag har störst intäkter. Intäkter är detsamma som
försäljningsvärdet av levererade tjänster under en viss period (Skärvad &
Olsson, 2009, s 218), i det här fallet ett år. Detta kan eventuellt tyda på att
prisnivån hos reklambyråer utanför storstäderna generellt är lägre, förutsatt att beläggningen hos alla reklambyråer är likvärdig.
Tabell 2 – Intäkter per anställd hos reklambyråer med 2–5 anställda. Informationen bygger på en rapport från Sveriges kommunikationsbyråer
(2010).
Antal
anställda

Byråintäkt
tkr/anst.

Stad
/ort

Herlin Widerberg

5

1461

Stockholm

Kasselring & Co

2

1436

Stockholm

Z:Co

4

1325

Stockholm

Zon Reklambyrå

4

1275

Linköping

G-byrån

3,5

1171

Anderstorp

Convince

2

1133

Malmö

Pluto Stockholm

2

1128

Stockholm

WBL

4

929

Göteborg

PoP Kommunikation

5

871

Sundsvall

Metod

5

865

Kristianstad

Logiken

5

832

Göteborg

Racer

5

800

Umeå

5,5

727

Sundsvall

Markant Reklambyrå

5

690

Karlstad

Concret

3

667

Jönköping

Sweet Williams

M&Co

3

663

Halmstad

Central

2

650

Stockholm

Rudin & Co

4

621

Katrineholm

RR Reklambyrå

5

600

Falun

Treativ

5

571

Varberg

Pondus

5

500

Umeå

Imega promotion

4

470

Gällivare

Jarl & Co

2

464

Enköping

Distanskommunikation kan även ge andra ekonomiska vinster, eftersom
detta arbetssätt kan hjälpa till att minska företagets resekostnader, miljöpåverkan och tidsåtgång för möten (Räsänen et al., 2010, s 264–273;
Krantzen et al., 2008, s 70; Deric & Nilsson, 2002, s 53). Krantzen et al.
(2008) visar även att distansmöten anses vara mer effektiva. Författarna
förklarar detta med att distansmöten bör kunna leda till ”tätare kontakter
och ökad kunskapsdelning”, något som styrks även av Deric & Nilsson
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(2002, s 53), som visar att även kvaliteten ökar eftersom distanskommunikation gör det möjligt att ha extra möten utan att behöva resa.
Deric & Nilsson (2002, s 53) menar även att videokonferenser är fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom det ger kortare ledtider och
bättre utnyttjning av kompetens. Författarna förklarar detta med att deltagare som bara behöver närvara en kort stund av videokonferensen, sedan
kan återgå till sina vanliga uppgifter. Deric & Nilsson beskriver vidare att
både tele- och videokonferenser leder till mer välstrukturerade möten.
Även möjligheten att lagra elektroniska textmeddelanden för framtida referenser, ses som en positiv egenskap med distanskommunikation (Pearlson
& Saunders 2010, s 121).
1.2.5 Nackdelar med distanskommunikation
Det finns en utbredd motvilja inom många it-företag, mot att använda
verktyg för videomöten och videokonferens, ”hela 72 procent av studiens
5400 tillfrågade vill inte använda videosamtal alls” (Forrester Research,
2011, refererad i IDG, 2011) [Internet). Detta talar i så fall emot en ökning
av videomöten och distanskommunikation i kontakten mellan reklambyrån
och it-företag.
Anställda som är ovana med distanskommunikation, finner det ofta svårt
att veta vilket distansverktyg som lämpar sig bäst i olika situationer, samt
hur verktyget skall installeras och användas (Räsänen et al., 2010, s 264–
273). Skotte (1999, s 48–49) konstaterar i sin rapport att det vid införande
av distanskommunikation är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur
kommunikationen skall ske.
Problemet med att nå fram med sitt budskap i en videokonferens, anses av
många som en nackdel (Deric & Nilsson, 2002, s 54). Hall & Höglund
(2011, s 20) framhåller också att missförstånd lättare uppstår vid distanskommunikation, än vid personliga möten.
Videokonferenser är mer effektiva än telefonkonferens när det gäller att
överföra budskap (Deric & Nilsson, 2002, s 54). Detta menar Deric & Nilsson, beror på att mötesdeltagarna måste lita fullt på sin hörsel under en
telefonkonferens, vilket leder till mer tidskrävande möten, något som undviks vid en videokonferens.
Hall & Höglund (2011, s 20) drar även slutsatsen att det är svårare att överföra ett budskap via skrift än via tal. Detta styrks av Jacobsens & Thorsvik
(2008) tabell i figur 1 ovan, som tydligt visar att skriftliga kommunikationsmedel överför rik information i lägre grad än muntliga kommunikationsmedel (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 299). Pearlson & Saunders (2010,
s 121) påpekar att problemet med att överföra nyanserad information via
elektroniska medier, kan leda till att konflikter uppstår lättare. Därför kan
det ta längre tid att bygga upp tillit mellan parter som samarbetar till stor
del virtuellt.
1.2.6 Förutsättningar för distanskommunikation
Skotte (1999) lyfter i sin studie fram två viktiga aspekter vid införande av
distanskommunikation mellan en medarbetare och dennes chef. Hon menar att det dels är viktigt att det finns en överenskommelse om när och hur
den distansarbetande skall vara tillgänglig, dels att det finns bestämmelser
för vilka kommunikationskanaler som skall användas vid specifika tillfällen
(Skotte, 1999, s 42). Trots att detta rör distansarbetande anställda inom ett
företag, bör det även vara lika viktigt med överenskommelser mellan två
företag. I en studie av Topi (2004, s 79–85) påpekas att teknikkunnandet
hos medarbetaren som arbetar på distans, behöver vara större eftersom de
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själv ofta får lösa tekniska problem med utrustningen. Topi (2004, s 79–
85) anser att teknisk support och hjälp till distansarbetande anställda släpar efter i utvecklingen. Detta beror enligt författaren på att de första som
arbetade med distanskommunikation själva var experter inom området.
En annan viktig förutsättning vid införande av distansarbete, är att den
informella kommunikation som uteblir när spontana möten försvinner,
ersätts av andra möjligheter till informell kontakt (Skotte, 1999, s 43–44).
Enligt Skotte är det här viktigt för att de anställda ska känna samhörighet.
Likaså bör detta vara betydelsefullt för en reklambyrå som arbetar med
kunder på distans, för att skapa tillit och samhörighet. Studier av Wang,
Liang & Wu (2006) visar att både företagsstrukturella och sociala aktiviteter är mycket viktiga för att leverantörer och kunder ska känna samhörighet och lojalitet.
Regelbundna fysiska möten har också visat sig vara nyckeln till framgång
för globala virtuella team inom samma företag (Maznevski & Chudoba,
2000, s 473–492). Undersökningen visade att de två team som hade regelbundna tvådagarsträffar var mer effektiva än det team som endast hade
virtuella möten. Maznevski & Chudoba beskriver att teamen under sina
fysiska möten redde ut missförstånd, tog viktiga beslut och arbetade fram
handlingsplaner. Men viktigast av allt, enligt teamen, var att de under
dessa möten utvecklade en stark samhörighet.
Krantzén et al. (2008, s 70) visar i sin studie att alla olika mötesformer,
förhandling, avstämning, diskussion, information och beslut, kan ske på
distans. Förhandling är dock, enligt Krantzén et al., den mötesform som
anses mest olämplig att sköta på distans, då den kräver störst möjlighet att
förmedla nyanserad information.
Teorin styrks av den allmänna uppfattningen som indikerar att det personliga mötet inte kan ersättas fullt ut av verktyg för distanskommunikation
(Patel, 2012; Deric & Nilsson, 2002, s 52). I Patels artikel refereras det till
rapporten av Forrester Research från 2011 som påpekar att videomöten
mer ses som ett sätt att underlätta samarbete, och inte en metod för att
ersätta det personliga mötet. Vidare menar de tillfrågade i artikeln att det
första fysiska mötet mellan reklambyrå och kund är viktigt för att se hur de
olika teamen fungerar tillsammans (Patel, 2012). I Patels artikel framgår
det även att det anses lättare att genomföra brainstorming vid ett fysiskt
möte, en åsikt som delas av Deric & Nilsson (2002, s 52). Deric & Nilsson
anser även att det behövs ett personligt möte i början av ett nytt projekt, så
att deltagarna får en chans att lära känna varandra.
Att reklambyrån och kunden känner varandra väl, är viktigt för att slutresultatet skall bli bra (Persson, 2010, s 30). Persson menar även att det är
angeläget med lojala kunder och långvariga kundrelationer eftersom det är
dessa kunder som är mest lönsamma för reklambyrån.
1.2.7 Verktyg för distanskommunikation
Två vanliga verktyg vid distansarbete är telefon för ljudkommunikation och
e-mail som kan användas för att överföra skriftlig information (Hall &
Höglund, 2011, s 16; Larsen, 1996). Utöver dessa två, finns det även andra
verktyg med funktioner som underlättar vid arbete på distans:
•

Samarbetsverktyg online: Dessa program möjliggör för användare
att dela filer (t.ex. bilder och pdf-dokument) och betrakta i realtid.
Detta kan till exempel användas vid korrektur av material (ex. på
program är Adobe Connect och Flaunt Kit).

•

Filhantering/fildelning: Dessa internetbaserade tjänster gör det
möjligt att spara dokument på en extern server och/eller dela filer-
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na med andra personer. Detta kan till exempel vara ett smidigt sätt
att dela filer som är för stora att bifoga i e-mail (ex. på tjänster är
Dropbox och Sprend).
•

Projekthanteringsverktyg: De här hjälpmedlen kan användas för
att organisera, särskilja och spara projekt, samt dela filer och dokument mellan projektdeltagare (ex. Basecamp och Projectplace).

•

Videomöte: Dessa verktyg används för röst- och videosamtal med
andra användare i realtid, och kan vara ett alternativ till ett fysiskt
möte, eller ett telefonsamtal (ex. på verktyg är Skype och Adobe
Connect).

•

Sociala medier: Verktyg som kombinerar teknik och social interaktion där innehållet genereras av användarna (t.ex. Facebook,
Twitter, Linkedin och Google+).

(Se definitionsordlista, bilaga 1, för närmare beskrivning av de omnämnda
verktygen för distanskommunikation).
Många av dessa verktyg är mycket billiga för ett företag. Flera kan fås gratis
för privatpersoner (t.ex. Skype) eller till en låg månadskostnad för företag.
Dropbox, Flaunt Kit och Basecamp kostar mellan 10 och 20 USD i månaden (Dropbox, 2012; Flaunt Kit, 2012; Basecamp, 2012).
1.2.8 Arbetssteg i reklamprocessen
Det finns olika arbetssteg i reklambyråers samarbete med sina kunder. För
att i detta examensarbete kunna undersöka företagens inställning till distanskommunikation i de olika arbetsstegen, är dessa indelade i följande
steg: inledande möte, presentation av grundidé, arbetsmöte, korrektur och
slutgodkännande. Dessa steg benämns olika, men i stora drag är arbetssättet lika (Barfoot, 2006; Arens, 1996).
Med det inledande mötet, menas första kontakten mellan reklambyrå och
kund, där reklambyrån presenterar sig för en presumtiv kund. Vid presentation av grundidé visar reklambyrån skisser eller dummies (Arens, 1996, s
278; Barfoot, 2006, s 114 ff) för kunden. Barfoot (2006, s 132 ff) beskriver
hur processen med det kreativa arbetet på reklambyrån fortgår. Vid arbetsmöten med kunden diskuteras layout, komposition när det gäller
trycksaker och information sker om hur arbetet fortlöper. Enligt Allmänna
villkor rörande samarbete mellan reklamköpare och reklamproducent
(2010) är det kunden som har ansvaret för att godkänna korrektur innan
tryck. Slutgodkännande sker innan leverans till kunden.
1.2.9 Anställdas syn på distanskommunikation
En undersökning från TNS Sifo (2012), ger en indikation på vilken inställning de anställda i undersökta företag har till användandet av distanskommunikation. TNS Sifo undersökningen är baserad på svar från 4278
anställda i små (5–19 anställda), medelstora (20–199 anställda) och stora
företag (200 anställda eller fler). Respondenterna i detta för examensarbetes enkätundersökning (företag med 50–99 anställda), befinner sig således i gruppen med medelstora företag.
Undersökningen från TNS Sifo är gjord på uppdrag av Cisco och Telia Sonera. Målet med undersökningen som har utförts för andra året i rad är att
utreda hur ”smarta” företagen är när det gäller mobila arbetssätt. I undersökningen från TNS Sifo (2012), har ett index som visar i hur stor utsträckning mobila arbetssätt används tagits fram. Detta index har ett värde mellan 0 och 100, och bygger på hur de anställda i företagen instämmer med
följande påståenden:

13/43

•
•
•
•
•

Har ett mobilt arbetssätt (de anställda kan arbeta från en annan
plats än den ordinarie arbetsplatsen)
Använder sig aktivt av virtuella möten
Servar kunder på det sätt och vid den tid som passar kunderna
Kan ge kunder eller partners del av gemensam information från interna system
Använder sociala medier

Det samlade indexet ligger på 39 och detta är en höjning på 1 indexenhet
sedan föregående mätning som genomfördes 2010. Bank/finansföretag har
högst index med 52, vård/omsorg lägst med 28. Generellt har stora företag
(över 200 anställda) högre index. Målet är att det samlade index ska ligga
på 70 indexenheter år 2015. I dagsläget är det endast 17 procent av företagen som når upp till denna nivå.
Skillnader mellan bank/finansföretag och vård/omsorgsföretag kan troligtvis förklaras genom att förutsättningarna för respektive företag skiljer sig
markant åt. Vård/omsorg har vanligtvis inte samma ekonomiska villkor
och de flesta inom vård/omsorg har inte en fast kontorsplats.
Inom sociala medier är ökningen störst enligt TNS Sifo (2012). De samlade
företagens användning av sociala medier har ökat på ett år (2010–2011)
från 17 till 28 indexenheter. Företagens användning av sociala medier ligger dock fortfarande långt efter privatpersoners användning av sociala
nätverk. Hela 62 procent av alla svenskar besöker sociala nätverk enligt
Findahl (2011). Findahl skriver vidare att antalet användare av sociala nätverk har ökat med tio procentenheter årligen de sista fyra åren.
I TNS Sifo:s undersökning antyds det att 6 av 10 tillfrågande anställda anser att en ökad mobilitet i arbetet leder till mer nöjda kunder. Endast 20
procent uppger att de enkelt kan ge kunder eller partners del av gemensam
information. De interna systemen i företagen kan fortfarande inte delas
med kunderna i tillräckligt stor utsträckning, index dras ned av just detta
område. Verktyg för distanskommunikation (t.ex. Dropbox) bör kunna
underlätta för företagen att dela information.
1.3 Målformulering och avgränsning
Det blir allt svårare för mindre reklambyråer på landsort att överleva på
grund av hårdare konkurrens i reklambranschen. För att finnas kvar och
utvecklas, behöver dessa reklambyråer få nya kunder. Den lokala marknaden på en mindre ort är ofta begränsad. Mindre reklambyråer behöver
därför skapa nya relationer till kunder utanför närområdet.
Många större reklambyråer på landsort, har ett avdelningskontor i storstadsområden för att kunna vara nära de kunder som befinner sig där. För
en mindre reklambyrå är ett eget avdelningskontor inte ett alternativ. Däremot skulle fler mindre reklambyråer kunna gå samman om ett gemensamt
avdelningskontor. Ett annat alternativ kan vara att använda sig av regionala kontor så som Dalarnas hus [Internet]. Detta regionala kontor i Stockholm erbjuder intervju-/mötesrum.
För att kunna kommunicera effektivare med kunder utanför närområdet,
kan distanskommunikation vara ett bra komplement till det personliga
mötet. Sammantaget kan de verktyg som beskrivs i bakgrunden i kombination med det mer utbredda användande av distanskommunikation, förväntas underlätta i kommunikation mellan en reklambyrå och dess kunder.
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Vi vill därför genom det här examensarbetet undersöka om distanskommunikation är ett önskat arbetssätt utifrån både kundens (i denna studie,
företag med 50–99 anställda) och mindre reklambyråers perspektiv.
1.3.1 Mål
Huvudmålet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för
mindre reklambyråer att använda sig av internetbaserade verktyg för distanskommunikation i kontakten med sina kunder.
Syftet är att:
• Fastställa intresset hos mellanstora företag (aktiebolag med 50–99
anställda), att arbeta på distans med en reklambyrå.
• Fastställa intresset hos mindre reklambyråer (1–5 anställda), att
arbeta på distans med sina kunder.
• Undersöka hur fördelar och nackdelar med distanskommunikation
mellan reklambyrå och kund värderas av mellanstora företag och
mindre reklambyråer.
• Undersöka vilken typ av verktyg för distanskommunikation som är
lämplig vid olika arbetssteg, samt undersöka vilken typ av verktyg
företagen och reklambyråerna använder sig av idag.
1.3.2 Avgränsning
Denna studie kommer att avgränsas till att behandla förutsättningar för,
och fördelar/nackdelar med, distanskommunikation mellan mindre reklambyråer och mellanstora företag. Studien kommer inte att beskriva
praktiska tillvägagångssätt för användning av verktyg för distanskommunikation.
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2 Metod
För att besvara studiens frågeställningar användes i huvudsak två datainsamlingsmetoder; enkäter och intervjuer. Enkätens funktion var att undersöka mellanstora företags attityd gentemot distanskommunikation med en
reklambyrå. Denna metod valdes eftersom att den gör bearbetning och
jämförelse av svar relativt enkel, samtidigt som den ger ett stort underlag
att utgå ifrån vid analys och slutsats (Ejvegård, 2009). Innan enkätundersökningen skapades, genomfördes en pilotstudie med en Art Director som
har stor erfarenhet av distanskommunikation. Detta för att säkerställa att
frågorna i enkäten var relevanta och täckande.
Intervjuerna syftade till att klargöra om, och i sådana fall hur, reklambyråer arbetar på distans med kunder utanför närområdet. Denna metod
valdes eftersom den ger möjlighet till djupare insyn i hur reklambyråer
arbetar med kunder på distans, vilket därmed ger en djupare förståelse för
ämnet.
2.1 Enkäter
En enkät skickades till 200 företag i Sverige med 50–99 anställda. Enkätundersökningen (bilaga 2) genomfördes i maj 2012 för att undersöka företagens inställning till distanskommunikation med reklambyråer.
2.1.1 Urval
Avgränsning till 200 företag gjordes på grund av begränsningar i sorteringskriterier på den sajt (Infotorg) som användes för att ta fram registret.
För att få tillräckligt stor, men samtidigt hanterbar, svarsfrekvens skickades enkäten till 200 företag. Dessa valdes genom ett obundet slumpmässigt
urval utifrån ett register över populationen på 3241 företag.
Som förutsättning för urvalet ställdes kravet att det ska finnas tillgänglig
kontaktinformation till marknads-/informationsansvarig eller VD på företagets hemsida. Vid svar från företagen, visade det sig att ca 20 procent av
företagen angav att de hade fler anställda än 100. Detta kan tyda på att
dessa företag hör till en större koncern där antalet anställda för hela koncernen är fler än 100. Vi valde dock att ta med dessa företag i vår studie.
2.1.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen föregicks av en pilotstudie och utformades utifrån de
rekommendationer som ges av Trost (2007) och Ejvegård (2009). Enkäten
skickades sedan via e-mail till urvalet. En påminnelse gick ut för att fånga
upp de som inte hade svarat.
Totalt inkom 54 svar varav 6 företag hade egen inhousebyrå. Slutsatserna
gjordes därför utifrån de 48 företag som inte har egen inhousebyrå. Av
dessa 48 företag befinner sig drygt hälften inom områdena tillverkning (35
procent) eller bygg (19 procent).
De företag som använder sig av en reklambyrå i dagsläget, angav att de till
stor del brukar köpa foldrar/broschyrer, mässmaterial, reklamkampanjer
och annonser av sina reklambyråer. Nästan hälften av företagen (45,8 procent) köper någon typ av tjänst eller produkt mer än fyra gånger per år, de
andra företagen är jämnt fördelade mellan, köp 1–2 gånger per år, eller 3–
4 gånger per år.
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2.2 Intervjuer
Intervjuerna (bilaga 3) omfattade små reklambyråer (1–5 anställda) på
mindre ort. De genomfördes i maj 2012 för att undersöka reklambyråernas
inställning till distanskommunikation med sina kunder.
2.2.1 Urval
För att få möjlighet att, inom tidsramen för studien, genomföra intervjuer
med små reklambyråer på mindre ort, begränsades urvalet av dessa till att
omfatta fyra stycken.
Genom att intervjua olika reklambyråer istället för att fokusera på endast
en, ökas resultatens trovärdighet. Urvalet av små reklambyråer på mindre
orter, skedde på grund av studiens begränsade omfattning genom ett bekvämlighetsurval av mindre reklambyråer i Dalarna.
2.2.2 Intervju – Reklambyrå A
I dagsläget (maj 2012) består Reklambyrå A av fem anställda. De arbetar
till stor del med att ta fram trycksaker, broschyrer, mässmaterial och grafiska profiler till sina kunder. De jobbar även en hel del med webb, men
köper då in programmering. Kunderna består av många mindre företag,
och finns företrädesvis i reklambyråns närområde.
Intervjun genomfördes i reklambyråns lokaler, med två av reklambyråns
grafiska formgivare. Intervjun tog cirka en timme.
2.2.3 Intervju – Reklambyrå B
I dagsläget (maj 2012) består Reklambyrå B av två anställda. Reklambyrån
arbetar till största delen med att ta fram trycksaker till sina kunder, och att
undervisa. Kunderna består i dagläget av stora kunder i närområdet, men
om reklambyrån skulle rikta in sig strategiskt på en målgrupp, så skulle
den utgöras av små och medelstora företag.
Intervjun genomfördes i reklambyråns lokaler, med reklambyråns ägare.
Intervjun tog cirka en timme.
2.2.4 Intervju – Reklambyrå C
I dagsläget (maj 2012) består Reklambyrå C av totalt 5 anställda. Reklambyrån fungerar som en partner till sina kunder och hjälper dem med strategi, kampanjer, varumärkesutveckling och marknadsplanering för hela
året. Kunderna består i maj 2012 av mindre företag, som till stor del befinner sig i närområdet. De har också ett fåtal kunder i större städer som
Stockholm och Göteborg. Reklambyrån riktar sig även till medelstora företag som har Sverige och Norden som sin marknad.
Intervjun genomfördes via ett Skypemöte med en av delägarna, eftersom
det underlättade för reklambyrån att avsätta tid för intervjun. Intervjun tog
cirka 30 minuter.
2.2.5 Intervju – Reklambyrå D
I dagsläget (maj 2012) består Reklambyrå D av två heltidsanställda och en
deltidsanställd. De arbetar inte primärt med reklamkampanjer utan i stället med grafisk formgivning, informationsmaterial och företagspresentationer. Företaget anser att de har en nisch inom bokformgivning. Kunderna
består till stor del av små kunder och en handfull mellanstora kunder i
närområdet. Reklambyrån har som mål att få fler mellanstora kunder.
Intervjun genomfördes i reklambyråns lokaler med ägaren av byrån. Intervjun tog cirka 45 minuter.
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3 Resultat
3.1 Enkätundersökning – företagens attityd till distansarbete
Resultaten från enkätundersökningen med medelstora företag visade att 38
procent av respondenterna i större utsträckning vill arbeta med internetbaserade verktyg för distanskommunikation i kontakten med en reklambyrå.
62 procent angav att de inte vill göra det.
Av dessa 62 procent, har 20 procent svarat att de föredrar personlig kontakt med reklambyrån. 11 procent anger att de vill ha reklambyrån i närheten och ytterligare 11 procent menar att de inte har något intresse av det.
Dock anger drygt hälften att det beror på andra orsaker, som ej har specificerats.
En stor del av de som inte är intresserade av distanskommunikation i
större utsträckning, kan tänka sig det om reklambyråerna hjälper dem
igång med den nya tekniken.
3.1.1 Val av ny reklambyrå
Vid val av ny reklambyrå ansåg respondenterna att personlig kontakt med
reklambyrån samt högkvalitativa referensjobb är de faktorer som upplevs
ha störst betydelse. I tabell 3 visas hur viktiga de olika faktorerna ansågs
vara enligt respondenterna. Närhet till reklambyrå var det som var minst
viktigt.
Tabell 3 – Värdering av faktorer vid val av ny reklambyrå. Fördelningen av
svar i procent. 1 = oviktigt och 5 = mycket viktigt. Även medelvärde visas.
1

2

3

4

5

Medelvärde

Bra personlig kontakt

0

0

8

25

67

4,59

Bra referensjobb/god
kvalitet

0

0

13

31

56

4,43

Reklambyråns prisnivå

0

6

35

38

21

3,74

Närhet till reklambyrå

8

8

31

40

13

3,42

3.1.2 Verktyg för distanskommunikation
E-mail var det verktyg för distanskommunikation som alla respondenter
angav att de använder sig av, som visas i diagram 1, men över hälften (54
procent) använder sig även av verktyg för videokonferenser/videomöten,
och närmare hälften (40 procent) utnyttjar verktyg för filhantering. Däremot framkom det att endast 25 procent av företagen använder sig av sociala medier i dagsläget.
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Diagram 1 – Företagens användning av internetbaserade verktyg för distanskommunikation i dagsläget
Annat
Sociala medier
Filhantering/delning av filer
Videokonferens/videomöte
E-mail
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Andel företag

3.1.3 Fördelar med distanskommunikation
”Minskade kostnader för företaget” är den positiva effekt som respondenterna ansåg som mest fördelaktig med distanskommunikation. Även ”Effektivare kontakt” och ”Lättare att dela filer” ansågs som ganska stora fördelar. Den effekt som sammanlagt ansågs vara minst fördelaktig av
ovanstående var ”tillfälle att lära ny teknik”. Tabell 4 visar att alla de positiva effekterna med distanskommunikation fick ett medelvärde över tre.
Tabell 4 – Värdering av fördelaktiga effekter vid distanskommunikation
med reklambyrå. 1 = inte alls fördelaktig och 5 = mycket fördelaktig. Även
medelvärde för varje effekt visas.
1

2

3

4

5

Medelvärde

Minskade kostnader för
företaget (resekostnader,
arbetstid)

2

0

21

44

33

4

Lättare att dela filer

6

4

21

44

25

3,8

Effektivare kontakt

4

6

19

44

27

3,8

Lättare att samordna möten

2

4

33

42

19

3,7

Kortare möten

2

8

21

56

13

3,7

Minskad miljöpåverkan

4

10

27

36

23

3,6

Minskade transporter

6

10

21

44

19

3,6

Tillfälle att lära ny teknik

10

19

29

36

6

3,1
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3.1.4 Nackdelar med distanskommunikation
Ingen av de negativa effekterna med distanskommunikation ansågs som
övervägande problematiska. Den effekt som dock fick högst medelvärde var
”Mindre personlig kontakt”, trots att medelvärdet inte kan anses vara särskilt högt. De effekter som bedömdes som minst problematiska var de som
relaterade till tekniken, även om skillnaderna dem emellan var ganska små.
Tabell 5 – Värdering av negativa effekter vid distanskommunikation med
reklambyrå. 1 = inte alls negativ och 5 = mycket negativ. Även medelvärde
för varje effekt visas.
1

2

3

4

5

Medelvärde

Mindre personlig kontakt

12

19

25

27

17

3,2

Risk för teknikkrångel

10

23

31

21

15

3,1

Risk för missförstånd

2

27

34

29

8

3,1

Svårare att skapa
långa affärsrelationer

8

25

27

32

8

3,1

Tekniken kräver inlärning

6

19

46

23

6

3

Krav på internetkapacitet

8

44

31

15

2

2,6

3.1.5 Kommunikation i olika produktionssteg
Resultaten visade att respondenterna till största delen föredrar att inledande möte och presentation av grundidé sker genom ett personligt (fysiskt) möte med reklambyrån. Däremot ansåg de flesta att korrektur sker
smidigast med hjälp av e-mail. När det gäller arbetsmöten var respondenterna splittrade, somliga menade att det personliga mötet är att föredra.
Resterande var av uppfattningen att videokonferens/videomöte, telefon
eller e-mail fungerar bra i detta produktionssteg, videokonferens/videomöte var dock det kommunikationssätt som flest föredrog. För
slutgodkännandet ansåg de flesta att e-mail är det verktyg de i första hand
vill använda.
Tabell 6 – Typ av kontakt som respondenterna föredrar vid olika steg. Värdet är andel angivet i procent. Den form av kontakt som föredras av flest
respondenter i varje produktionssteg är markerad med fet stil.
Personligt
möte

Telefon

E-mail

Videokonferens
/videomöte

Verktyg för
filhantering

Inledande möte

67

28

0

0

5

Presentation
av grundidé

83

0

6

11

0

Arbetsmöte

27

17

17

39

0

Korrektur
av material

5

5

57

5

28

Slutgodkännande

39

0

56

0

5
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3.2 Intervjuer – Reklambyråernas attityd till distansarbete
På frågan om det är en nackdel ur konkurrenssynpunkt att inte befinna sig
i ett storstadsområde, ansåg reklambyrå B och C att det inte är någon
nackdel, och A och D att det kan vara en nackdel. Samtliga reklambyråer
nämnde att reklambyråns storlek är mer avgörande än var den är belägen,
för att kunna konkurrera om större kunder i exempelvis Stockholmsområdet.
Reklambyrå A och D nämnde att det i dagsläget är en nackdel för dem att
inte befinna sig i Stockholmsområdet. De tror att verktyg för distanskommunikation till viss del kan motverka nackdelen med att vara belägen på en
mindre ort: ”Kompetensen sitter inte i postnumret”, menar reklambyrå D.
Distanskommunikation kan dock inte ses som ett medel för att kunna konkurrera med reklambyråer på annan ort, ansåg reklambyrå B och C: ”En
reklambyrå i Stockholm kan också erbjuda kunderna samma typ av distanskommunikation, men vi kan säga att även vi kan erbjuda det, trots att
vi befinner oss i skogen”, förklarade reklambyrå C.
Reklambyrå B menade att det krävs en verkligt unik produkt för att det ska
vara möjligt att värva kunder på orter utanför närområdet. De ansåg dock
att verktyg för distanskommunikation i så fall kan vara ett bra hjälpmedel.
3.2.1 Distanskommunikation med kunder i dagsläget
Endast reklambyrå C svarade att de i större utsträckning arbetar med distanskommunikation med sina kunder. De använder sig av Skype minst en
gång om dagen för videomöte och de utnyttjar även verktyg för fildelning,
som exempelvis Dropbox, regelbundet. De förklarar dock att Dropbox
oftast användas i samarbetet med leverantörer, som fotograf och copywriter, vilket en annan av reklambyråerna också påpekar.
Alla fyra reklambyråer använder sig av telefon och e-mail dagligen. Av de
som inte använder sig av de andra verktygen, ansåg flera att de inte har
haft något behov av det, eftersom deras kunder befinner sig i närområdet.
Vidare menade dessa reklambyråer att telefon och e-mail täcker in behovet
bra: ”Den direkta kontakten är alltid bäst”, förklarade reklambyrå B. Reklambyrå D berättade att de har tänkt börja använda sig av verktyg för distanskommunikation, men att det inte har blivit av.
Verktyg för projekthantering är en praktisk och bra lösning när kunden
befinner sig långt bort, ansåg reklambyrå B som hade använt sig av ett sådant verktyg.
Reklambyrå C som använder verktyg för distanskommunikation dagligen,
förklarade att det ändå blir en del resor för att träffa kunder, men att mycket trots allt kan avhandlas via videomöte. De förklarade även att mycket
kontakt med kunder sker via Facebook, eftersom många kunder har Facebook-konto.
3.2.2 Förutsättningar för distanskommunikation
På frågan om kunderna har varit intresserade av att sköta viss kontakt genom verktyg för distanskommunikation, menade de flesta att kunderna
inte har varit det. Troligen på grund av att behovet inte har funnits, förklarar de. Reklambyråerna B och C yttrade även att kundens intresse av distanskommunikation beror på hur it-kunnig/-van kunden är: ”Kunderna är
inte alltid så tekniska”, förklarade reklambyrå B.
Reklambyrå B ansåg att tydlighet är viktigt för att budskapet skall gå fram
vid distanskommunikation. De menade att det kan vara svårt med ironi och
liknande eftersom det inte går igenom när man inte har direktkontakt.
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”Skype är nästan samma sak som att prata face to face”, menar dock reklambyrå B.
Likaså ansåg reklambyrå A och D att tydliga instruktioner och ett bra upplägg är viktigt för att kunden ska känna sig trygg i situationen och förstå att
distanskommunikation inte är svårt.
3.2.3 Kommunikation i olika arbetssteg
Det framgick tydligt att distanskommunikation inte kan ersätta det fysiska
mötet fullt ut, något som alla reklambyråer var eniga om. De flesta ansåg
att det är väldigt viktigt med ett personligt möte vid uppstart av ett nytt
projekt, för att skapa en personlig relation till kunden: ”Det är mycket viktigt att kunna äta lunch och ta en promenad för att lära kunden mer personligen”, framhåller reklambyrå D.
Samtliga reklambyråer ansåg att det även är viktigt med ett personligt möte
vid presentation av en idé: ”Man vill kunna använda hela kroppen för att
uttrycka sig vid en presentation, och det är viktigt att kunna läsa av kunden”, förklarar reklambyrå A.
Reklambyrå B menade att det personliga mötet är viktigt när stora beslut
skall fattas, likadant när komplexa saker skall avhandlas. De förklarade
även att personlig kontakt ger starkare band till kunden, vilket leder till ett
bättre samarbete. Reklambyrån menade också att det personliga mötet kan
generera andra uppdrag.
Telefon, e-mail och i viss utsträckning Skype, ansågs som bra kommunikationssätt för att sköta vardagssaker och avstämningar. Flera angav också att
e-mail är bra eftersom det genererar något skriftligt som man kan hänvisa
tillbaka till: ”Vi använder e-mail för allt som behöver finnas arkiverat”,
förklarar en av reklambyrå C.
3.2.4 Fördelar med distanskommunikation
Tidsbesparing ansågs vara den största fördelen med distansmöten enligt
reklambyråerna. Kortare möten, minskad restid och minskad tid för att
författa e-mail, var de punkter som ansågs leda till tidsbesparingen.
Andra fördelar som framkom under intervjuerna, var möjligheten att hantera fler kunder om vissa möten sker på distans, samt att färre resor är
fördelaktigt ur miljösynpunkt.
Reklambyrå C ansåg även att distansmöten är mer effektiva, eftersom de
inte kräver samma planering. De menar att ett Skype-möte kan vara en
smidig lösning om det inte går att få till en personlig träff.
3.2.5 Nackdelar med distanskommunikation	
  
Nackdelarna med distansmöten handlade enligt de intervjuade till stor del
om tekniken. Några synpunkter som framkom var att det kan vara svårt att
läsa av nyanser och att inlevelsen försvinner när ögonkontakten uteblir (vid
exempelvis Skype). Även det faktum att distansmöten kräver en teknisk
lösning ansågs av reklambyrå C som ett problem, eftersom det skapar ett
teknikberoende.
Några av reklambyråerna menade även att det är en nackdel att det blir en
slags tekniktröskel som gör att det kan kännas krångligt, både för kunden
och för reklambyrån.
Reklambyrå D nämnde även att de ser det som en nackdel att det personliga mötet uteblir. De menade att det inte går att endast använda sig av
distanskommunikation, det personliga mötet är också viktigt.
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4 Analys
4.1 Distanskommunikation mellan reklambyrå och kund
I undersökningen från TNS Sifo (2012) om ”smarta” företag framgår det att
27 procent av studiens respondenter använder sig av internetbaserade möten med sina kunder. Resultaten från enkätundersökningen med företagen
i detta examensarbete tyder på ännu högre användande. Hela 54 procent
har använt sig av internetbaserade möten. Det blir fler och fler som väljer
att arbeta med internetbaserade verktyg för distanskommunikation enligt
Räsänen et al (2010, s 264–273). I vår enkät framgick det att 38 procent
önskar att i större utsträckning arbeta med dessa verktyg medan 62 procent som inte önskar detta. Dock tyder resultaten från enkäten på att fler
som är negativt inställda, kan tänka sig att arbeta med internetbaserade
verktyg om reklambyrån hjälper dem igång. Detta ställer krav på reklambyråns eget teknikkunnande och intresse för internetbaserad distanskommunikation.
Av de reklambyråer som intervjuades, var det endast en som regelbundet
använde sig av verktyg för distanskommunikation. Fler av de andra har
sporadiskt använt sig av verktyg för projekt-/filhantering. Reklambyråerna
visade ett klart intresse för de olika internetbaserade verktygen som de i de
flesta fall inte var närmare bekanta med. Inställningen var generellt positiv,
men i dagsläget är inte kunderna märkbart intresserade av detta arbetssätt.
Detta kan bero på att de flesta av reklambyråerna har sina kunder i närområdet, så behovet anses inte vara så stort.
God personlig kontakt var den viktigaste parametern vid val av ny reklambyrå, enligt enkätresultatet, tätt följt av god kvalitet. Även tidigare studier
visar att det personliga mötet inte går att ersätta helt och hållet (Deric &
Nilsson, 2002; Maznevski & Chudoba, 2000). Däremot verkade inte närheten till reklambyrån ha lika stor betydelse. Eftersom det finns stora fördelar med distanskommunikation, bör det därför vara gynnsamt för båda
parter, om det går att skapa en god relation utan täta personliga träffar. För
att uppnå en god relation kan reklambyråerna se till att ha mer tid att umgås på ett informellt sätt med sina kunder de gånger de träffas.
4.1.1 Fördelar med distanskommunikation
Minskade kostnader för företaget var den fördel som ansågs som mest positiv i enkätundersökningen. De minskade kostnaderna kan bero på färre
resor, kortare ledtider, bättre kvalitet och effektivare möten (Deric & Nilsson 2002, Krantzén et al 2008; Räsänen et al., 2010). Reklambyråerna
menade däremot att tidsbesparingen var den viktigaste fördelen för dem.
Tidsbesparingen kan eventuellt ge reklambyrån möjlighet att hantera fler
kunder, något som en intervjurespondent framhöll som en fördel.
En iakttagelse som vi gjorde, var att intervjun som genomfördes med reklambyrå C via Skype endast tog 30 minuter, medan övriga intervjuer tog
cirka en timme. Samma frågor ställdes vid alla intervjuer och trots att underlaget är mycket litet, upplevdes en tydlig skillnad på hur fokuserat och
tidsbesparande mötet blev. Tidsskillnaden uppstod eftersom det inte blev
lika mycket småprat vid skype-intervjun som vid de andra intervjuerna,
och eftersom det inte blev någon rundvisning av lokaler eller presentation
av kollegor.
I både företagens och reklambyråernas fall innebär de fördelar de nämner,
att lönsamheten troligen ökar. Det kan eventuellt betyda att både kundens,
och reklambyråns ökade lönsamhet bör lyftas fram som en mycket betydelsefull fördel vid införande av distanskommunikation.
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En viktig aspekt vid val av reklambyrå var, enligt respondenterna, att reklambyrån har bra referensjobb/god kvalitet. En fördel med distanskommunikation kan då vara att det gör det lättare för företagen att välja en
reklambyrå utanför närområdet, om dess kvalifikationer anses bättre.
Detta går i linje med Skottes (1999) resonemang om att utbudet av jobb
ökar om man kan arbeta på distans. En annan fördel med distanskommunikation är att kvaliteten ökar (Deric & Nilsson 2002). Möjligheten att ha
tätare kontakt bör kunna leda till att fel och missförstånd upptäcks och
åtgärdas i ett tidigt skede, vilket kan förväntas minska kostnader för både
företagen och reklambyråerna.
Prisnivån uppfattades inte som den viktigaste faktorn när respondenterna
skulle välja reklambyrå. Företagets kostnader kan dock minskas om de
väljer en reklambyrå med lägre prisnivå. Tabellen från Sveriges kommunikationsbyråer (se avsnitt 1.2.4) som visar intäkter per anställd, tyder på att
prisnivån hos reklambyråer utanför storstadsområden generellt sett är
lägre. Detta är en intressant aspekt eftersom verktyg för distanskommunikation bör kunna ge företag möjlighet att välja en reklambyrå belägen på
landsort.
Enligt resultatet ansåg respondenterna att fördelarna med distanskommunikation överväger nackdelarna. Detta kan ha stor betydelse för att företagen och reklambyråerna ska känna motivation till att använda distanskommunikation i större utsträckning. Just motivationen är mycket viktig
menar Skotte (1999).
Trots att både reklambyråerna och de tillfrågade företagen kunde se fördelarna med distanskommunikation, verkade de ha en avvaktande inställning
till att införa det i sitt samarbete. Detta kan eventuellt bero på att det finns
en viss motvilja mot att använda verktyg för videomöten, vilket beskrivs
vara fallet inom många it-företag enligt IDG (2011) [Internet]. Troligtvis
spelar även den minskade personliga kontakten, som distanskommunikation innebär, stor roll för företagens och reklambyråernas inställning.
4.1.2 Nackdelar med distanskommunikation
Det är sannolikt att ”minskad personlig kontakt” anses vara särskilt negativt av både företag och reklambyråer, eftersom begreppet innefattar flera
olika nackdelar. Det blir svårare att skapa en personlig relation utan att ses
fysiskt, den personliga relationen mellan två samarbetande parter är dock
mycket viktig (Skotte, 1999; Wang, Liang & Wu, 2006). En personlig relation ger även lojala kunder, och höjer kvaliteten (Persson, 2010), något som
är angeläget för både reklambyråer och företag.
Minskad personlig kontakt, innebär vidare att delar av kontakten sker genom verktyg för distanskommunikation, men det finns nackdelar med
detta. Det är ofta svårare att nå fram med sitt budskap i en videokonferens
och det uppstår lättare missförstånd och konflikter vid distanskommunikation (Deric & Nilsson, 2002; Hall & Höglund, 2011; Pearlson & Saunders,
2010). Risken för missförstånd ansågs dock inte som ett övervägande problem, av respondenterna i enkätundersökningen. Troligen går missförstånd
att undvikas genom att anpassa mediet efter budskapet. Jacobsen &
Thorsvik (2008) menar att ett budskap når fram bättre om man använder
ett medium som kan överföra rik information, exempelvis videomöten.
Enligt de intervjuade reklambyråerna var nackdelarna till stor del förknippade med inlärning av tekniken och teknikvanan hos kunderna. Flera av
reklambyråerna verkade förutsätta att kunderna inte var villiga att ta till sig
ny teknik. Det visade sig dock att företagen såg tekniken som det minst
problematiska med distanskommunikation.
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Reklambyråernas svar speglar möjligtvis deras egen inställning till tekniken. Av de reklambyråer som intervjuades var det endast en som angav att
de använder sig av videomöten i större utsträckning. Däremot svarade över
hälften av företagen som deltog i enkätundersökningen att de använder sig
av videomöten i dagsläget. Detta stämmer väl överens med tidigare studier
(Räsänen et al., 2010; TNS Sifo, 2012). Troligtvis är det därför en fördel för
reklambyråerna om de kan erbjuda sina kunder möjlighet till videomöten.
Både Pearlson & Saunders (2010) och Skotte (1999) menar att den yngre
generationens vana av informationsteknik och internetbaserad kommunikation driver på utvecklingen mot ett mer distansbaserat arbetssätt.
4.1.3 Förutsättningar för distanskommunikation
En annan viktigt förutsättning för distanskommunikation är att både reklambyrån och kunden är medvetna om de begränsningar som kommunikationssättet innebär. Det är troligen angeläget att båda parter uttrycker
sig tydligt för att undvika missförstånd, eftersom avsaknaden av ickeverbala signaler gör det svårt att överföra rik information (Backlund, 2006;
Jacobsen & Thorsvik, 2008).
Reklambyråernas tveksamma inställning till distanskommunikation, som
beskrevs i avsnitt 4.1.2, kan bero på att de till stor del saknar erfarenhet av
det. Det kan vara svårt att veta vilket verktyg som är lämpligast i olika situationer (Räsänen et al. 2010). Förmodligen krävs det därför att reklambyråerna själva sätter sig in i tekniken och övar på att använda de olika verktygen, innan de introducerar dem för kunden. Troligtvis kan det därför
underlätta för både reklambyrån och kunden om det finns tydliga instruktioner för vilket verktyg som skall användas till vad, och hur det skall användas, något som även Skotte (1999) påpekar är viktigt vid distansarbete.
I takt med att utbudet av verktyg för internetbaserad kommunikation
växer, förändras även vårt sätt att kommunicera. IDG (2010) förklarar att
det personliga mötet får konkurrens av exempelvis videomöten. En stor del
av respondenterna i enkätundersökningen angav också att de i dagsläget
redan använder sig av distanskommunikation.
Det är dock svårt att tyda deras inställning till att införa distanskommunikation i samarbetet med en reklambyrå. Över hälften uppgav att de inte vill
det, men många verkade vara öppna för det om reklambyrån hjälper dem
att komma igång. Det tyder på att det finns en viss oro över tekniken, trots
att företagen själva inte såg det som ett större problem. Detta visar ännu
tydligare att det förmodligen krävs instruktioner för hur distanskommunikation skall användas, något även Topi (2004) håller med om, samt i vilka
arbetssteg vilket verktyg är mest lämpligt.
4.1.4 Kommunikation i olika arbetssteg
Enligt denna studie, kan internetbaserad kommunikation vara väl lämpad
vid vissa arbetssteg och olämplig vid andra. Genom att såväl kund som
reklambyrå är medveten om lämplighet för distanskommunikation i olika
steg, kan kommunikationen ske på lämpligaste sättet. Vilken typ av kontakt
respondenterna föredrar kan påverkas av tidigare erfarenhet och upplevelse de har av respektive kommunikationssätt.
•
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Inledande möte: Svaren från såväl intervjuer med reklambyråerna,
enkätundersökning hos medelstora företag, Patel (2012) samt Deric & Nilsson (2002, s 52) ger starka indikationer på att vid det
första inledande mötet är det personlig kontakt som är att föredra.
Det personliga mötet ger enligt en intervju möjlighet för att använda kroppsspråket i större utsträckning. Backlund (2006, s 20)
påpekar att ”vi talar utan ord” med gester, hur vi är klädda och
med de saker vi omger oss med. I enkätundersökningen var den

personliga kontakten den faktor som hade störst betydelse för
kunderna. Alltså ska inledande möten och träffar ske genom att
parterna träffas personligen.
•

Grundidé: Ofta består grundidén av skisser eller så kallade ”dummies”. I vår enkät ger målgruppen ett mycket tydligt svar där hela
83 procent anser att denna presentation bör ske genom personligt
möte. Detta stöds väl av Jacobsen & Thorsvik (2008, s 299) studie
av ”rik” kommunikation, då denna enligt författarna ger möjligt att
överföra fler signaler samtidigt, ge snabb återkoppling och möjliggöra för personlig anpassning av budskapet. Genom att använda
sig av fler signaler som röst, tonläge, gester och mimik tillsammans
med återkoppling och personlig anpassning, så kan dialogen kring
grundidén ta form.

•

Arbetsmöte: Vid ett arbetsmöte diskuteras ofta layout och komposition i en trycksak. För att hinna med deadlines i produktionen,
behöver ofta snabba beslut tas i detta arbetssteg. Det kan vara svårt
att förutspå när dessa avstämningar behöver ske på förhand. Detta
öppnar upp för andra mötesformer än personligt möte. I enkäten
svarar de flesta att de föredrar videomöte vid detta produktionssteg. Dock tätt följt av personligt möte, telefon och e-mail. Detta
kan bero på hur van kunden är vid internetbaserad kommunikation, hur omfattande uppdraget är och tidsramar. Krantzén et al.
(2008) visar i sin studie att deltagarna vid ett möte på distans behöver känna förtroende för varandra. När det gäller arbetsmöten är
det bäst att i samförstånd med kunden avgöra vilket kommunikationsmedel som är bäst just vid det tillfället.

•

Korrektur av material: När produktionen har nått så långt som till
korrekturstadiet, är det mesta klart. Kunden är den som ska godkänna korrektur innan tryck enligt ”Allmänna villkor rörande samarbete mellan reklamköpare och reklamproducent”(2010) [Internet]. Reklambyråerna ansåg, att ett skriftligt svar från kunden är
viktigt att ha vid eventuella oklarheter senare i produktionen och i
arkiveringssyfte. Detta leder oss till ett antagande om att e-mail
kommer att finnas kvar länge som det mest föredragna kommunikationssättet vid korrektur.

•

Slutgodkännande: Vid slutgodkännande är produkten/tjänsten
klar för leverans till kund. Enligt intervjuerna vill reklambyråerna
försöka skapa lojala kunder som vänder sig till dem även nästa
gång de ska köpa en grafisk produkt. Detta går helt i linje med vad
Persson (2010, s 30) skriver i sin studie att lojala kunder och långvariga relationer är det mest lönsamma för reklambyrån. Även för
kunden bör en långvarig relation vara önskvärd, eftersom de i
kommande produktioner redan känner reklambyrån och kan sköta
fler möten via internetbaserad kommunikation då dessa är mer effektiva (Krantzén et al., 2008).
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4.2 Metodreflektion
4.2.1 Enkätundersökning
Urvalet för enkätundersökningen på 200 företag, ansågs nödvändig med
tanke på studiens tidsramar. Ökad trovärdighet hade dock kunnat uppnås
med ett större urval ur populationen. Som förutsättning för urvalet ställdes
kravet att det skulle finnas tillgänglig kontaktinformation till marknads-/
informationsansvarig eller VD på företagets hemsida. Denna avgränsning
innebar en ökad risk för ett snedvridet urval eftersom en hemsida med
utförlig kontaktinformation eventuellt indikerar att företaget har en viss
attityd till kommunikation. Det kan i sådana fall ha påverkat de svar företaget gav.
Utförligare svar hade uppnåtts om det hade varit obligatoriskt att ange
anledning vid svarsalternativ ”övrigt” i enkäten.
De svar som enkätundersökningen gav var relevanta och täckte in vår frågeställning väl. Pilotstudien som låg till grund för enkäten var troligtvis en
viktig faktor för att uppnå detta.
4.2.2 Intervjuundersökning
Urval av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval där de intervjuade valdes utifrån geografisk närhet till Högskolan Dalarna. Denna urvalsmetod valdes med studiens tidsramar samt ekonomiska förutsättningar
i åtanke.
Ett obundet slumpmässigt urval hade ökat studiens trovärdighet eftersom
de svar som har erhållits eventuellt kan ha påverkats av regionala skillnader. Även ett större urval hade ökat studiens trovärdighet.
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5 Slutsatser
5.1 Mål
Huvudmålet med denna studie var att undersöka förutsättningarna för
mindre reklambyråer att använda sig av internetbaserade verktyg för
distanskommunikation i kontakt med sina kunder.
De tekniska förutsättningarna för distanskommunikation finns idag tillgängliga till ett lågt pris för alla företag (t.ex. Skype, Dropbox). Utmaningen
för distanskommunikation ligger mer i den mentala inställningen till dessa
hjälpmedel. Resultaten från enkätundersökningen pekade tydligt på att
företagen ansåg att den personliga kontakten är mycket viktig, vilket även
reklambyråerna höll med om. Två tredjedelar av respondenterna i enkätundersökningen ansåg att bra personlig kontakt var den viktigaste faktorn i
samarbetet med en reklambyrå. Detta ansågs viktigare än såväl bra referensjobb som låg prisnivå.
Syftet med studien var att:
• Fastställa intresset hos mellanstora företag (aktiebolag med
50–99 anställda), att arbeta på distans med en reklambyrå.
Enkätundersökningen visade att endast drygt en tredjedel av företagen önskade att utöka distanskommunikationen med reklambyråerna. Resten önskade inte detta. Motståndet mot distanskommunikation från företagen ansågs därmed vara relativt stort, vilket
kan bero på att den personliga kontakten ansågs som mycket viktig.
Däremot pekade studien på att företagen använder sig av videomöten i andra sammanhang i dagsläget (maj 2012). Resultaten visade
även, något överraskande, att videomöten ansågs som den föredragna kommunikationsformen vid arbetsmöten. Flertalet av de
som var negativt inställda till distanskommunikation med reklambyrån, kunde eventuellt tänka sig detta arbetssätt om reklambyrån
hjälper dem igång.
•

Fastställa intresset hos mindre reklambyråer (1–5 anställda), att
arbeta på distans med sina kunder.
De reklambyråer som intervjuades i detta examensarbete använde
endast i liten utsträckning verktyg för distanskommunikation i
dagsläget (maj 2012). Enligt reklambyråerna har kunderna inte visat något större intresse för internetbaserad distanskommunikation, men reklambyråerna var villiga att anamma ett sådant arbetssätt om kunderna så önskar.
För reklambyråerna var den personliga kontakten även mycket viktig för att få en långvarig relation till kunden. De ansåg också att
kroppsspråket är betydelsefullt för att förmedla budskap och för att
känna av kundernas sinnesstämning.
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•

Undersöka hur fördelar och nackdelar med distanskommunikation mellan reklambyrå och kund värderas av de två ovanstående
målgrupperna.
Viktigaste fördelen enligt företagen:
o Minskade kostnader för företagen (resekostnader, arbetstid)
Viktigaste nackdelen enligt företagen:
o Mindre personlig kontakt
Viktigaste fördelen enligt reklambyråerna:
o Tidsbesparing
Viktigaste nackdelen enligt reklambyråerna:
o Teknikberoende
Både företagen och reklambyråerna var överens om fördelarna. Ett
antagande är att distanskommunikation kan komma att öka i framtiden, eftersom det inte finns tid att resa till alla möten. Enligt företagen var mindre personlig kontakt, den största nackdelen med distanskommunikation. Bedömning av nackdel ansågs neutral. Reklambyråerna fann dock att de teknikrelaterade nackdelarna var de
största. Kundernas teknikvana, och deras villighet att använda ny
teknik, verkade till viss del underskattas av reklambyråerna.

•

Undersöka vilken typ av verktyg för distanskommunikation som
är lämpliga vid olika arbetssteg, samt undersöka vilken typ av
verktyg företagen och reklambyråerna använder sig av idag.
o
o
o
o

Inledande kontakt och presentation av grundidé bör ske
vid personligt möte.
Arbetsmöte kan ske via videomöte.
Korretur, som bör kunna arkiveras, ska helst ske genom
kontakt via e-mail eller genom verktyg för fildelning.
Slutgodkännande bör ske via personligt möte för att upprätta lojalitet, vilket kan leda till kommande uppdrag.

I dagsläget används mest telefon och e-mail för kommunikation,
men studien ger tydliga indikationer på att kunderna är villiga att
använda videomöten vid arbetsmöten. För att spara tid och pengar,
bör såväl företag som reklambyråerna utnyttja detta arbetssätt.
Dock är det en mental tröskel som ska övervinnas. Reklambyråerna kommer att behöva vara initiativtagare för distanskommunikation och hjälpa kunderna igång med detta arbetssätt.
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Bilagor
Bilaga 1 – Definitionsordlista
Adobe Connect
Adobe Connect är ett webbkommunikationssystem som stöder och utökar
funktionaliteten i Adobe Acrobat Professional och möjliggör webbkommunikationslösningar för distanskonferenser och onlinesamarbete inom företaget (Adobe, 2012) [internet]. Programmet kräver ingen speciell programvara hos användaren utan körs direkt i webbläsaren.
Basecamp
Basecamp är ett internetbaserat projekthanteringsverktyg som kan användas som hjälp för att organisera och dela filer, textdokument och listor
(Wikipedia, 2012) [internet]. Basecamp ger även möjlighet att organisera
projektdeltagare och synkronisera scheman och milstolpar. Dessutom gör
verktyget det enkelt att särskilja olika projekt, och att lagra dem på ett säkert och effektivt sätt (Basecamp, 2012) [internet].
Dropbox
Är en internetbaserad filhanteringstjänst där användaren kan spara sina
filer och dela dem med andra användare genom att synkronisera filerna
(Wikipedia, 2012) [internet]. Alla filer som sparas i dropboxen sparas samtidigt till datorer och telefoner som är knutna till Dropbox-kontot, och på
Dropbox server (Dropbox, 2012) [internet]. Detta gör det möjligt att
komma åt filerna när som helst, både via internet och offline direkt i datorn
eller telefonen.
Facebook
Användarna kan skapa en egen profil, lägga till andra som vänner och utbyta meddelanden. Det finns möjlighet att ansluta sig till intressegrupper
så som föreningar och olika företag. Idag (2012) är Facebook det mest använda sociala mediet i världen (Wikipedia, 2012) [internet].
Flaunt Kit
Flaunt Kit är ett interaktivt mötesverktyg. Med programmet kan mötesdeltagare dela på jpg-bilder, png-bilder och pdf:er i realtid (Flaunt Kit, 2012)
[internet]. Samtliga mötesdeltagare ser samma vyer och alla kan kommentera och markera bilderna trots att man befinner sig på olika platser eftersom samma presentation visas samtidigt på allas skärmar (Infotech
Umeå, 2012) [internet].
Google+
Google+ som ofta förkortas till G+ är ett socialt medie som kan användas
av dem som har ett Google konto. Målet är att utmana Facebook. Google+
liknar Facebook i upplägget (Wikipedia, 2012) [internet].
Skype
Skype är en ”programvara för mjukvarutelefoni som möjliggör kostnadsfria
röst- och videosamtal till andra användare” (Nationalencyklopedin, 2012)
[internet]. Detta sker enligt NE med så kallad IP-telefoni, vilket kan definieras ”användande av datornät med utnyttjande av Internet Protocol (IP)
för överföring av telefonsamtal”. Skype erbjuder även möjligheten att telefonera till fasta telefoner och mobiltelefoner mot en viss kostnad, samt ett
antal andra tjänster, så som videokonferenser, meddelandetjänster och
ledningsverktyg (Skype, 2012) [internet].
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Twitter
Twitter är ett socialt medie och en mikroblogg, som möjliggör för användaren att skicka och läsa meddelanden som högst får vara 140 tecken långa.
Dessa är öppna för alla twitteranvändare att följa (Wikipedia, 2012) [internet].

34/43

Bilaga 2 – Enkätundersökning
Enkätundersökning – Distanskommunikation mellan reklambyrå och kund
1. Hur många anställda har ert företag? *
Sidan 2
2. Inom vilket område verkar ert företag? *
Sidan 3
3. Hur valde ni er nuvarande reklambyrå? *

•

Genom rekommendation

•

Genom sökning på internet

•

Blev kontaktad personligen av reklambyrån

•

Till följd av reklam från reklambyrån

•

Har ingen reklambyrå idag

•

Vi har egen inhousebyrå

•

Övrigt:
Sidan 4
4. Vilken typ av tjänst/produkt köper ni av er nuvarande reklambyrå *Flera
alternativ kan väljas

•

Visitkort

•

Folder/broschyr

•

Mässmaterial

•

Reklamkampanj

•

Annonser

•

Övrigt:
Sidan 5
5. Hur ofta köper ni tjänst/produkt av er nuvarande reklambyrå? *

•

1-2 ggr/år

•

3-4 ggr/år

•

Mer än 4 ggr/år
Sidan 6

6. Hur viktiga var nedanstående faktorer för ert val av nuvarande reklambyrå? *Skala 1-5 där 1= Inte alls viktigt och 5= Mycket viktigt

1
Pris
Närhet till reklam-
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

byrå
Referensjobb/upplevd
kvalitet
Reklambyråns framtoning (image)
Bra personlig kontakt
Sidan 7
7. Om ni skulle välja en ny reklambyrå, vilka faktorer är då avgörande? *Skala
1-5 där 1= Inte alls viktigt och 5= Mycket viktigt

1

2

3

4

5

Pris
Närhet till reklambyrå
Referensjobb/upplevd
kvalitet
Reklambyråns framtoning (image)
Bra personlig kontakt
Sidan 8
8. Vilken av följande internetbaserade verktyg för distanskommunikation
använder ert företag sig av idag? *Flera alternativ kan väljas

•

Videokonferens/videomöte (ex. Skype, Movi, Adobe Connect)

•

Filhantering/delning av digitalt material (ex. Dropbox, Basecamp, Flaunt kit)

•

E-mail

•

Sociala medier (ex. Flickr, Facebook, Twitter)

•

Övrigt:
Sidan 9
9. Hur fördelaktiga är dessa effekter vid distanskommunikation med en reklambyrå? *Skala 1-5 där 1= Inte alls fördelaktig och 5= Mycket fördelaktig

1
Minskade
transporter
Tillfälle att
lära ny teknik
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kortare möten
Effektivare
kontakt
Minskade
kostnader för
er
Lättare att
samordna
möten
Lättare att
dela filer
Minskad miljöpåverkan
Sidan 10
10. Hur problematiska är dessa effekter vid distanskommunikation med en
reklambyrå? *Skala 1-5 där 1= Inte alls problematisk, 5= Mycket problematisk

1

2

3

4

5

Mindre personlig kontakt
Risk för att tekniken
krånglar
Tekniken kräver viss
inlärning
Risk för missförstånd
Svårare att skapa långvariga affärsrelationer
Distanskommunikation
kräver viss internetkapacitet
Sidan 11
11. Vill ni i större utsträckning arbeta med internetbaserade verktyg i kommunikationen med en reklambyrå? *(Med internetbaserade verktyg menar vi ex.
verktyg för videokonferens, filhantering och e-mail)

•
•

Ja
Nej
Sidan 12
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12. Vilken typ av kontakt med en reklambyrå föredrar ni i första hand vid följande produktionssteg? *

PersonETeleligt
mai
fon
möte
l

Videokonferens/videomöte

Verktyg
för filhantering

Inledande
möte
Presentation
av grundidé
Arbetsmöten
Korrektur av
material
Slutgodkännande
Sidan 13
12. Vad är det som gör att ni i dagsläget inte vill arbeta med verktyg för distanskommunikation i större utsträckning? *

•

Föredrar personlig kontakt med reklambyrån

•

Vill ha reklambyrå i närområdet

•

Brist på lämplig teknisk utrustning

•

Har inget intresse av det

•

Övrigt:
Sidan 14
13. Kan ni tänka er att använda distanskommunikation i större utsträckning
om reklambyrån hjälper er igång med den nya tekniken? *

•

Ja

•

Nej

•

Eventuellt
Sidan 15
Övriga kommentarer:

Sidan 16

Tack för er medverkan!
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Kontakta oss gärna om ni har några frågor! Sara Karlsson, h09sarka@du.se Åsa
Horn, h09asaho@du.se Med vänliga hälsningar Sara Karlsson & Åsa Horn OBS!
Kom ihåg att klicka på "skicka"!
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Bilaga 3 – Frågor och svar från intervjuer med reklambyråer
A, B, C och D betecknar de fyra intervjuade reklambyråerna.
Hur många anställda är ni idag?
A: Fem
B: Två
C: Fyra
D: Två heltidsanställda och en deltidsanställd
Vilken typ av arbete gör ni mest av idag? (Formgivning, reklamkampanjer, grafiska profiler etc.?)
A: Mycket webb, köper in programmering. Trycksaker broschyrer, mässmaterial, grafiska profiler, förpackningar, logotyper.
B: Trycksaker och undervisning
C: De fungerar som en partner till kunderna, och hjälper dem med strategi,
varumärkesutveckling och marknadsplanering för hela året. Gör även all
produktion själva.
D: Grafisk formgivning, informationsmaterial och företagspresentationer.
Inte så mycket ren reklam.
Tror ni att det är en konkurrensnackdel att ni inte befinner er i
något storstadsområde?
A: Nej, inte direkt, men ibland. Vid pitch mot större kunder är det en
nackdel att vara liten. Snarare det än geografisk placering. Vi har inte tillräckliga resurser för att klara ett stort konto.
B: Nej.
C: Ja, det är svårare att konkurrera om de större kunderna i stockholmsområdet. Har i stället mindre kunder på närmare håll – en annan typ av
kunder. Har inte heller tillräckliga resurser för att konkurrera om större
kunder.
D: Ja, men det skulle inte behöva vara det. Finns ingen egentlig grund till
varför det är så. Till viss dela kan det vara en nackdel att inte finnas i
Stockholm. Har ingen möjlighet att konkurrera om stora konton i storstäder p.g.a. av storleken på byrån. Kompetensen sitter inte i postnumret.
Var geografiskt befinner sig era kunder?
A: Kunderna finns företrädesvis i Dalarna och Stockholm
B: I närområdet, Falun och Borlänge, flest i Borlänge
C: Till 80 procent i närområdet. Någon kund i Stockholm, Göteborg m.fl.
D: I Södra Dalarna.
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Riktar ni er speciellt till kunder av en viss storlek?
A: Snarare vissa branscher, vi tittar på omsättningen.
B: Om vi skulle rikta in oss, skulle vi rikta in oss mot små och medelstora
företag. Har dock stora kunder i dagsläget, som vi har fått genom personlig
kontakt.
C: Ja, till medelstora företag som har sin marknad i Sverige och Norden.
D: Ja. Vi ha många mikroföretag och små företag. Vi önskar fler medelstora
företag.
Arbetar ni på distans med era kunder idag?
A: Nej, inte i större utsträckning.
B: Nej, jobbade tidigare med en stor kund som fanns i Karlstad, då hade vi
en del distanskommunikation. Mycket sker dock via mail och telefon, jag
träffar inte kunderna så väldigt ofta. Ibland måste man träffas. Personliga
möten är viktigta eftersom de även ger andra jobb från kunden, som man
kanske inte hade fått på annat sätt.
C: Ja, hela tiden. Men det förekommer även en del resor.
D: Nej.
Vilka verktyg för distanskommunikation använder ni?
A: Vi har använt Dropbox någon gång, men då med leverantörer. Något
enstaka tillfälle med skärmdelning. Telefonmöten förekommer då och då.
Videokonferens brukar vi inte ha. Mail.
B: Mail och telefon. I ett projekt använde vi Projectplace för att dela en pdf
samtidigt som vi hade ett telefonmöte. I projektet hade vi även en gemensam samlingsplats för allt material genom Projectplace.
C: Använder Skype minst en gång om dagen för videomöte. Använder även
verktyg för fildelning, exempelvis Dropbox. Dock oftast för samarbete med
leverantörer (copy, fotograf el. annan frilans). Mycket kontakt med kund
sker via mail, allt som ska arkiveras eller när filer ska skickas. Vi kommunicerar mycket via Facebook med kunder. Pratar även mycket i telefon med
kunderna.
D: Telefon och e-mail.
Om ni nte använder verktyg för distanskommunikation (förutom e-mail och telefon) – varför?
A: Har inte något direkt behov. E-mail och telefonkontakt täcker in behovet
bra. Närheten till kunderna gör att det inte krävs. Den direkta kontakten är
alltid bäst.
B: Har inte haft behov av det.
C: –
D: Det har inte blivit av.
Är kunderna intresserade av distanskommunikation?
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A: Kunderna är inte alltid så tekniska, Har inte upplevt att kunderna har
efterfrågat distanskommunikation.
B: Nej, eftersom behovet inte har funnits.
C: Ja, men det handlar om hur it-kunniga och it-vana kunderna är.
D: Nej.
Vad krävs enligt er för att distanskommunikation med kunder
ska lyckas?
A: Vet ej.
B: Måste tänka på att vara väldigt tydlig. Ironi och liknande går inte igenom när man inte har direktkontakt. Skype är nästan samma sak som att
prata face to face.
C: Kunskap och erfarenhet. Blir alltid glada när kunden föreslår ett skypemöte. Tror att det krävs att denna typ av kommunikation blir mer implementerad i folks tjänst, och inte endast privat.
D: Det ska finnas en tydlig instruktion för kunden, så kunden inser att det
inte är svårt. Kunden måste känna sig trygg med situationen.
Tror ni att ett arbetssätt baserat på distanskommunikation ger
möjlighet att konkurrera med byråer på annan ort?
A: Tror att det skulle kunna vara en fördel om det finns ett bra upplägg för
hur kommunikationen skulle kunna fungera.
B: Nej, inte i den här typen av verksamhet. Är inte nog unik för att värva
kunder på andra orter. Hade det handlat om en verkligt unik produkt, så
hade verktyg för distanskommunikation nog kunnat vara ett bra hjälpmedel.
C: Nej. En reklambyrå i Stockholm kan också erbjuda kunderna samma typ
av distanskommunikation, men vi kan säga att även vi kan erbjuda det,
trots att vi befinner oss i skogen.
D: Ja, men vi konkurrerar på olika sätt. Stockholmsbyråerna är större och
kan hantera större konton.
Är det vissa tillfällen där det är mer viktigt att träffas fysiskt?
(ex. uppstartsmöte, korrektur o.s.v.)
A: Skulle kännas lite opersonligt att ha kontakt med kunden på distans vid
första kontakten. Presentationen är också bra med personligt möte, för att
kunna läsa av kunden. Telefon och mail används ofta för avstämningar.
Ibland mer smidigt att skicka mail än kontakt, trots att kunden befinner sig
i närheten – på kundens önskan.
B: När stora beslut ska tas, som är avgörande för hur man ska gå vidare i
ett projekt. Likadant när det handlar om komplexa saker. Personlig kontakt
gör även att man knyter starkare band med kunden, vilket ger ett bättre
samarbete. Det är viktigt att träffas personligen också. Vardagssaker kan
skötas via mail.
C: Ja, distanskommunikation kan inte ersätta det fysiska mötet. Det är
viktigt med fysisk träff vid uppstart av ett nytt projekt. Vid presentation
krävs också personlig kontakt.
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D: När man bygger upp en långvarig kontakt. Det är endast rent praktiska
saker som sker via ex. Skype. Det är mycket viktigt att kunna äta lunch och
ta en promenad för att lära kunden mer personligen. Direkta jobbmöten
behöver i så fall kombineras med mer personliga möten för att bygga den
personliga relationen.
Vilka fördelar ser ni angående distanskommunikation med era
kunder?
A: Tidsbesparing, tar tid att författa mail som följer med ex. pdf. Slipper
restid till möten. I hälften av fallen kommer kunden till byrån, och i hälften
av fallen åker vi till kunderna.
B: Spar tid och pengar. Spar även på miljön.
C: Det är effektivt. Kräver inte samma planering. Ex. denna intervju. Det
var svårt att få till en personlig träff, men det löste sig smidigt genom ett
skype-möte.
D: Det spar tid för kunden genom kortare möten och minskad restid. Spar
även tid för vår reklambyrå. Det är möjligt att hantera fler kunder om vissa
möten sköts på distans.
Vilka nackdelar ser ni angående distanskommunikation med
era kunder?
A: Att kunderna ibland inte är så tekniska, har lite motstånd, krångligt.
Personligt möte uteblir. Tror inte på enbart distanskommunikation. Inlevelsen försvinner. Ögonkontakten saknas!
B: Svårt att läsa av nyanser, tekniken kommer emellan. Det är en tekniktröskel för kunden. I ett etablerat samarbete är det nog inte något större
problem.
C: Kräver teknisk lösning. Skapar ett beroende.
D: Om det känns krångligare än att ta telefonen. Gäller både för oss och
kunden.
Vill ni i större utsträckning arbeta med verktyg för distanskommunikation?
A: Vet ej.
B: Nej inte som en uttalad strategi, kan vara ett sätt att lösa det om man
inte kan träffas på annat sätt.
C: Vi jobbar redan med det så fort det är möjligt.
D: Vill gärna använda chattprogram, där man skulle kunna dela filer. Ett
fildelningsprogram för korrektur skulle vara användbart. Det skulle vara
praktiskt att prata i telefon och visa filer samtidigt. Behöver ett bra headset
för att det ska funka. Till mobiltelefon som vi oftast använder finns inget
bra headset.
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