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Emelie Hindersson. Er närvaro har gjort en annars tung vår mycket lättare. 
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  II 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur generella projektledningsmetoder används 
inom reklambranschen. Vi ville undersöka vilka aspekter av projektledningen som kan 
påverkas av de speciella förutsättningar som finns i reklambranschen. Varje 
reklamprojekt innehåller en skapandeprocess, och vi ville se hur sådant påverkar 
projektledningen. 
 
Vi sammanställde först ett antal generella projektledningsmetoder för att få en teoretisk 
bild av hur projekt kan bedrivas. För att ge läsaren en inblick i reklambranschen och hur 
reklam skapas, beskrev vi även reklam ur ett teoretiskt perspektiv.  
 
Med utgång från vår teori, genomförde vi en kvalitativ studie av sju reklambolag i 
Karlstad. Vi gjorde djupintervjuer med en projektledare från respektive byrå, under vilka 
de fick beskriva sitt projektarbete. Det empiriska resultatet från intervjuerna jämfördes 
sedan med den teori som låg till grund för undersökningen. 
 
Undersökningen visade att reklambyråerna i stor utsträckning använde sig av 
projektledningsmetoder, i vissa fall utan att de själva var medvetna om det. Förstudien är 
inte särskilt omfattande från byråernas sida. Det är istället kunden som genomför det 
mesta av det arbete som vi skulle kalla förstudie. Planeringen av den kreativa 
arbetsprocessen var i de flesta fall så ostrukturerad som vi på förhand trott. Vi märkte 
även från vissa byråer en ovilja att strukturera planeringsarbetet, något som verkade bero 
på branschtraditioner. Efter att planeringen för projektet är gjord och idén tagits fram, har 
reklambyråerna ofta en produktionsledare som styr genomförandefasen. Projektledarna 
har då en marginaliserad roll, vilket är en skillnad gentemot gängse metodbeskrivningar 
inom akademin och näringslivet. Även om det fanns brister i planeringsarbetet, hade 
byråerna väl utarbetade rutiner inom andra delar av projektarbetet, framförallt för 
acceptansproceduren mellan byrå och kund.  
 
Byråerna visade genomgående brister när det gäller rutiner för erfarenhetsutbyte mellan 
projekt. Slutrapporter skrivs inte, och lärdomar stannar därför hos dem som deltagit i det 
specifika projektet. Det riskerar att göra reklambyråerna beroende av att medarbetare 
stannar inom företaget. 
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Abstract  

The purpose of this essay was to study to which extent project management methods are 
used in advertising projects. We wanted to investigate which aspects of project 
management can be affected by the special conditions characterizing the advertisement 
business. All advertising projects demand a process of creation, and we wanted to see 
how that can affect the project management. 
 
In order to create a picture of how projects can be run from a theoretic point of view, we 
made a compilation of a number of general project management methods. To give the 
reader an insight in the advertisement business and in how advertisement is produced, we 
also described advertisement from a theoretic point of view. 
 
With our theoretic view as base, we carried out a qualitative study of seven local 
advertising agencies. We made in-depth interviews with project managers from all seven 
agencies respectively, during which they described their project processes. The empirical 
result from the interviews was then compared with the theories that formed the basis of 
the study.  
 
The study showed that the advertising agencies to a great extent used project 
management methods, in some cases without themselves being aware of it. The agencies’ 
feasibility study is not especially comprehensive. Instead it is the clients that perform 
most of the work that we associate with feasibility studies. The planning of the creative 
work process was in most cases as unstructured as we had expected. We also noticed 
unwillingness from some agencies to make the planning process more structured, 
something that seemed to be due to business traditions. After the project planning is done 
and the idea for the campaign has been developed, the agencies often have a production 
manager to control the project execution phase. During the execution phase, the project 
manager has a marginalized role, something that differs from an academic view of project 
management. Even if the agencies had deficiencies in their planning processes, they had 
well elaborated acceptance procedures.  
 
All agencies lacked routines for exchange of experience between projects. Final reports 
are not written, and lessons learned stay within the project team. This leaves the success 
of the agencies depending on their co-workers staying in the company. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenterar vi den bakgrund och det problemområde som ligger till grund 
för vårt val av uppsatsämne. Först introduceras reklambranschen som sådan och hur deras 
arbete utvecklats. Vi formulerar därefter den undersökningsfråga som vi ämnar besvara i 
och med vår undersökning. Uppsatsens målgrupp presenteras, följt av en kritisk 
granskning av litteraturvalet. För att ge läsaren en bild av uppsatsen som helhet, avslutar 
vi med att illustrera uppsatsens disposition. 

1.1  Bakgrund 
Grunden till det som skulle bli dagens reklambransch lades 1843, då Volney Palmer 
startade historiens första reklambyrå i Philadelphia, USA. Initialt fungerade byråerna 
endast som förmedlare av reklamplats i tidningar och liknande, men under tidigt1900-tal 
började de även ansvara för utformning av innehållet (Wikipedia, 2006).  
 
I Sverige har reklamen som vi ser den idag funnits i ca 100 år. Under det sekel som gått 
sedan reklamen började få fäste i landet har utvecklingen inom branschen varit 
omfattande.  
 
Utvecklingen tog sin början i slutet av 1800-talet, då de första annonsbyråerna i Sverige 
startades. Annonsbyråerna fungerade inledningsvis endast som förmedlare av 
annonsplatser i tidningar och utformade själva sällan eller aldrig reklamen. I början av 
1900-talet började byråerna sakta förändras till att även göra annonser på uppdrag från 
kunder. Fram tills första världskrigets slut var det dock mycket ovanligt. Ännu fanns på 
byråerna inga specialiserade arbetsfunktioner, såsom det idag finns copywriters och art 
directors. Det var först under 50-talet som byrån Ervaco introducerade ett arbetssätt som 
delade in medarbetare i så kallade trianglar, arbetsgrupper bestående av en kontaktman, 
art director och redaktör. 
 
På 60-talet togs ytterligare ett steg i branschens utveckling när Fältman & Malmén 1966 
blev landets första fullservicebyrå, det vill säga att de genomförde hela processen från idé 
till färdig produkt. Under samma decennium kom också den kreativa revolutionen, då 
reklamen kom närmare konsumenten än någonsin. Själva skapandet blev allt viktigare, 
inte bara affärerna. Varumärkesprofilering slog igenom och reklam gjordes inte bara för 
att sälja för stunden utan också för att samtidigt bygga ett varumärke (Sveriges arkiv för 
reklam och grafisk design, 2002).  
 
Sedan dess har nya kommunikationskanaler gjort reklambyråernas arbete alltmer 
komplext. Mängden reklam i samhället har ökat och det har gjort att antalet byråer och 
antalet anställda på byråerna ökat. Arbetsrollerna har blivit mer definierade och 
kreatörernas roll har blivit alltmer viktig. En faktor som starkt bidragit till branschens 
utveckling och utvidgning är tv-reklamens införande 1987, då TV3 startade sina 
sattelitsändningar (Ekdahl, Wigstrand & Müller, 1999). 
 
90-talets IT-utveckling förändrade drastiskt tillvaron för reklambyråerna. Arbetssätten 
förändrades och alltmer av arbetet utfördes på datorer. Gamla arbetsfördelningar med 
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subbranscher som reproanstalter och sätterier försvann mer eller mindre över en natt. De 
nya arbetsredskapen gjorde att byråerna nu kunde leverera allt grafiskt material själva. 
Reklambranschen digitaliserades och arbeten började gå via mail. Reklambyråerna 
började göra hemsidor och reklam på nätet, och många byråer startade rena 
webbavdelningar.  
 
Samtidigt som reklambranschen bröt ny mark på 60-talet, började projektledningen som 
arbetssätt slå igenom i västvärlden. Nätplanering av projektarbete var en revolution som 
spreds från det amerikanska försvaret och ut i företagsvärlden. Tekniker som CPM och 
PERT blev standard både inom den offentliga som den privata sektorn. Till Sverige kom 
nätplanering under tidigt 60-tal och även här var det staten som var först med de nya 
teknikerna i och med Viggenprojektet som startades 1962 (Engwall, 2001). Liksom i 
USA spreds arbetssätten ut i näringslivet, och projektledare blev snart en definierad 
yrkesroll. Så även i reklambranschen, där projektledaren fick en viktig roll både som 
intern projektsamordnare och som kontakt gentemot kund.  
 
Den skapandeprocess som i viss mån krävs i varje reklamprojekt, ställer särskilda krav 
vid planeringen. Projektledaren måste under planeringsarbetet sätta tidsgränser för när en 
medarbetare ska vara färdig med sin kreativa process, vilket kan göra det svårt att 
planera. Projektledaren har också ekonomiskt och strategiskt ansvar för projekten. Oftast 
är dock projektledarens roll marginell under genomförandet av själva projektet. Byråerna 
har ofta istället en produktionsledare som ser till att projektarbetet flyter på som det ska 
(Sveriges Reklamförbund, 2006).  
 
Vi upplever att reklambranschens arbete ofta kan uppfattas som ostrukturerat och 
inspirationsstyrt. Det gör det intressant att se närmare på byråernas projektarbete, för att 
undersöka hur strukturerat deras projektarbete är. 

1.2  Syfte och undersökningsfråga 
Huvudsyftet med undersökningen är att ge en bild av i vilken utsträckning generella 
projektledningsmetoder används i reklamprojekt. Genom att intervjua projektledare på 
olika reklambolag vill vi försöka ta reda på om det finns något om skiljer projektledning 
inom reklambranschen från traditionella projektledningsmetoder. Vi vill se om de 
speciella förutsättningar som finns i reklambranschen, såsom beroendet av medarbetares 
kreativitet, kan påverka projektledningsmetodiken. Undersökningsfrågan som vi ska 
försöka besvara genom vår undersökning är som följer: 
 

I vilken utsträckning används projektledningsmetoder i reklamprojekt? 
 
Med projektledningsmetoder menar vi metoder som kan sägas vara generella och därmed 
kan appliceras på flera sorters projekt. Metoderna redovisas i uppsatsens teorikapitel. I 
vilken utsträckning innebär att vi ska försöka jämföra metodiken med hur deltagande 
reklambyråer arbetar för att kunna visa på skillnader och likheter i arbetssätt. 
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1.3  Målgrupp 
Vi tror att kunskapen är av intresse inte bara för människor som jobbar inom 
reklambranschen, utan även för människor som är intresserade av projektledningsmetodik 
i stort. Undersökningen kan även vara intressant för människor som är yrkesverksamma i 
andra områden än reklam, då de kanske kan dra lärdomar från reklambolagens sätt att 
arbeta. 

1.4  Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till reklambolag baserade i Karlstad. Vi 
avgränsar oss helt till reklambranschen, och till de sju reklambolag som ingår i studien. 
Vi har inte för avsikt att skapa en generaliserbar bild av hur projektledningsmetoderna 
som nämns används inom något annat område än inom reklambranschen. 

1.5  Kritisk granskning av litteratur 
Som utgångspunkt för den generella projektledningsmetodiken har vi valt Jansson & 
Ljungs Projektledningsmetodik (2004), emedan den ligger till grund för vår utbildning. 
Eftersom deras bok inte är en akademisk avhandling, supplerar vi den med böcker 
hämtade från framför allt USA. En viktig källa är Project Management Institutes A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (2000). Vi har även valt att referera till 
Harold Kerzner, Cleland & Ireland samt Harvey Maylor, då de är författare som det ofta 
refereras till i amerikanska böcker och artiklar om projektledning. Det finns en risk att vi 
missat centrala författare, men vi tror oss ha täckt in den mest relevanta metodiken med 
hjälp av nämnda källor. 

1.6 Uppsatsens disposition 
Vi vill genom vår undersökning finna ut om den 
projektledningsmetodik vi lärt oss används i 
reklamprojekt. För att visualisera hur vi valt att 
strukturera uppsatsen, har vi tagit fram en modell (se 
Figur 1). Uppsatsen inleds med en problemformulering 
som leder fram till vad vi vill undersöka och hur vi ska gå 
till väga. I kapitel 2 redogör vi sedan för den metod som 
beskriver vilket tillvägagångssätt vi använder för att 
besvara vår frågeställning. Kapitel 3 ägnas åt att beskriva 
de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
uppsatsen. Teorin ska tillsammans med resultatet från vår 
empiriska undersökning ge underlag för analysen i kapitel 
6. Avslutningsvis presenterar vi våra egna reflektioner 
och slutsatser.  
  

Problemformulering

Metod

Slutdiskussion

Teoretisk utgångspunkt

Empiri

Analys

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 
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2  Metod 
I detta kapitel beskrivs olika metoder som vi har nyttjat för att få svar på vår 
frågeställning, samt målet vi har för undersökningen. Frågeställningen är som redan 
nämnt under 1.2 ”I vilken utsträckning används projektledningsmetoder i reklamprojekt”. 
Metod kan definieras som ”ett tillvägagångssätt, ett medel till att lösa problem och 
komma fram till en ny kunskap. Vilket medel som helst som tjänar detta föremål, hör 
med i arsenalen av metoder” (Hellevik, 1999, s.14).  
 
Kapitlet inleds med en diskussion av vår vetenskapsfilosofiska ansats, där vi ser på 
hermeneutiken kontra positivismen. Därefter redogör vi för vårt tillvägagångssätt i 
undersökningen. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Nedan beskrivs den vetenskapliga ansats som ligger till grund för vår undersökning. Vi 
diskuterar olika vetenskapliga begrepp och motiverar varför vi valt den ansats vi har. 

2.1.1 Hermeneutik  
Utgångspunkten för all vetenskaplig verksamhet är en 
ständig sökande efter ny och sann kunskap (Grenness, 
2001). I hermeneutiken är en av huvudpoängen att 
forskarens förförståelse medför att han/hon inte kan 
uppträda förutsättningslöst. Detta medför att det i 
hermeneutiken inte finns objektiva 
forskningsmetoder, vilket gör att det inte går att tala 
om ”absolut kunskap”. (Grenness, 2001, s.58)   
 
Den hermeneutiska ansatsen antar att verkligheten 
bara existerar i kraft av vår perception, och med det 
följer att verkligheten är en social konstruktion som 
bara existerar i vår individuella eller kollektiva 
medvetenhet. Det innebär att det inte finns en sann 
erkännelse av verkligheten, utan många 
konkurrerande erkännelser och att forskaren därmed 
inte med hjälp av (objektiva) sannhetskriterier kan 
avgöra riktigheten av uppfattningen/förståelsen (Grenness, 2001).  
 
Den hermeneutiska cirkeln (se Figur 2) bygger på att helhet och del hänger samman på 
ett sådant sätt att en enskild del bara kan förstås i ljuset av helheten, samtidigt som 
helheten bara kan förstås utifrån de enskilda delarna. Det är också en annan cirkelprocess 
som gör sig gällande i förtolkningsarbetet, nämligen den förförståelse av saken som 
betraktaren alltid har med sig, och den nya förståelse som han eller hon erfar under 
processen. Önskvärt i denna process är att forskarens förförståelse och den mening som 
ligger i forskningsmaterialet skall ”smälta” ihop. Därmed är forskarens förståelse av 
något som verkat främmande blivit utvidgad och forskarens förförståelse har förändrats. 

Förståelse

Dialog 

Förtolkning 

Ny förståelse

Ny förtolkning

 
Figur 2. Hermeneutisk cirkel. 
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2.1.2 Positivism 
Den positivistiska ansatsen anser att verkligheten existerar oberoende av oss. Eftersom 
deras verklighetsuppfattning är av materiell karaktär, följer också att de tror det bara finns 
en sann bild av verkligheten. Innebörden av denna uppfattning är att det då ska vara 
möjligt att testa ett påstående eller en teoris sannhetsvärde. Skillnaden i deras syn på 
verkligheten visas genom att positivisterna vill reda ut hur något faktisk är, medan till 
exempel fenomenologerna önskar beskriva hur omvärlden uppfattas och framstår för folk 
(Grenness, 2001, s.36-37). 

2.1.3 Skillnader mellan det positivistiska och det hermeneutiska 
paradigmet 
Det positivistiska och hermeneutiska paradigmet har några grundläggande antagelser som 
skiljer dem från varandra. Den positivistiska ansatsen ser på världen som extern och 
objektiv, där analytikern är oberoende. De ser på vetenskap som något värdefullt. 
Hermeneutikerna ser å andra sidan världen som socialt konstruerad och subjektiv, där 
analytikern är en del av det som observeras. Deras syn på vetenskap är att den drivs av 
mänskliga intressen. Dessa grundantaganden gör att de får olika uppfattningar om vad 
forskaren bör göra. Positivisterna menar att forskaren bör fokusera på fakta, leta efter 
orsak/verkningssammanhang och fundamentala lagar, i tillägg till att reducera fenomen 
till deras enklaste element. Hermeneutikerna menar å andra sidan att forskaren bör 
fokusera på betydelse, och försöka att förstå det som händer. Därtill vill de också se 
helheten av varje situation. Dessa skillnader leder till att de två paradigmerna föredrar 
olika metodiska tillvägagångssätt. Det positivistiska grundsynen fokuserar på att 
formulera och testa hypoteser, där operationalisering av begrepp och mätning är centralt. 
De nyttjar också stora urval. Hermeneutikerna vill hellre utveckla idéer genom induktion 
från data. De använder också gärna fler metoder för att få olika syn på fenomen 
(Grenness, 2001, s.37).  
 
Vi vill i vår undersökning sträva efter att utöka vår förståelse för reklamprojekt och förstå 
hur reklamprojekt genomförs, vilket betyder att vi har en hermeneutisk vetenskaplig 
ansats. 

2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ datainsamling 
Kvale (1997, s.67) menar att ordet kvalitet syftar på arten av något, dess beskaffenhet. 
Kvantitet, däremot, syftar på hur mycket, mängden av något. Den kvalitativa 
undersökningen söker nyanserade beskrivningar av den undersöktes världsbild. Den 
undersökande arbetar med ord, inte med siffror. Meningen är att den kvalitativa metodens 
resultat genom sin noggrannhet ska motsvara det den kvantitativa forskaren får ut, trots 
de olika angreppssätten. 
 
Det finns även fallgropar med kvantitativa undersökningar. Ett exempel är användandet 
av enkäter. Gulliksen och Göransson (2002) menar att det kan krävas stor 
beteendevetenskaplig expertis för att kunna formulera frågor som ger de svar den 
undersökande eftersträvar.  
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Vid användandet av en kvantitativ intervjumetod, låser sig den undersökande vid att 
ställa samma frågor till alla respondenter (Johansson & Svedner, 2001). Den kvalitativa 
metoden är friare, och tillåter mer spontana följdfrågor. Den undersökande letar då inte 
bara efter rena svar i ord, utan även attityder, värderingar och intressen hos respondenten. 
Under en kvalitativ intervju behöver inte alla frågorna vara formulerade i förväg, utan det 
viktiga är att den intervjuande håller sig inom frågeområdet. I en kvantitativ metod är 
dock både frågeområde och frågor förutbestämt. Eftersom vår metod är kvalitativ har vi 
valt att fokusera på en mindre grupp respondenters åsikter. 

2.3 Val av metod 
Utifrån en hermeneutisk vetenskaplig ansats är det vanligt att använda sig av 
djupintervjuer, eftersom det som önskas är att förstå ett fenomens innebörd. Kvale (2002) 
beskriver hur forskaren med hjälp av djupintervjuer kan gå in under ett fenomens yta och 
skapa möjlighet till förståelse och reflektion över det, vilket är vad vi var ute efter i vår 
undersökning. Vi ville försöka skönja och känna igen projektledningsmetoder i 
reklamprojekt, och ville därför ha en så komplett bild av arbetssätten som möjligt. Hade 
vi valt till exempel en enkät med låsta frågor, skulle vi kunna missa väsentlig 
information. Det är projektledarna som har bäst insikt i sitt och byråernas arbete, och vi 
känner därför att det är bättre att de kan vara med och styra hur mycket och vilken 
information som vi ska få. 
 
Den största fördelen med djupintervju är flexibiliteten vilket innebär att intervjuaren inte 
låser respondenterna och kan gå in på djupet i det fenomen som undersökningen avser. 
Vidare går det att upptäcka områden som forskaren inte hade reflekterat över på förhand, 
samt snabbt reda ut missförstånd som uppstår. 
 
En nackdel med djupintervjuer är att forskaren får en stor mängd data, vilket kan göra att 
analysdelen blir tung. Intervjuerna kan också ge en stor mängd onödig information som 
inte önskats. En risk med djupintervjuer är också att urvalet kan bli skevt, att de som 
intervjuas inte är representativa för hela populationen. 
 
Enligt Kvale (2002, s.85) har en djupintervju sju olika stadier. Dessa sju stadier har vi 
följt i vår undersökning: 
 

1. Tematisering – formulera undersökningens syfte och beskriva ämnet för 
undersökningen innan intervjuandet börjar. 

2. Planering – planera för alla undersökningens stadier, med hänsyn till vilken 
kunskap som eftersträvas. 

3. Intervju – genomföra intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett 
reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den 
mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. 

4. Utskrift – förbereda intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en 
överföring från talspråk till skriftspråk. 

5. Analys – avgöra utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av 
intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna 
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6. Verifiering – fastställa intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet. 

7. Rapportering – rapportera resultatet av undersökningen och de använda 
metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska 
aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt. 

2.4 Insamling av data 
Många undersökningar baserar sig båda på primär- och sekundärdata.   
I denna analys har vi supplerat tolkning och analys av primärdata (djupintervjuer) med 
sekundärdata, huvudsakligen hämtat från teoriförankringen i kapitel 3. Som tidigare 
nämnt har vi haft mycket litteratur att hämta från projektledningsmetodik, medan 
litteratur om reklamprojekt har varit begränsad. Vi har emellertid nyttjat vissa 
sekundärkällor såsom Internetkällor och böcker om reklam i den mån det har varit 
möjligt. 

2.5 Urval 
Vi gjorde vårt urval efter vilka respondenter som var lättillgängliga och efter vilka som 
var villiga till att ställa upp i undersökningen. Vi har därför begränsat oss till reklambolag 
i Karlstad. Urvalet kan beskrivas som ett stratifierat slumpmässigt urval. 

2.5.1 Respondenterna 
Vi genomförde totalt sju intervjuer med projektledare från olika reklambyråer i Karlstad. 
Storleken på byråerna varierade, och därmed också svaren vi fick. Arbetssättet skilde sig 
också lite mellan byråerna då de har olika inriktningar på sitt arbete. Till exempel så är 
kreativitet och konsumentreklam ett centralt element i två av bolagen, medan andra är 
mer produktionsinriktade eller har många B2B-uppdrag. (B2B-reklam betyder Business 
to business-reklam och innebär reklam som riktar sig direkt mot företag.) 

2.5.2 Provintervju 
Eftersom vi inte har så mycket erfarenhet av att genomföra intervjuer valde vi att 
genomföra en provintervju innan den riktiga intervjuguiden blev utformad. På det sättet 
kunde vi testa våra frågor och se vad som fungerade bra och inte. Erfarenheten vi fick 
från denna intervju gjorde att vi kunde utforma en intervjuguide som gav ett bra underlag 
för huvudundersökningen. 

2.6 Utformning av intervjuguide 
I den kvalitativa intervjun används inte standardiserade enkäter, eftersom det medför för 
hög grad av styrning från forskaren. Det som önskas är att synpunkterna som kommer till 
uttryck ska vara ett resultat av undersökningspersonens egna förförståelse. Det är därför 
viktigt att respondenterna i största möjliga grad får styra utvecklingen i intervjun (Holme 
& Solvang 1998, s.95). 
 
Vi valde att utgå från Anne Ryens (2002) bok om kvalitativa undersökningar när vi skrev 
intervjuguiden (se Bilaga 1). Guiden är uppdelad i tre delar: öppningen, huvudfasen och 
avslutningen. Denna metod tar utgångspunkt i att börja med det generella, för att avsluta 
med det specifika. Målet med öppningen är att få respondenten redo till resten av 
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intervjun. Det innebär att de känner att de kan slappna av och koncentrera sig på temat. 
Vi valde därför att ställa lite generella frågor om projektledaren, byrån och branschen 
generellt. I huvuddelen ska själva temat för undersökningen tas upp. Vi delade upp 
huvuddelen i 5 beståndsdelar, en för varje projektledningsmetod. Vårt syfte var i 
huvuddelen att få svar på i vilken utsträckning projektledningsmetoder används i 
reklamprojekt, samt få en syn på eventuella andra metoder som nyttjas i denna typ av 
projekt. För att visualisera intervjuämnet, valde vi att visa en egenutformad modell av de 
fem projektfaserna för respondenterna (se Bilaga 2). Den gav dem en bild av 
intervjuupplägget, och gjorde att de kunde prata kring modellen när de beskrev sitt 
projektarbete. Avslutningsvis frågade vi respondenterna om de ville kommentera eller 
belysa andra områden som kunde ha betydelse för vår kommande analys av 
reklamprojekt.  

2.7 Kvalitativ forskningskvalitet 
För att syftet med undersökningen ska kunna nås, är det viktigt att fastställa dess 
reliabilitet, validitet och huruvida den är generaliserbar. Nedan presenteras dessa tre 
begrepp, och diskuteras i förhållande till vår undersökning. 

2.7.1 Reliabilitet  
Reliabilitet rör sig om i vilken utsträckning en mätning ger samma resultat om den 
upprepas flera gånger. Detta betyder att djupintervjuer ska upprepas tills forskaren kan 
förutse utfallen av nästa intervju. I vår undersökning märkte vi efter den sjunde intervjun 
att vi inte kunde få så mycket mer ny information, vilket betyder att vi har en hög 
reliabilitet. Det är dock viktigt att vara medveten om att även fast reliabiliteten är hög, så 
är det inte säkert att validiteten är hög. (Gripsrud & Olsson, 2002, s.70)  

2.7.2 Validitet  
Att säkerställa en forsknings validitet innebär att forskaren försäkrar sig om att han eller 
hon verkligen mäter det som avses (Kvale 2002). Forskningen ska vara giltig och 
försvarbar. I vårt fall handlar det om huruvida vi verkligen får reda på hur reklamprojekt 
utförs. Forskarens roll är i detta sammanhang centralt. Under en djupintervju kan till 
exempel intervjuaren med sitt kroppsspråk, sin intonation och så vidare omedvetet eller 
medvetet leda personerna som intervjuas till att svara på ett bestämt sätt. Sådant försvagar 
validiteten vid bruk av intervjumetoden. En del av syftet med uppsatsen är som redan 
nämnts att komma fram till en förståelse av i vilken utsträckning projektledningsmetoder 
används i reklamprojekt. Eftersom vi som forskare står för tolkningen av vårt eget 
datamaterial kan det vara färgat av vår referensram och därmed inverka på 
tolkningsresultaten, vilket kan försvaga validiteten. 
 
Med en hermeneutisk ansats är det svårt att bedöma validiteten i tolkningarna som görs 
vid intervjuer. Det finns fyra olika validitetskriterier vid en hermeneutisk forskning: 
koherens, samstämmighet, grad av bekräftelse och prediktiv validitet (Wedin & Sandell, 
2004). Koherens innebär att tolkningen ska ha sammanhang, helhet och mening. 
Tolkningarna måste stämma överens med vad som kan sägas om det undersökta området 
i övrigt. Att nå samstämmighet betyder att forskaren låter en oberoende person bedöma 
undersökningsmaterialet. Forskarens tolkning anses ha validitet om hans eller hennes 
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tolkning stämmer överens med den oberoende personens. Det tredje kriteriet för validitet 
vid hermeneutisk forskning, grad av bekräftelse, innebär att forskaren försöker få 
instämmande från de personer som intervjuats. Det kan vara svårt, emedan de inte 
nödvändigtvis är insatta i hela ämnet, eller ens vet det verkliga syftet med intervjun. 
Prediktiv validitet betyder att forskaren prövar sin tolkning genom att försöka förutsäga 
hur respondenten skulle bete sig i andra situationer. 
 
I vår undersökning lutar vi oss främst åt de två förstnämnda kriterierna, det vill säga 
koherens och samstämmighet. Samstämmigheten har kontrollerats genom att vi låtit två 
oberoende personer läsa undersökningsresultatet. Den prediktiva validiteten faller av 
naturliga skäl bort, eftersom vi varken kan eller ämnar förutsäga hur respondenterna kan 
bete sig i en situation skild från den vi undersöker. Att använda grad av bekräftelse är 
också vanskligt i vårt fall, då respondenterna inte med säkerhet kan sägas ha samma bild 
och kunskap om projektledningsmetodik som vi.  
 
Kvale (2002) menar att det även går att stärka validiteten hos undersökningen genom att 
under intervjuerna ställa ställningstagande följdfrågor. Ställningstagande följdfrågor 
innebär att den intervjuande refererar till respondentens egna svar för att säkerställa att 
respondentens svar uppfattats korrekt. Respondenten tvingas då ta ställning till om det 
han eller hon sagt är riktigt. 

2.7.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten är ofta svårare att fastslå och därmed också svårare att försvara vid 
en kvalitativ forskningsansats. Eftersom en kvalitativ metod bygger på forskarens 
förmåga att tolka och förstå det han eller hon studerar, kan generaliserbarheten stå och 
falla med forskarens förkunskaper och förmåga. 
 
Vid kvalitativa intervjuer blir också urvalet ofta skevt. Vid en kvantitativ undersökning 
läggs stor vikt på urvalsprocessen. Forskaren vill kunna generalisera genom att göra ett 
slumpmässigt urval. När urvalet för kvalitativa intervjuer görs, kan emellertid många 
faktorer påverka urvalet åt något håll. Kvale (2002, s.210) skriver: ”ofta väljs inte 
intervjupersonerna slumpmässigt utan efter andra kriterier, som typiskhet eller 
otypiskhet, eller helt enkelt tillgänglighet”. Wedin & Sandell (2004) skriver även de att 
det vid en empirisk undersökning ofta blir svårt att göra ett korrekt urval, med 
generaliseringsproblem som följd. 
 
Precis som de flesta andra som bedriver hermeneutisk forskning är heller inte vi ute efter 
att generalisera våra fynd. I linje med den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska 
traditionen är vårt mål att förstå hur reklamprojekt genomförs. Eftersom vi har intervjuat 
sju projektledare från olika företag får vi möjligheten att se efter tendenser i 
reklamprojekt, vilket gör det möjligt att få några antaganden om hur dylika projekt 
genomförs, även om vi inte vill gå så långt som att säga att vi kan generalisera våra fynd 
till att gälla alla reklamprojekt. Till det är validiteten för dålig eftersom vi går i djupet 
och tolkar svaren vi har utifrån vår förförståelse och kunskap angående reklamprojekt. 
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2.8 Möjliga mätfel i undersökningen 
Det är viktigt att vara medveten om eventuella mätfel som kan knytas till interaktionen 
mellan intervjuare och respondent. Nedanför presenteras några källor till mätfel som det 
är viktigt att vara klar över (Gripsrud & Olsson, 2002, s.160): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.8.1 Intervjusituationen 
Vi valde att genomföra alla intervjuerna inom en kort tidsperiod. På det sättet kunde vi 
samla all information på en gång och avgöra om ytterligare intervjuer var nödvändiga. Vi 
spelade in intervjuerna på en Mp3-spelare och lagrade informationen digitalt. Det gjorde 
det enklare att skriva rent intervjuerna. I efterhand gav vi respondenterna möjlighet att 
läsa intervjusammanfattningen och bekräfta att vi uppfattat dem korrekt. 

2.9 Kritisk granskning av oss själva 
Det finns vissa fallgropar med vår undersökning. Enligt Greness (2001) krävs det stor 
erfarenhet för att genomföra djupintervjuer, där mycket av resultatet är beroende av 
intervjuaren. Eftersom det inte finns några särskilda förstrukturerade eller standardiserade 
procedurer för kvalitativa intervjuer, måste många analyser fattas under intervjun. Kvale 
(2002) skriver att det därför krävs en stor skicklighet hos den som intervjuar, bland annat 
kunskap om ämnet för intervjun och att den intervjuande är bekant med de metodologiska 
alternativ som finns. En insikt om begreppsliga problem som är förenade med att 
frambringa kunskap genom samtal är också betydelsefullt. Denna kunskap/erfarenhet är 
något som vi tyvärr inte har i någon större utsträckning, vilket kan medföra att vi 
påverkar undersökningsresultatet utan att själva vara medvetna om det. Vår bristande 
rutin kan också leda till att vi inte tolkar insamlad data på ett korrekt sätt.   
 
I efterhand inser vi att vi kanske borde ha givit respondenterna mer bakgrundsinformation 
om syftet med intervjuerna. Det hade givit dem en chans att förbereda sig på ett bättre 
sätt och kanske renderat i mer strukturerade och effektiva intervjuer. Resultatet blev ändå 
bra, men intervjuerna blev längre och krävde mer vägledning från vår sida än om 
respondenterna varit bättre förberedda.  
 

RESPONDENTEN 
A Förstår inte frågan 
B Önskar inte svara ärligt 
C Osäker på vad han/hon menar 

INTERVJUAREN 
A Misstolkar verbal respons 
B Registrerar responsen fel 

INTERVJUSITUATIONEN 
A Dålig tidpunkt påverkar svaret 
B Omgivningen påverkar svaret 
C Samspel intervjuare – respondent påverkar svaret 
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Vidare så känner vi att provintervjun kom för tätt inpå de verkliga intervjuerna. Vi hade 
haft nytta av en längre tid för reflektion och eventuella ändringar av frågor. Vi hade även 
gärna gjort ytterligare en provintervju för att ge oss en större trygghet inför 
undersökningsintervjuerna.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet beskriver centrala begrepp som används i uppsatsen och som vi anser väsentliga 
för att skapa den förståelse vi eftersträvar. Vi har när det gäller definierandet av 
projektledningsmetoder valt att utgå från Jansson & Ljungs Projektledningsmetodik 
(2004), eftersom den är basen för vår utbildning. För att bekräfta att det de behandlar i sin 
bok är en generellt accepterad syn på projektledning, har vi sökt stöd för deras teorier hos 
andra författare. Framför allt har vi använt oss av välrefererade amerikanska författare. 
De metoder som vi valt ut är de som Jansson & Ljung använder och som även återfinns 
hos andra författare. På grund av uppsatsens och undersökningens begränsade storlek har 
vi valt att utesluta vissa metoder, till exempel riskanalys, och valt att fokusera på dem 
som vi tror oss hitta i reklamprojekt.  

3.1 Projekt 
Begreppet projekt i betydelsen avgränsad engångsuppgift, som vi använder det idag, 
började etableras först under 60- och 70-talen. Jansson och Ljung (2004) ger en grov 
definition av begreppet projektarbetsform när de beskriver det som ”en avgränsad uppgift 
av engångskaraktär med specificerat slutresultat och med tids- och kostnadsramar”. 

3.1.1 Temporär uppgift 
För att något ska kunna kallas för ett projekt krävs det att uppgiften är temporär. Att en 
uppgift är temporär innebär att den har ett definitivt start och slut (PMBOK Guide, 2000). 
Tiden för ett projekts genomförande kan dock variera oerhört. Många projekt kan spänna 
över flera år, och ändå vara temporära. När och hur ett projekt tar slut kan bero på flera 
saker. Ett projekt kan avslutas även om dess mål inte nåtts. Projektets mål kanske inte går 
att nå, budget kan vara slut eller så har behovet av projektresultatet försvunnit (till 
exempel för att en produkt blivit förlegad innan den färdigutvecklats).  
 
Den temporära prägeln färgar även av sig på projektverksamheten i stort; 
marknadsfönstret för ett projekts mål är ofta temporärt; projektteamet överlever sällan 
projektet, utan upplöses efter dess slut. 

3.1.2 Unik produkt, service eller resultat (engångsuppgift) 
PMBOK Guide (2000) beskriver projekt som något som aldrig gjorts förut och därför är 
unikt. Det kan låta lite motsägelsefullt, eftersom det har byggts hus i alla tider, 
datasystem har utvecklats och produkter har lanserats förut. Men det finns många 
aspekter som gör varje projekt unikt. Ett husbygge genomförs av olika byggfirmor, ska se 
olika ut, byggas på olika platser och ha olika ägare. Närvaron av repetitiva moment gör 
inte att ett projekt är mindre unikt (PMBOK Guide, 2000).  

3.1.3 Projekttriangeln 
Vad är ett framgångsrikt projekt? Enligt Kerzner (2000) delas måtten på framgång 
numera in i primära och sekundära faktorer.  
 

•  Primära faktorer 
o Projektet blir klart i tid, 
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o inom kostnadsramen och 
o med ett tillfredsställande resultat. 

•  Sekundära faktorer 
o Resultatet accepteras av kunden 
o Kundens namn får användas som referens 

 
De primära framgångsfaktorerna skapar en triad som brukar kallas projekttriangeln (se 
Figur 8).  

3.2  Projektledningsmetoder 
Nedan följer de projektledningsmetoder som ligger till grund för undersökningen. 
Metoderna är indelade i fem huvudfaser: förstudie, planering, genomförande, 
överlämning och avslut. 

3.2.1 Förstudie 

Innan ett projekt initieras, genomförs ofta en förstudie. Enligt A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 2000) utförs en förstudie för att 
bestämma om ett projekt ska genomföras eller inte. Huruvida genomförbarhetsstudien ses 
som en första projektfas eller som ett fristående moment/projekt varierar mellan olika 
projektmodeller. Det kan finnas flera anledningar till att inte genomföra ett projekt. 
Projektet kanske inte är ekonomiskt försvarbart eller tekniskt genomförbart. Det kanske 
inte stämmer överens med de strategiska målen för verksamheten. 
 
Förstudien kan vara väldigt informell i sin karaktär, och behöver inte inledningsvis alls 
vara ämnad att mynna ut i ett projekt. Hur förstudien är strukturerad och organiserad kan 
dock variera stort från projekt till projekt och från organisation till organisation. Större 
projekt kan behöva en grundligt organiserad och styrd förstudiefas.  
 
Kerzner (2003) skriver att under genomförbarhetsstudien identifieras de förmodade 
kostnaderna och konsekvenserna med att genomföra projektet. En grov uppskattning av 
resurskrav, kostnader och tid för projektet görs, och huvudaktiviteter för genomförandet 
skissas upp. 
 

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut

 

Tid

Resultat

KostnadTid

Resultat

Kostnad  
Figur 8. Projekttriangeln. 
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Enligt Jansson och Ljung (2004) består förstudiefasen av tre huvudaktiviteter: 
”utvärdering av projektidén, analys av alternativa sätt att genomföra projektet och 
sammanställning av beslutsunderlag” (s.86). Att analysera alternativa sätt för projektets 
genomförande kallas ofta konceptualisering, en metod som beskrivs nedan. 

3.2.1.1 Konceptualisering 

Under en konceptualisering utvärderas projektidén, och en utvärderingsgrupp tar fram 
olika koncept för hur det förmodade projektet kan komma att se ut. Kerzner (2003) menar 
att alternativa lösningar ska utvärderas tillsammans med deras respektive fördelar och 
nackdelar, framför allt sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Typiska frågor kan vara: 

•  Vilken lösning genererar störst vinst? 
•  Vilket koncept tar minst resurser i anspråk? 
•  Har vi resurser nog för att genomföra lösningen? 
•  Hur lång tid kommer det ta att genomföra projektet? 
•  Har vi den expertis som krävs? 

 
Maylor (2003) skriver att konceptualiseringen är ett tillfälle då kreativiteten tillåts styra 
och den blivande projektgruppen får tänka fritt kring olika projektalternativ. 

3.2.2 Planering 

Planering innebär att bestämma vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska 
göra det. Det går inte att nog understryka vikten av noggrann planering vid projektarbete. 
Kerzner (2003) menar att så mycket som 50 % av de direkta mantimmarna i ett projekt 
bör läggas på förstudie- och planeringsfaserna. Företag som spenderar mindre procent av 
mantimmarna på planering brukar ofta få problem under genomförandefasen. ”Quality 
must be planned for and designed in. Quality cannot be inspected into the project” 
(s.385). Nedan beskrivs fem steg för planering av projektarbete. Stegen resulterar i en 
projektspecifikation, som beskrivs i avsnitt 3.2.2.6. 

3.2.2.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är basen för planeringsarbetet. Den grundlägger hela projektet, och 
är även ett verktyg för att stämma av att allt uppnåtts vid projektets avslut. Vi använder 
oss av Jansson & Ljungs (2004, s.203-226) beskrivning av en kravspecifikation. 
 
När ett projekt initieras, behövs en specifikation över vad projektet förväntas tillgodose. 
Först sammanställs alla intressenters krav, behov och förväntningar. Dessa analyseras 
sedan för att avgränsas till en lista med krav som kan tillgodoses. Det arbetet utmynnar i 
en kravspecifikation. Kravspecifikationen beskriver vad projektet ska åstadkomma.  
 
När kraven ska sammanställas ska samtliga intressenters krav noteras, inte bara 
projektbeställarens. Det kan vara krav både från intressenter som är direkt inblandade i 
projektet, såsom intern mottagare, samt yttre intressenter som myndigheter eller andra 
inom verksamheten pågående aktiviteter. 
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Alla krav går i regel inte att tillfredsställa. Därför blir nästa steg att försöka avgränsa 
vilka krav som kan och ska tillgodoses. De flesta krav skalas bort, och kvar blir endast de 
som det finns möjlighet att genomföra ur ekonomi- och resurssynpunkt. Vissa krav 
kanske inte passar med verksamhetens övergripande mål. Andra kan vara motstridiga. Då 
gäller det att välja: det kanske inte går att göra en produkt som är både billig och 
samtidigt marknadsledande kvalitetsmässigt. 
 
När kraven analyserats och avgränsats till en specifikation, bör det tas fram mätkriterier 
för att kunna förvissa sig om att de uppfyllts vid projektets avslutande. Vissa saker är 
lätta att mäta, till exempel att projektet är klart vid ett visst datum. Kriterier som kvalitet 
är svårare att mäta. Produkter som utvecklas i branscher med standardmått på kvalitet kan 
mätas emot dem. Till exempel så kan en produkt behöva hålla för minst 100 kilos 
belastning. Det är lättare att mäta ett dylikt kriterium än till exempel att en produkt ska 
vara ”snygg”. Kriterier som snygg, rolig, behaglig kan istället mätas med hjälp av 
testpersoner.  
 
När kraven konkretiserats och gjorts mätbara, är det viktigt att komma överens om 
acceptanskriterier för hur kraven ska mätas. Kravställarna får då enas om att till exempel 
en film kan betecknas som ”rolig” om tre av fyra i testpubliken tyckte det. 
Acceptansprocedurer beskrivs ytterligare i avsnitt 3.2.4.1.  
 
När så kraven slutligen beskrivits, analyserats, avgränsats, konkretiserats och gjorts 
mätbara, bör kravspecifikationen gå till projektbeställaren för godkännande innan 
planeringen av utförandet tar vid.  

3.2.2.2 WBS 

För att tidplaneringen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt, delas projektarbetet upp i 
deluppgifter, så kallade arbetspaket. Arbetspaketen grupperas sedan i en 
projektarbetsstruktur.  

Work Breakdown Structure (WBS) är en teknik för att dela in projektarbetet i dylika 
arbetspaket (se Figur 3). Det är enligt Jansson och Ljung (2004, s.273) den vanligast 
förekommande tekniken vid uppdelning och strukturering av projektarbete. Projektets 

Projekt 1

1.1 1.2 1.3 1.4

1.2.1 1.2.2

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3

1.4.1 1.4.2

 
Figur 3. WBS. Delarna längst ner på respektive gren utgör projektets arbetsmoment. 
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alla arbetsmoment finns representerade i WBS:en. Moment som inte är med där ingår inte 
i projektet. PMBOK Guide (2000) beskriver WBS som det viktigaste verktyget för 
resursplanering i projekt.  
 
En WBS är ett hierarkiskt schema över projektarbetet. Vanligtvis representerar den 
översta nivån en projektfas eller en typ av arbete. Arbetet inom respektive fas delas sedan 
upp i mindre delar. Delarna bryts även de ned i mindre och mindre delar tills alla skilda 
arbetsmoment är fristående. Arbetspaketen är enheterna ytterst på varje gren, och det är 
de som används för att planera projektarbetet. Nivåerna ovanför den lägsta i varje gren 
fungerar som gruppbenämningar för de nedanstående enheterna. I en WBS spelar det 
ingen roll i vilken ordning arbetspaketen kommer. Det viktigaste är att identifiera och 
strukturera projektets enskilda arbetsmoment. 

3.2.2.3 Nätplanering 

För att kunna lägga ut arbetspaketen, som nämndes i avsnittet om WBS, i tidplanen gäller 
det enligt Jansson och Ljung (2004, s.314-331) att veta vilka beroenden som finns. Den 
som planerar måste ta reda på vilka uppgifter som kan göras parallellt och vilka som är 
beroende av att genomföras efter varandra. För att avgöra hur snabbt projektet kan 
verkställas är det viktigt att reda ut vilken kedja av arbetspaket som kommer att ta längst 
tid. Analysen av vilka beroenden som begränsar projektarbetet ger förutsättningarna för 
tidplanen.  
 
För att illustrera beroenden och sekvenser i projekten är det vanligt att rita ett logiskt 
nätverk med boxar som binds samman med linjer, där linjerna visar vilka arbetspaket som 
är beroende av varandra (se Figur 4).  
 
Vissa arbetspaket kan också vara delvis beroende av varandra. Detta betyder att ett 
arbetspaket kan påbörjas, men inte slutföras helt, förrän ett annat arbetspaket är färdigt. 
Detta kan till exempel vara att design och text till en annons kan påbörjas, men inte 
slutföras förrän texten är korrekturläst.   
 
För att kunna beräkna minsta möjliga genomförandetid för hela projektet måste det 
logiska nätverket kompletteras med uppgifter om ledtid för varje arbetspaket. Den som 
planerar letar då efter en kedja av sammanhängande arbetspaket som har längst 
sammanlagd ledtid. Denna kedja kallas projektets kritiska linje, alltså projektets 
tidsmässiga flaskhals. Den kritiska linjen är mycket viktig för tidsstyrningen av projektet 
eftersom att hela projektet kommer att försenas om några av arbetspaketen på den kritiska 
linjen blir försenat.   
 
De mest kända metoderna för nätplanering är PERT och CPM som utvecklades i slutet av 
50-talet i USA. CPM bygger, liksom PERT, på att arbetet i projektet beskrivs i ett 
handlingsbaserat logisk nätverk. CPM använder fasta planeringsvärden för varje aktivitet 
och utgår gärna från resursåtgång istället för ledtider i arbetet med att optimera 
projektplanen. När planen optimeras enligt CPM tillförs mer resurser till aktiviteter längs 
den kritiska linjen, vilket innebär att ledtiderna för aktiviteterna förkortas och gör att den 
totala ledtiden minskas. Ledtidsvinsten vägs mot kostnaden för de extra resurserna. Det 
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går att hitta kombinationer som ger låg kostnad och kort ledtid genom att ta resurser från 
aktiviteter som inte ligger på kritiska linjen  

 
Det är också viktigt att aktiviteter längs den kritiska linjen används som etappmål 
(milstolpar). Etappmålen är projektets viktiga referenspunkter och bör därför handla om 
delresultat som är viktiga för helheten i projektet. 
 
Metoderna är bäst lämpliga i stora och komplexa projekt där deltagarna är förtrogna med 
den typ av arbete som ska genomföras. Det är dock viktigt att vara klar över att tekniker 
som PERT eller CPM kan utlösa beräkningsorgier som kan ta fokus från andra lika 
viktiga aspekter av projektledningen. 

3.2.2.4 Tids- och resursåtgång 

Jansson & Ljung (2004) skriver att det är oerhört viktigt att leda projekt så att det blir 
klart i tid, och i vissa fall är tidsstyrning den allra viktigaste aspekten. Det är därför 
viktigt med en bra tidplan som beskriver när arbetspaketen i projektet kommer att 
genomföras. Den mest kända tekniken för att illustrera tidplaner är Gantt-tekniken. 
Denna innebär att alla arbetspaket placeras ut längs en tidsaxel i den ordning som anges i 
det logiska nätverket och med den längd som anges av uppskattningarna av ledtid för 
respektive arbetspaket (se Figur 5).     
 
I tidplanen måste det också markeras var och hur mycket reservtid som finns, vilket är 
efter alla arbetspaket som inte ligger på kritiska linjen eller mellan det sista arbetspaketet 
och projektets slutdatum. Eftersom det är svårt att ta reda på den exakta tiden ett visst 
arbete tar, finns det en osäkerhet i alla tidplaner. Planen behöver därför inkludera 
osäkerhetsmått som är tillräckligt stora för att skydda utlovade leveranstider.    
 
Med hjälp av så kallade tidsbuffertar skyddar projektledaren sig själv och teamet genom 
att lägga in dolda reserver som uppdragsgivaren inte vet om.  
 
En markering av när etappmålen i projektet kommer att inträffa bör också in i tidplanen. 
Dessa är viktiga för att de involverade i projektet skall kunna kommunicera med varandra 
om hur det går och i diskussionen om lösningar på problem som kan uppstå under 
projektets gång. 

START SLUT

C (4V)

B (2V)A (6V) E (2V)

F (1V)

D (5V)

START SLUT

C (4V)

B (2V)A (6V) E (2V)

F (1V)

D (5V)

 
Figur 4. Logiskt nätverk. Den markerade linjen är projektets kritiska linje. (Fritt efter Jansson & 
Ljung, 2004). 
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3.2.2.5 Milstolpar 

Enligt Kerzner (2003) bör milstolpar, eller etappmål med ett annat ord, sättas upp för alla 
större projekt. Start- och slutdatum är givna milstolpar, men oftast går det att slå fast fler. 
Milstolpar ger inte bara en bra översikt över hur långt projektarbetet gått, utan fungerar 
även som morot för projektdeltagarna när de nås. Jansson & Ljung (2004, s.235-236) 
menar att milstolpar kan planeras in i projektets tidplan och på så sätt ge tydliga mål att 
diskutera i till exempel progressrapporteringen. Milstolparna ska alltså inte bestå bara av 
projektets naturliga indelningar i faser, utan av andra mätbara mål.  
 
Milstolparna gör även projektarbetet mer lätthanterligt, då det är lättare att se ett mål som 
ligger en vecka framåt än kanske flera mål. Projektmedlemmarna kan på ett lättare sätt se 
vad som måste göras inom den närmaste framtiden för att nå huvudmålen längre fram i 
tiden. 

3.2.2.6 Projektspecifikation/styrdokument 

Projektspecifikationen är planeringsfasens formella resultat och visar vad 
projektbeställaren och projektledaren har kommit överens om inför 
projektgenomförandet. Dokumentet används då som referenspunkt och bör innehålla en 
beskrivning av krav, mål och omfattning, hur det är tänkt att genomföras och anger 
projektledarens handlingsfrihet under genomförandet. Det är också viktigt att 
projektspecifikationen beskriver hela projektet inklusive realisering, överlämning av 
projektresultatet och avslutning av projektet. Dokumentet förbereds av projektledaren 
under planeringsfasen och godkänns av projektbeställaren. Den fungerar också som ett 

 
Figur 5. GANTT-schema. 
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kontrakt mellan dessa två personer under genomförandefasen, samt som en viktig 
informationskälla och referenspunkt för resten av organisationen. Om det blir väsentliga 
förändringar under projektets gång är det viktigt att dessa justeras i projektspecifikationen 
så att överenskommelsen blir bekräftad (Jansson & Ljung, 2004, s.105-106).  

3.2.3 Genomförande 

Under genomförandefasen skapas projektresultatet. Fasen börjar när projektbeställaren 
beslutar att initiera arbetet utefter den plan som projektledaren tagit fram (Jansson & 
Ljung, 2004, s.91). Att genomförandet inletts innebär inte nödvändigtvis att 
planeringsarbetet kan upphöra. Det kan alltid inträffa saker som föranleder förändringar i 
tidplaneringen. Ett viktigt steg är dock taget när genomförandefasen börjar. För även om 
det kan krävas ändringar i tidplanen, så är ändå projektet igång, har börjat realiseras. 
Metoderna nedan hör till projektets realiseringsskede. 

3.2.3.1 Progressrapportering 

Progressrapportering används för att rapportera projektets framåtskridande. Rapporten 
beskriver hur projektet ligger till i förhållande till projektplanen, och om tidplanen kan 
hållas. Den beskriver det arbete som utförts och redovisar projektets nuvarande status i 
fråga om resursbelastning och budget. Rapporten ger också en uppskattning av det 
återstående arbetet och bedömer huruvida det kan bli klart enligt tidplanen. Om det finns 
problem till exempel med att hålla tidplanen, ska rapporten också innehålla förslag på 
åtgärder för att komma tillrätta med problemen. (Jansson & Ljung, 2004, s.108) 

3.2.3.2 Kontroll 

Kontroll av projekt innebär enligt Cleland & Ireland (2002) att mäta att projektet går som 
planerat. Kontroller görs till exempel emot tidplanen, planerade kostnader och den 
önskade kvaliteten av projektresultatet. Kontroll bör ske kontinuerligt under projektets 
hela livscykel.  
 
Genom att jämföra den planerade och den faktiska prestationen kan projektledningen få 
svar på tre nyckelfrågor: 

•  Hur går projektet? 
•  Om det finns avvikelser från projektplanen, vad har orsakat avvikelserna? 
•  Vad borde göras åt avvikelserna? 

 
Det ligger på projektägarens ansvar att kontrollera och hålla sig informerad om hur 
projektet går. Kontrollen bör utföras så nära det faktiska arbetet som möjligt. Det innebär 
till exempel att för att få en korrekt bild av hur ett delmoment framskrider, bör den som 
kontrollerar prata med de medarbetare som är direkt involverade i momentet. (Cleland & 
Ireland, 2002) 
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En teknik för att i efterhand kontrollera projektets arbetspaket är Earned Value. Tekniken 
innebär att varje arbetspaket får ett fördefinierat slutmål och en kostnad för att uppnå det 
målet. Under projektets gång kan ledningen sedan kontrollera hur mycket varje 
arbetspaket kostat i förhållande till budgeterad kostnad. Tekniken förenklar beräkningen 
av hur mycket av projektets totala budget som gått åt och återstår. Earned Value-tekniken 
är framför allt användbar i stora och komplexa projekt. (Jansson & Ljung, 2004, s.138-
140) 

3.2.3.3 Kommunikation 

Vikten av att ha en fungerande kommunikation kan inte nog understrykas. Cleland (2002) 
skriver: ”The best of project management strategies will not work unless there is free 
communication among the project team” (s.479). Kommunikation kan sägas ha två 
syften. Dels ser ett effektivt kommunikationssystem till att korrekt information om 
sakförhållanden och vad som behöver göras och av vem. Dels bidrar en öppen 
kommunikationskultur till att skapa samhörighet och trygghet för alla som är inblandade i 
projektet. En viktig uppgift för projektledaren är att alla som behöver information för att 
ta beslut har tillgång till den i tid (Jansson & Ljung, 2004). En hög procent av de 
friktioner och frustrationer som skapas i projektgrupper kan enligt Cleland (2002) spåras 
till brister i kommunikationen. Projektledaren blir som en spindel i nätet, och måste 
kommunicera med alla deltagare och intressenter (se figur 6). 
 

Det är också enligt Jansson och Ljung (2004, s.409) viktigt att inte överösa personal med 
information, ”för att det kan vara bra att veta”. Risken är då att medarbetarna inte orkar ta 
in allt, och därför missar även viktiga upplysningar. 
 
Vidare poängterar Jansson & Ljung att det är viktigt med informella möten, till och med 
viktigare än med formella. Informella möten bygger upp relationen och därmed också 
tilliten mellan projektmedlemmarna. Människor som har förtroende för varandra presterar 
alltid bättre både vad gäller effektivitet och kreativitet. Det är upp till projektledaren att 
skapa en miljö både för formella och informella möten. 

Projektledare

Kommunikation 
uppåt till ledningen

Lateral kommunikation 
till teammedlemmar
och likställda grupper

Kommunikation 
nedåt till 

projektkontorspersonal

Lateral kommunikation 
till intressenter

 
Figur 6. Kommunikationskanaler (fritt efter Cleland & Ireland, 2002). 
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Arrangerade möten ska enligt Jansson & Ljung (2004, s.411-412) ha ett fördefinierat 
syfte, som också ska följas. Även Maylor (2003) trycker hårt på den punkten. Det gäller 
att se till att alla som kan ha intresse av att närvara på mötet faktiskt får möjlighet att göra 
det, och även att ge mötet validitet genom att alla som har beslutanderätt faktiskt 
närvarar, så att beslut inte skjuts upp för att personer saknas. Maylor påpekar också 
vikten av att följa upp möten genom att skicka ut ett protokoll innehållande vad som 
sades och beslutades vid mötet. Protokollen ska helst vara så komprimerade och kärnfulla 
som möjligt, för att öka chansen att berörda personer faktiskt läser dem. 

3.2.4 Överlämning 

Under överlämningsetappen ska det färdiga projektresultatet lämnas över till intern 
mottagare eller, om det är ett kundorderprojekt, kunden. Kunden ska då acceptera 
projektresultatet under vad som kallas acceptansprocedur (Jansson & Ljung, 2004, s.95). 

3.2.4.1 Acceptansprocedur 

Den process där projektresultatet testas och kontrolleras av kund eller intern mottagare 
kallas acceptansprocedur. Särskilt i större projekt är det vanligt med formella 
acceptansprocedurer. Under acceptansproceduren går parterna igenom en på förhand 
sammanställd checklista för acceptanskrav.  
 
Checklistan bör vara utformad redan i samband med kravspecifikationen. Som ett sista 
steg sätts kriterier för hur det ska mätas om kraven är tillgodosedda eller inte. (Jansson & 
Ljung, 2004, s.172-174) 

3.2.5 Avslut 

Den sista projektfasen, avslutsetappen, ägnas enligt Jansson & Ljung (2004, s.97-99) åt 
att ”städa upp” efter projektet och åt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts under 
projektets gång. Det är viktigt att dra lärdom både från positiva och negativa erfarenheter 
inför framtida projekt. En skriftlig sammanställning av sådana erfarenheter brukar kallas 
slutrapport. 

3.2.5.1 Slutrapport 

För att lärdomarna inte ska stanna hos dem som deltagit i projektet, kan det vid projektets 
avslut skrivas en slutrapport. Rapporten skrivs oftast av projektledaren (Jansson & Ljung, 
2004, s.109-111), och är till för att moderorganisationen kontinuerligt ska kunna förbättra 
sitt sätt att arbeta i projekt.  
Enligt Jansson och Ljung bör slutrapporten innehålla: 

•  Beskrivning av projektets bakgrund. 
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•  Beskrivning av hur projektet verkligen genomfördes och hur det lyckades. 
•  Sammanfattning av viktiga iakttagelser. 

3.3  Reklam 
Kotler (1996) definierar reklam som ”any paid form of non-personal presentation and 
promotion of ideas, goods, services by an identified sponsor”. Sveriges Reklamförbund 
(2006) definierar å andra sidan reklam på följande sätt: “metoden att förmedla en bild av 
en producents vara eller tjänst till de tänkta konsumenterna”. 
 
Det finns i huvudsak 4 former av reklam (Selfors, 2000); 

•  Annonsen 
•  Filmen 
•  Ljudspotten 
•  Affischen 

 
Broschyren kan ses som en femte form, men det är egentligen bara en annons som går 
över flera sidor. Vilken form av reklam som används bestäms beroende på vem som 
önskas nås (genom olika media) och med vilket budskap. 

3.3.1 Reklambyråer  
Enligt Arens (2002) är reklambyråer självständiga organisationer bestående av kreativa 
människor och affärspersoner som specialiserar sig i att utveckla och förbereda 
marknadsplaner, reklam och andra marknadsaktiviteter för en kunds räkning. 
Reklamen skapas genom att reklambyråerna tillsammans med kunden kommer fram till 
en gemensam strategi på hur reklamen ska se ut. I de flesta fall är det byrån som tar dessa 
beslut gällande form och media, men ofta har kunden också egna krav (Batra, Myers och 
Aaker, 1996, s.13). 
 
Själva utformningen av reklamen sker i två olika steg: skapandet och produktionen. 
Skapandet sker på byrån, där ett team bestående av copywriters (text) och art directors 
(bild och form/färg) arbetar fram en skiss på hur reklamen ska se ut. Produktionen, av till 
exempel en annons eller film, sker i huvudsak hos en extern samarbetspartner (Batra et 
al,1996, s.500). 

3.3.1.1 Yrkesroller på en reklambyrå 

Projektledare: Kundens kontaktperson och ekonomiskt ansvarig för projektet. En duktig 
projektledare är även en god strateg och den som lägger upp hur kunden ska attackera 
marknaden.  
Planner: Folkets röst på reklambyrån. En analytisk person som via kontinuerliga 
undersökningar ska gjuta kunskap i projektet om hur målgruppen tänker och vad de 
gillar.  
Produktionsledare: Leder själva processen och ser till att budgetar och tidsramar hållas. 
En ordningsperson och administratör. Bra på att läsa korrektur.  
Creative Director: Chef över byråns kreatörer. Oftast en seniorkreatör, Copy eller AD. 
Kreativt ansvarig för allt vad byrån producerar.  
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Art Director (AD): Kreatör med huvudansvar för bild och layout. Idémänniska med 
bildsinne. God förmåga att förenkla komplicerade problem.  
Copywriter (copy): Kreatör med huvudansvar för all text. Idémänniska och god 
skribent. Tänker ofta också i mer strategiska banor.  
Formgivare: I vissa projekt behövs en person som är dedikerad formspråket. Det kan 
handla om när logotyper skapas, ett företag som ges en ny grafisk profil eller 
formgivandet av en bok.  
Originalare: Jobbar med AD:n och ser till att ADn's ideér blir verklighet. Ansvarig för 
att skapa tryckoriginalet som skickas till tryckerierna eller tidningarnas 
annonsavdelningar. (Sveriges Reklamförbund, 2006) 

3.3.1.2 Relationen mellan kund och byrå 

På samma sätt som produkter har livscykler har även relationer det. I reklamvärlden 
består denna av fyra steg; prerelationship, development, maintenance och termination 
(Arens, 2002, s.116).  
 
Den första fasen uppstår innan kunden och byrån ingår ett samarbete. De kanske känner 
till varandra genom omdöme, tidigare kampanjer eller social kontakt. Initieringen uppstår 
oftast när byrån är inviterad till att ”pitcha” (se avsnitt 3.3.3) om ett kontrakt. Detta 
innebär att bolaget ska sälja en idé som förhoppningsvis ska övertyga den aktuella 
kunden att köpa. Bestämmer sig kunden att anlita byrån går projektet in i 
utvecklingsprocessen. I detta steg är det av båda kund och byråns intresse att skapa ett 
samarbete som är givande och som ska utveckla dem framåt. Förväntningarna är höga 
och parterna har en tillåtande attityd i samarbetet. Regler etableras, roller fördelas och 
byrån börjar den kreativa processen. I denna fas upptäcker byrån också hur lätt kunden är 
att samarbeta med och om den är mottaglig för idéer. Om samarbetet fungerar bra 
tenderar ofta relationen att bli långvarig och kan vara i flera år. Ett sådant samarbete 
brukar ha en snittålder på fem till sex år. Efter ett tag är det sannolikt att samarbetet dör 
ur och parterna väljer att avsluta relationen. Detta kan bero på att byrån tar ett uppdrag 
för en konkurrent till kunden, att kunden tycker att kreativiteten har stagnerat i byrån, 
eller att kunden bara vill hitta en ny partner med nya idéer och infallsvinklar.    
 
För att ett samarbete ska fungera bra är det viktigt med personkemi mellan kundens och 
byråns kontaktpersoner. En bra kommunikation är också A och O för att inte 
missförstånd om mål, strategier, roller och förväntningar ska uppstå (Arens, 2002, s.118). 

3.3.3 Pitch 
Många uppdrag i reklambranschen skaffas genom en pitch. En pitch är en tävling där 
olika byråers idéer ställs mot varandra genom att låta flera göra samma provjobb. 
Ersättningen är oftast symbolisk och genererar inte mycket pengar för byråerna. Det 
förekommer även att uppdragsgivaren utnyttjar byråernas önskan om att få uppdraget 
genom att utmana dem att göra tävlingsjobbet gratis (Weatherill, 1997, s.50-51). 

3.3.4 Brief 
Briefen är en uppdragsbeskrivning som ger reklambyrån ett underlag att arbeta utifrån. 
Den information som finns i briefen styr det kreativa arbetet, och det är viktigt att byrå 
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och kund är överens om vad den innehåller innan projektarbetet startar. Materialet ska till 
exempel ange vad som är kampanjens syfte, målgrupp och produktbeskrivning. 
Beskrivningens omfattning kan variera, men bör hållas så kort och koncis som möjligt. 
(Sveriges Reklamförbund, 2006) 

3.3.5 Kontaktrapporten  
Den viktigaste dokumentationen mellan uppdragsgivare och byrån är kontaktrapporten. 
Denna är ett protokoll som visar vad kunden och byrån har kommit överens om, till 
exempel vad som skall göras, inom vilken tidsram, av vem, kostnad etc. 
Kontaktrapporten är alltså ett skriftligt avtal mellan parterna som skrivs av projektledaren 
efter ett kontaktmöte, och som senare skall godkännas av kunden. Det är viktigt att detta 
görs noggrant, så att missförstånd och eventuella fel kan klaras upp. (Johansson et al, 
2004) 

3.3.6 Reklamprojektets genomförandefas (processen) 
Enligt Johansson et al (2004) ser arbetsgången i ett reklamprojekt ut som följande:  

3.3.7 Kreativitet 
Kreativitet är ett ord som används ofta och som mer eller mindre förknippas med 
reklambranschen. Kreativitet kan definieras som: ”att skapa något nytt som inte har 
existerat tidigare” (Arens, 2002).  
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Figur 7. Reklamprocessen. 
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För att skapa uppmärksamhet kring en produkt och för att den ska skilja sig från mängden 
är det viktigt att komma upp med originella idéer.    
 
Kreativiteten i reklambolagen uppskattas också genom att det arrangeras tävlingar som 
belönar kreativitet. Ett exempel på detta är reklamföreningens ”Guldägget” som 
arrangeras varje år. Syftet med guldägget är enligt reklamförbundet att: ”lyfta fram 
Sveriges bästa reklam och föra svensk reklam framåt. Den kreativa standarden ska höjas. 
Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Reklamskapare ska vilja anstränga sig 
ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god 
kommunikation” (Sveriges reklamförbund, 2006). 
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4 Analysmodell 
Utefter den frågeställning och metod som vi valt att använda, har vi tagit fram en 
analysmodell (se Figur 9). Vi vill genom vår undersökning finna ut om den 
projektledningsmetodik vi lärt oss används i reklamprojekt. För att utröna det, redovisar 
vi först ett antal generella projektledningsmetoder och jämför dem sedan med den 
empiriska undersökning som vi gör hos sju reklambyråer. Analysen kommer sedan att 
visa på eventuella likheter och skillnader i hur projekten drivs. 
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Figur 9. Analysmodell. 
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5  Empiri 
Kapitlet ger en sammanfattning av resultaten från de genomförda intervjuerna, och är en 
bas för analysen i kapitel 6. Byråerna och deras respektive projektledare hålls anonyma, 
och har därför numrerats Byrå 1-7 och Respondent 1-7. Meningar i kursiv stil som 
markerats med citattecken är direkta citat från respondenterna.  

5.1 Byrå 1 
Det finns tre anledningar till att ett projekt initieras på Byrå 1. Det vanligaste förfarandet 
är att en befintlig kund behöver ett uppdrag utfört och därför kontaktar byrån. En annan 
möjlighet är att en ny kund kontaktar byrån och vill ha hjälp med en kampanj eller dylikt. 
Ett tredje alternativ är att byrån deltar i en pitch, det vill säga att de i konkurrens med ett 
flertal andra byråer presenterar ett lösningsförslag för ett specifikt problem, varpå kunden 
väljer det som tilltalar dem bäst. 
 
Det är projektledaren som bestämmer vilka uppdrag som byrån ska ta sig an. Eftersom 
det är den som har insyn i byråns beläggning i övrigt är det den som bäst kan avgöra om 
de hinner med nya uppdrag. 
 
Kunden har ofta en grundtanke rörande vad de vill ha utfört, och den utvecklas och 
kompletteras av byrån genom en inledande brief. Under den ställer byrån ett antal frågor 
för att få en bättre bild av vad kunden egentligen vill ha och behöver. 
 
Projektledaren har i det läget satt ihop en projektgrupp på mellan tre och sex personer 
som utifrån den information de fått från kunden arbetar fram en idé för projektet. 
Gruppen kan ta fram en till tre idéer som sedan presenteras för kunden, tillsammans med 
en prisbild för respektive förslag. Prisbilden, eller offerten, innehåller en produktionsplan 
där alla delmoment och deadlines finns nedtecknade. Alla priser för tryck, eventuell 
fotografering och liknande står med, och även vem som gör vad samt när det ska göras. 
 
Respondenten säger att delmomentens uppfyllande blir likt delmål i projekten. Eftersom 
det finns skarpa deadlines för när till exempel en trycksak måste gå till tryckeriet, blir det 
ett naturligt delmål i projektet.  
 
Det är projektledaren som lägger planeringen för projekten och det verktyg som används 
är hjärnan. Projektledaren använder sin erfarenhet för att uppskatta hur lång tid respektive 
process tar i projektet och försöker, om det är möjligt, lägga in en tidsbuffert i 
planeringen för oförutsedda händelser. Respondenten tycker att det är mycket viktigt att 
planeringen följs. ”Det är ju mycket kostnader kopplat till alla aktiviteter. När du gjort en 
sån här planering är det A och O att det följs”. 
 
När planeringen sätts, är arbetsuppgifterna för respektive projektmedlem också 
definierade. Så när kunden accepterat lösningsförslaget vet alla redan vad som ska göras 
och när det ska vara färdigt. Projektledaren är därefter inte med, utan en 
produktionsledare ser till att projektplanen följs internt på byrån. Projektledaren är dock 
den som i första hand har kontakt med kunden. 
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Mängden kundkontakt under projektets gång varierar beroende på kundens önskemål. 
Vissa kunder förlitar sig helt på byrån och vill inte alls lägga sig i processen, medan 
andra vill ha ständig kontakt. Efter varje möte med kund skriver byrån en kontaktrapport 
över förändringar och överenskommelser som sedan får godkännas av kunden.  
 
Möten inom byrån sker spontant vid behov, men byrån har även två schemalagda 
projektmöten i veckan. Måndagar och torsdagar träffas hela byrån och går igenom läget i 
alla pågående projekt. Byrån har ett system där alla projektplaner finns tillgängliga så att 
alla kan se sina respektive arbetsuppgifter, så projektmötena fungerar mer som en 
muntlig kontroll att allt går som det ska. 
 
Överlämningen av projektresultatet sker oftast via leverantörer. En trycksak, till exempel, 
levereras direkt från tryckeriet till kund.  
 
Acceptansproceduren mellan byrå och kund är genomförd i och med att kunden godkänt 
det sista korrekturet. Vanligen går det 2-3 korrekturvändor mellan parterna innan byrån 
efter ett skriftligt godkännande skickar saker till tryck. 
 
Projektavslutet markeras med en faktura. Sedan sker alltid en avstämning, där byrån 
kontrollerar att kunden är nöjd med resultatet.  
 
Byrån har inga rutiner för lärande mellan projekt. All kunskap lagras erfarenhetsmässigt 
hos projektdeltagarna. Respondenten säger att slutrapporter inte behöver skrivas för 
projekten, eftersom all viktig information om projekten lagras i kontaktrapporter, offerter 
och fakturor. All information om respektive projekt finns lagrat i byråns projektsystem. 
Det gör att de kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle och kontrollera till exempel vad en 
specifik sak kostat. 
 
Ett projekt anses som lyckat när kunden är nöjd och har fått det den vill ha. Nöjda kunder 
är en förutsättning för att de ska fortsätta hos byrån, och även för att byrån ska få nya 
kunder. 

5.2 Byrå 2 
Byrå 2 försöker gå efter ett antal olika kriterier om ett projekt ska genomföras eller inte. 
Det ska vara lönsamt, publikt och roligt. Två av tre kriterier ska uppfyllas för att de skall 
känna att det är något att jobba vidare med. Det innebär att det kanske inte är lönsamt, 
men det är både roligt och publikt.  
 
För att undvika att ”pitcha” uppdragen hela tiden och riskera att inte få betalt för jobbet, 
involverar Byrå 2 kunden i en workshop. Det innebär att de sätter av en hel dag 
tillsammans med kunden som byrån styr och handleder. Det har visat sig att kunderna då 
blir mycket mera villigt inställda att vara med att betala workshopen för att de ser hur 
många timmar byrån lägger ner. Byrån är där rent fysiskt, ställer frågor, antecknar och så 
vidare. En vecka senare skickar projektledaren ut en sammanställning av vad som blev 
sagt. Ytterligare tre-fyra veckor senare presenteras en idé. 
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När idén tas fram är det alltid minst tre personer som deltar. Projektledaren, som är 
ansvarig för kunden, lönsamheten och det strategiska arbetet (varumärkesarbetet), en 
copywriter och en art director. De två sistnämnda har dessutom huvudansvaret för de 
kreativa lösningarna. Projektledaren kan vara med i det kreativa arbetet och tycka till, 
men dennes styrka är inte kreativitet. I nya projekt är dock projektledaren med på varenda 
kreativt möte och hjälper till. Respondenten säger: ”om vi kallar den kreativa processen 
för en fotbollsplan, så måste man se till att bollen är på banan. Att den inte hamnar på 
läktaren. Vi är ju för en hög kreativ höjd, men man ska inte dra ned byxorna och visa 
rumpan bara för att det ska göras. Utan det är viktigt att man finnas på spelplanen, så att 
det finns en relevans i budskapet. Och där är ju projektledarna med och styr och sörjer 
för att vi gör det jobb som faktiskt ska göras i slutändan”. 
 
Byrån försöker kräva en brief från kunden. Briefen ger byrån information om vad som 
ska göras, vilken målgruppen är och om det finns någon ”selling point” för produkten 
eller tjänsten. Byrån använder reklamförbundets brief som lämnas över till kunden. 
Kunden fyller i den antingen själv eller tillsammans med projektgruppen. Många stora 
företag i dag ägnar sig enligt respondenten inte åt att lägga ner tid på en bra brief, vilket 
gör att de kan hamna fel om parterna inte uppfattat varandra på det sättet som de 
förväntat sig. Respondenten säger också att kunden sällan har egna krav utan det är byrån 
som får tvinga fram dem i briefen. Men det finns kunder som är väldigt duktiga 
reklamköpare som har varit med under en lång tid och vet hur en byrå fungerar. De kan 
ofta vara väldigt krävande och vet precis vilka krav de ska ställa.  
 
Hur mycket kunden har att säga i konceptet är väldigt olika. Byrån bjuder in kunderna till 
dialog och vill gärna höra deras synpunkter. Däremot är de väldigt tydliga när de 
presenterar något att det är det upplägget som gäller. Börjar de sen göra förändringar för 
mycket åt ena eller andra hållet tycker respondenten att det är bättre att lämna det och 
göra något helt nytt. Byrån presenterar alltid bara ett enda förslag. Respondenten tycker 
att det är ett mått på osäkerhet med flera förslag.  
 
Efter konceptualiseringen kopplar byrån in tjänster efter hand. Allteftersom ett projekt 
går så kopplas det in en produktionsledare som hjälper projektledaren att hålla ordning på 
tidplaner och liknande.  
 
Avtal mellan byrå och kund är något som säger att de ska jobba tillsammans. Avtalen är 
mer kopplade till åtagande gentemot kunden till exempel när det gäller hur länge original 
skall sparas. Respondenten tror att det är ganska fattigt med avtal i reklambyråbranschen. 
Det bygger enligt respondenten oerhört mycket på vilken relation de har med kunden.  
Byrån har mycket avtalskunder där de sätter ett pris på vad byrån ska stödja och hjälpa 
kunden med under året. Det finns projektnummer kopplat till alla insatser som görs och 
timmar kopplat till projekten. I slutet av året tittar byrån på hur många timmar som lagts 
ned. I vissa fall har de lagt ned mer tid och i andra mindre och debiterar därefter. Det 
finns kunder som vill ha ett fast pris. Det kan vara väldigt svårt att veta eftersom det ofta 
måste gå många korrektursvängar, vilket gör att budgeten spricker. Byrån försöker då till 
exempel inkludera att ”i det här priset ingår tre korrekturvändor”.  
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Projektledaren gör tids- och projektplaner för kunderna och utgår från kundens ofta fasta 
deadlines. Projektplanen läggs genom att projektledaren räknar baklänges med tryckning, 
bokning av media och så vidare. Respondenten lägger också in en liten tidsbuffert för att 
få en trygghetsfaktor. Planen uppdateras varje gång det händer något, men skickas bara 
till kund en gång i slutet på månaden för att de ska kunna se att byrån inte har missat 
någonting.  
 
Byrån har även en produktionslista som är en sammanställning av alla sorters projekt. 
Den gås igenom på ett måndagsmöte, där byrån sätter sig ned och går igenom aktuella 
kunder, vad som ska göras, när det ska vara klart, vem som är ansvarig och sedan 
eventuella kommentarer. En ny produktionslista tas fram varje vecka. Den förändras hela 
tiden, men är ändå ett sätt att få ett grepp om vad hela byrån gör just nu, så att de vet hur 
interna resurser ska allokeras.  
 
Projektledaren använder inga verktyg för tidplanering. ”Man ska tro traditionellt sett att 
reklambyråbranschen kör helt egna planer. Det är mycket mera ostyrt här. Går du till 
Ericsson har ju de projektplaner som är oerhört styrda”. Respondenten menar att 
problemet när det gäller reklambyråbranschen är att det inte går att säga till kreatörer: 
”du, idag ska du hitta på en idé för det här”. För då kan han eller hon säga; ”du, det kan 
jag inte, för jag känner inte för det”, eller ”jag är inte inspirerad”. Så det är enligt 
respondenten oerhört svårt att göra planer, strukturera arbetet och projektstyra/projektleda 
inom reklambranschen. Projektledaren måste vara lite mamma eller pappa och kolla att 
kreatörerna kommer ihåg saker. En del försöker respondenten driva, men mycket handlar 
om att anpassa sig till hur det funkar. ”Jag tror att genom bättre planering hos oss så 
skulle vi kunna bli mycket mer effektiva genom att få igenom grejer. Att få en mer form 
för struktur på det som gör att vi kan jobba med ting lite mer efter en form utav plan 
istället för det som känns bra”. Respondenten tror att planering och struktur kan 
förekomma olika efter vilken typ av byrå det är.”Några har ju system, typ ’20 minuter 
ska vi lägga ner på den här broschyren’. That’s it. Då vet man att man har det här att 
hålla sig till. Vi är inte ens i närheten av det där systemet. Men det är inte vår fokus 
heller”. Respondenten menar att en kreativ byrå som de själva är inte kan styra lika 
mycket som en byrå som är mer produktionsinriktad, och säger att en produktionsinriktad 
byrå inte behöver kreatörer, utan någon som gör det snyggt. Respondenten tror att det går 
att säga mer genom att göra någonting fult, om det skulle vara så, och att det är tanken 
och idén som är det starka och som får människor att haja till.  
 
Avstämningar med kunderna sätts efter en tids- och projektplan. I den bestäms mötena i 
förväg. Men oftast är det så att byrån tar kontakt när de har någonting att visa. Efter alla 
möten med kund skrivs kontaktrapporter, där parterna kan kontrollera vad som blev sagt, 
gjort eller inte gjort. Ibland använder kunden den och ibland byrån. Såna kontaktrapporter 
skrivs enligt respondenten i 9 fall av 10, men oftast bara om det är större förändringar. 
Om det är ett antal justeringar kunderna vill göra så skriver projektledaren ned dem i 
kontaktrapporten. Till exempel att ”det här ingår inte i grundofferten”, eller ”det här är 
sånt som tillkommer”. Kontaktrapporten skrivs informellt i ett mail, och går sen till alla i 
gruppen plus produktionsledaren som har koll på det här i slutändan. 
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Det sker relativt sparsamt med rapportering under projektets gång, men det händer att 
partnerna hörs för att se att allt går som det ska. Men det finns avstämningspunkter där 
projektgruppen kommer och presenterar med hjälp ut av en datapresentation hur långt de 
har hunnit och om det ser bra ut.  
 
Konceptet avslutas efter presentationen, men det kan till exempel vara så att 
fotograferingen, radioreklamen eller filmen inte är gjord. Skisserna är klara, men inte 
själva produkten. Presentationen ska tala om huruvida teamet är på rätt väg eller inte. Sen 
trycker kunden på knappen och säger att ”Ja, det här kör vi på”, och då kör byrån vidare 
på inslagen väg. Nästa avstämning blir när projektresultatet, till exempel radion, filmen 
eller annonsen levereras. Då har kunden oftast varit med i plåtningen till exempel. 
Eftersom det kan uppstå mycket missförstånd försöker byrån att involvera kunden i 
processen. ”Från att vi har fått ett ’ok, att den här idén är bra’, och under själva 
produktionen så involverar vi kunden väldigt mycket. När vi köper in tjänster vill vi 
gärna att kunden ska vara med och tycka för att det inte ska bli fel. Det är inte skruvar 
och muttrar vi levererar. Det är en känsla liksom, en uppfattning. Och där kan det bli 
mycket fel på vägen. Men visst händer det att till exempel bilden blir fel. Då försöker man 
att hitta en gemensam ansvarsfördelning som gör att man kan reda ut det. Oftast blir det 
nån form utav att man delar på det där båda känner ett gemensamt ansvar. Men det är 
relativt få reklamationer faktiskt”.  
 
Ett projekt avslutas med att fakturan skickas och att byrån ringer och kontrollerar med 
kunden att allt är ok. De skriver inte slutrapporter, och därmed dokumenteras det inte om 
det har varit något problem med kunden under vägen, fel som har uppstått, eller vad som 
kan förbättras. ”Jag tror inte vi är ensamma om det i reklambranschen. Processen är ett 
jätteproblem för oss och hur vi arbetar för att bli effektivare. Såna erfarenhetsbanker 
eller liknande har vi inte”.  Det som finns av projektredovisning efteråt är det som finns i 
form ut av nedlagda timmar per projekt. Byrån har uppföljning av ekonomin, till exempel 
hur många timmar som lagts ned, lönsamheten i projektet och så vidare. 
 
De uppföljningar som görs på projekten är till exempel att det mäts hur en kampanj har 
gått. Det kan vara att titta på hur mycket försäljningen har ökat eller att det mäts 
attitydförändringar. Det materialet är viktigt för byrån att använda och dokumentera. De 
är väldigt måna om att få resultat ifrån kampanjer. Är det ett bra resultat kan byrån 
förhoppningsvis vara med i olika reklamtävlingar. 
 
Byrån brukar prata internt om hur bra en kampanj blev. ”Vi inom reklambranschen är 
också väldigt självgoda av oss. Är det någonting som blivit bra och lyckat är vi väldigt 
duktiga på att klappa varandra på axlarna och tala om ’fan va duktiga vi är’. Och går 
det inte så bra så är det kunden det är fel på. Lite grann av det är vår grundinställning. 
Och ibland stämmer det, och ibland stämmer det inte. Men jag tror nog vi ska försöka att 
var lite mera självkritiska. Det tror jag hela reklambranschen skulle må bra av. Om man 
hade en lite mera ödmjuk inställning.” 
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Ett lyckat projekt är enligt respondenten ett som har varit lönsamt, roligt och publikt. Sen 
att kunden är nöjd naturligtvis. Har kunden gjort ett bra resultat tack vare en kampanj kan 
byrån kanske till och med nämna kunden som referens och en ambassadör som kan tala 
för dem.  

5.3 Byrå 3 
Ett projekt inleds för att en befintlig kund behöver ha ett jobb utfört, men kan också starta 
på initiativ från byrån om de anser att kunden behöver göra något. Ytterligare ett 
alternativ är att byrån deltar i en pitch eller offentlig upphandling. Byrån deltar bland 
annat i upphandlingar om ramavtal för offentliga företag och myndigheter. 
 
Vem som helst av de tre på byrån kan själv ta in ett uppdrag. När det uppstår 
tveksamheter avgör gruppen gemensamt om de ska göra ett uppdrag eller inte. Det är 
etiska aspekter som gör att byrån tackar nej till uppdrag. De ställer sig även tveksamma 
till politiska kampanjer.  
 
Projektarbetet inleds med att byrån har en sittning med kund där alla förutsättningar noga 
gås igenom. Byrån undersöker vad produkten är bra för, konkurrentsituationen, 
marknadsläget och liknande. Gäller det lanseringen av en teknisk produkt pratar byrån 
även med ingenjörer och konstruktörer för att lära sig så mycket som möjligt om den. 
 
Efter att den inledande researchen är avklarad samlas hela byrån, inklusive praktikanter, 
för att gemensamt ta fram en idé. Då bestäms vilket bildspråk, vilket media och vilka 
försäljningsargument som ska användas. Sedan tar de fram skisser, hämtar in priser från 
underleverantörer och tar fram en tidplan. Det resulterar i dels ett förslag på lösning och 
dels en offert för lösningen. Paketet presenteras sedan för kunden. 
 
Projektledaren använder almanackan och planerar oftast bakåt från ett fast slutdatum. 
Med utgång från slutdatumet tar respondenten kontakt med alla som ska utföra arbete 
under projektets gång, såsom tryckeri och översättare, och avkräver dem tidplaner. Vid 
skarpa deadlines brukar tidpunkter sättas för sista svar på korrekturer från kund. 
 
Respondenten säger att planeringsarbetet innebär svårigheter framför allt när byrån ska 
göra saker de inte är vana vid. En trycksak räknar de inte fel på, eftersom de gör det så 
ofta. Det är svårt att planera för kreativitet eftersom det är svårt att tvinga fram en idé. 
Ytterligare en faktor som gör reklamprojekt svårplanerade är enligt respondenten att 
projekten tenderar att ändras så mycket från start till mål. Respondenten menar att 
projekten närmast kan jämföras med utvecklingsprojekt, där slutdestinationen sällan är 
känd när arbetet börjar. 
 
Skriftliga avtal är väldigt sällsynt. Enligt projektledaren räcker de muntliga 
överenskommelser som görs mellan byrå och kund både vad gäller hållandet av tidplaner 
och projektavtal. 
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Byrån försöker hålla ned antalet kundmöten under projektet. Kunden får istället 
uppdateringar och rapporter om projektet via mail och telefon. Inom byrån har de inga 
fastställda mötestider, utan har spontana möten vid behov. 
 
Tidplanen är det verktyg byrån använder för att kontrollera att projekten fortlöper som de 
ska. De kontrollerar hela tiden emot tidplanen och bockar av allteftersom deluppgifter är 
uppfyllda.  
 
Innan projektresultatet överlämnas till kund, har byrån som rutin att alltid kontrollera 
resultatet själva. Vid till exempel en trycksak så innebär det att de tar in arkivexemplar 
från tryckeriet innan de låter tryckeriet leverera till kunden. När projektet sedan är färdigt 
följer de från byråns sida alltid upp resultatet genom att fråga kunden hur det gått. 
 
Sista korrekturet eller färgprovet blir den slutliga acceptansen på att projektresultatet är 
tillfredsställande för kunden. Det blir ett slags kvitto för byrån utifall oenigheter skulle 
uppstå i efterhand. Skulle kunden vid sista korrekturet inte vara nöjd med resultatet och 
det därför måste läggas extra resurser på projektet, får parterna tillsammans försöka 
bringa klarhet i vems ansvaret är. Projektledaren försöker lägga in en tidsbuffert för 
projekten för att undvika att projektet drar över på tiden på grund av dylika orsaker. 
 
Projekten avslutas med en feedback mellan byrå och kund där det diskuteras hur parterna 
tycker att projektarbetet flutit på och hur resultatet blev i slutändan. Byrån har inga 
rutiner för att dokumentera erfarenheter och lärdomar från projekten. Det är endast om 
det inträffat något extraordinärt som de skriver ned information för framtida bruk.   
 
Respndenten definierar ett lyckat projekt som ett där de hjälper kunden att uppnå sina 
målsättningar. Andra kriterier är att projektarbetet i sig har flutit på och att det går ihop 
ekonomiskt och tidsmässigt.  

5.4 Byrå 4 
Byrån har ett 20-tal fasta kunder, från vilka de inte kan tacka nej till uppdrag. Uppdrag 
kan även uppstå genom nya kundkontakter eller genom en pitch. Respondenten anser att 
de flesta jobb ses som mycket intressanta för byrån. De har hittills aldrig hamnat i något 
etiskt dilemma vad gäller uppdrag, men det skulle kunna vara en orsak till att de tackar 
nej till ett jobb. Respondenten ser inga hinder för att arbeta med politiska kampanjer, 
annat än om det skulle röra sig om extrema partier. 
 
Projektledaren är den som bestämmer om byrån ska ta ett uppdrag, men vem som helst på 
byrån får ta in jobb på egen hand, och det måste röra sig om betydande affärer för att 
projektledaren ska lägga sig i.  
 
Byrån har en egen projektmodell som de följer i både stora och små projekt. Modellen 
består av fem block: analys, strategi, koncept, genomförande och efterkontroll. De fem 
blocken finns representerade på en för varje projekt unik projektlapp. Projektlappen är en 
kontrollfunktion som används av projektets produktionsledare för att kontrollera hur långt 
projektet kommit. När ett steg är slutfört, kryssar produktionsledaren det blocket på 
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projektlappen. Innan projektet går från ett block till nästa, måste kunden godkänna att 
arbetet är ok så långt. Det innebär att det under varje projekt sker minst fyra avstämningar 
med kunden, antingen i form av ett fysiskt möte eller kontakt via mail/telefon.  
 
Under analysfasen försöker byrån reda ut vad kunden har för problem. Kunden har ofta 
en egen uppfattning om vari problemet ligger. När parterna har en gemensam bild av 
problemet, skriver byrån en kontaktrapport som kontrasigneras av kunden. 
 
Därefter går projektet in i strategifasen. Den inleds med att byråns trafficfunktion samlar 
så mycket information runt det aktuella projektet som möjligt. Respondenten säger att de 
skaffar sig så mycket fakta som möjligt för att öka den konstnärliga friheten. Ofta 
kompletteras informationen med en marknadsundersökning, för att byrån ska kunna 
backa upp sin syn på problemet för kunden. ”Kunden idag köper ju inte något bara för 
att det är snyggt, utan vill ju veta varför och hur vi kommit fram till en viss lösning. Så vi 
måste ha bevis som stärker vår idé”. När byrån så själva har skaffat en egen uppfattning 
om problemet, presenteras den under ett möte med kunden. När båda parter är överens 
går projektet in i konceptfasen.  
 
Konceptfasen inleds med ett internt ”förmöte”, där projektdeltagarna samlas för att få en 
gemensam uppfattning om exakt vad som ska lösas. ”Ingen ska börja hitta lösningar, 
utan vi ska bara diskutera det vi ser. Vi diskuterar hur konkurrenter gör, vad kunden gör, 
helt enkelt går igenom all information vi fått tag i”. Först därefter börjar AD och 
copywriter att skissa på lösningar, ibland tillsammans med projektledaren. Projektledaren 
ansvarar samtidigt för att planera projektets tidsåtgång och vilka media som ska 
användas. I konceptfasen läggs ansvaret för projektarbetet över från projektledaren till 
produktionsledaren. Produktionsledaren är sedan den som kontrollerar att alla fullgör sina 
uppgifter i tid.  
 
Planeringen gör projektledaren tillsammans med produktionsledaren. De planerar 
baklänges från projektets slutdatum, och beräknar när olika delar måste vara färdigt 
gentemot underleverantörer och liknande. Projekten storlek gör att inrättandet av delmål 
blir en nödvändighet. Delmål kan vara allt från genomförandet av delkampanjer till 
datum för leverans till tryckeri.  
 
Innan tidplaneringen fastställs, presenteras den för det kreativa teamet. ”Då skriker de 
alltid: ’Hur ska vi hinna det?!’ Då blir det lite kompromisser och så får vi ihop det till 
slut … Att man ger dem mer tid, innebär inte att de faktiskt får mer tid. Det är bara att de 
startar senare. Det är bara tänkarperioden som blir längre. … Jag vill påstå att man 
måste ha en viss stress i tidplanen. Annars blir det ingenting gjort”. 
 
När konceptet och planeringen för projektet är klar, granskas och kommenteras lösningen 
av övriga på byrån under vad respondenten kallar tredagarstorken. Efter det presenteras 
lösningen och planeringen för kunden tillsammans med ett pris för vad allt kommer att 
kosta. Byrån jobbar alltid mot fasta offerter, aldrig löpande räkning. ”Kunden säger då 
något av de två följande: ’jättebra, vi kör’ eller ’jättebra, vi testar’. Vid det senare så gör 
man någon sorts konsumenttest eller fokusgrupptest eller så. Då får man oftast korrigera 
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lösningen lite”. När kunden gett klartecken för lösningen går projektet in i 
projektmodellens genomförandefas. ”När de sen accepterat konceptet och kostnader med 
mera så går alla skisser upp till AD-assistenten, som har som ansvar att se till att det blir 
gjort. Så processas det fram, det går några korrekturvändor, sen till tryck och till sist 
leverans”. 
 
Under ett projekt träffas byrå och kund 3-4 gånger. Kommunikationen med kunden vid 
sidan av möten sköter produktionsledare och projektledare tillsammans, och vid möten 
med kund brukar projektledaren vara den som för ordet. Antalet korrekturvändor brukar 
ligga på omkring 2-3 per projekt.  
 
Inom byrån sker spontana möten hela tiden. En gång i veckan har byrån ett schemalagt 
möte, ett måndagsmöte. Det används för att gå igenom aktuella projekt, men även för att 
ta upp eventuella problem. 
 
Projektgruppen består inledningsvis av en AD, en copywriter och en projektledare. Det är 
de personer som kunden möter under projektets gång. ”När uppdraget kommer in och 
börjar genomföras, då kommer produktionsledaren in tillsammans med AD-assistenten 
och en originalare. De två sistnämnda träffar sällan kund. Projektledaren har någon 
slags administrativ roll: pengar, tidplaner, kostnader, dialog med kund. Och så de två 
konstnärerna som har som uppgift att lösa det kreativa”. Varje kund har ”sitt” team 
kreatörer. 
 
Skulle ett fel på grund av en kommunikationsmiss eller dylikt uppstå som leder till att 
kunden inte får det den förväntade sig, står byrån för eventuella extrakostnader. 
Respondenten säger att även om det kanske inte juridiskt är byrån som är ansvarig, så står 
de för extra kostnader och arbete tills kunden är nöjd.  
 
När vi pratar om acceptansprocedurer menar respondenten att resultatet vid 
överlämningen redan är accepterat från kunden. Acceptansproceduren är spridd över hela 
projektet i form av korrekturvändor och möten, men den stora acceptansen sker redan vid 
presentationen av konceptet i projektets inledning. ”Det är där diskussionerna pågår 
huruvida det är rätt eller inte. Sen blir de oftast nöjda, och då har de liksom köpt hela 
fasen, hela projektet”. 
 
Projektets sista fas, efterkontroll, infaller när resultatet är levererat. Då undersöker byrån 
hur kampanjen föll ut, ofta med hjälp av en marknadsundersökning. Det kan även 
innebära att de frågar kunden hur den tycker att det gick, om kunden märkt några 
förändringar som kan kopplas till kampanjen. 
 
Byrån har ingen rutin för dokumentering av erfarenheter från enskilda projekt, utan 
använder måndagsmötena som ett forum där de diskuterar hur ett projektarbete gått. 

5.5 Byrå 5 
Byrån är uppdelad i två arbetsgrupper med stödfunktioner. En arbetsgrupp består av AD, 
copywriter och projektledare. De kompletteras vid behov med AD-assistent, 
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projektledarassistent, junior-copy och trafficfunktionsledare. Byrån använder sig inte av 
någon renodlad produktionsledare.  
 
I de fall byrån använder sig av skriftliga avtal rör det sig oftast om samarbetsavtal. 
Avtalen går inte ned till projektnivå. ”Min erfarenhet är att ett skrivet avtal ändå inte är 
värt mycket avseende garanterad arbetsmängd när det väl är tecknat. Däremot innan, för 
då sker det ju någon form av förhandling och man sätter på pränt ett sätt att arbeta 
utifrån”. Många gånger fungerar samarbete lika bra utan ett skrivet avtal. 
 
Ett projekt föds enligt respondenten på två sätt. Antingen behöver en befintlig kund ha ett 
uppdrag utfört, eller så deltar byrån i en upphandling. ”Då kan det antingen vara att en 
kund kommer till oss och förhandlar med bara oss, eller att det är en offentlig 
upphandling. Och vid en offentlig upphandling kan det vara många byråer inblandade”. 
 
Även om det inte finns någon uttalad policy för det, så är det projektledaren som i 
praktiken styr vilka uppdrag som tas in. Detta beror i första hand på att det är 
Projekledaren som ansvarar för säljarbetet.. Det är främst etiska värderingar eller 
konkurrerande kunder som skulle hindra att byrån antog ett uppdrag. De skulle enligt 
respondenten till exempel ha svårt att jobba med tobaksbolag eller försvarsindustrin. 
 
Ofta har en kund ett specifikt problem som de vill lösa. Det är framför allt vanligt med 
befintliga kunder. ”Den projektprocessen börjar oftast med en brief. En brief kan vara 
olika fyllig beroende på kund. En del har marknadsundersökningar som stöd för det de 
vill göra … och så blir det vår uppgift att lösa det”. AD, copywriter och projektledare 
deltar alla i briefen för att samtliga ska få kundens egen version av problemet. 
 
Nästa steg i arbetsprocessen (se Figur 10) är research. ”Då försöker man själv komma 
upp i en vettig kunskapsnivå om det som kunden berättat för en, så att man kan komma 
fram till en bra lösning på problemet.” När researchen är genomförd sker en återkoppling 
till kunden. 

 
”Sen resulterar detta i någon form av idé. Det kan då trilla ut vad det ska vara; trycksak, 
annons, presentationer, PR… Det blir någon form av mediaval.” Under idéprocessen är 
AD och copy huvudkreatörer. Projektledaren har en lite underordnad roll och fungerar 
ofta som bollplank och stöd under idéprocessen. Projektledaren är ofta den som har bäst 
kännedom om kundens situation och arbetssätt, vilket ofta måste tas hänsyn till. När 
gruppen enats om en idé gör copy och AD skisser på lösningen. 
 

 Brief Research Idé Presentation Skiss & Förslag 

Feedback Produktion Leverans Uppföljning 
 

Figur 10. Arbetsprocessen hos Byrå 5. 
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Den lösning som byrån tagit fram presenteras sedan för kund. Vid det mötet är det AD 
och copywriter som håller i presentationen. Kunden ger feedback och kommentarer på 
lösningen, varefter projektet går in i produktionsfasen. Då tillverkas lösningen som 
tidigare tagits fram, i form av till exempel texter, bilder och design. 
 
Projektledaren vill helst ha ett fast slutdatum när planeringen för projektet läggs. Det gör 
det lättare att ställa krav på kunden för svar på korrekturer och liknande. ”Det är oftast 
väldigt bra att man har en sån fast tidpunkt, för då tvingar det båda parter att bli klara. 
Men om slutmålet är flytande, då tenderar det, från kundens sida, att flyttas framåt. För 
man ska veta att i presentationsstadiet, då ställs det krav på kundorganisationen. Och 
framför allt i produktionsstadiet, för då börjar alla korrekturer gå”. Respondenten lägger 
tidplaner i de fall kunden kräver det, men säger sig ha dåliga erfarenheter från tidplaner 
eftersom de är så svåra att hålla. Om en tidplan läggs sätter projektledaren även upp 
delmål, som då oftast är satta efter när till exempel ett original måste gå till tryck. 
”Egentligen så är det under stress som vi är mest effektiva, även om det kan vara jobbigt 
rent mentalt.” 
 
Under genomförandet agerar projektledaren som huvudansvarig produktionsledare, och 
ser till att allt blir gjort i tid från byråns sida. Kontrollen sker bland annat under det 
schemalagda veckomötet, där alla projekt gås igenom. Övriga möten inom byrån sker 
som projektspecifika möten på en daglig basis efter behov. Respondenten poängterar att 
projektdeltagarna arbetar väldigt självständigt. De stämmer hela tiden av vad som ska 
göras i projektet. 
 
Byrån använder ett projektredovisningssystem för att hålla god administration. 
Respondenten beskriver hur det fungerar: ”Projektledningssystemet är ett system som 
framför allt håller reda på tid, kostnader förknippade med rena inköp till projektet, viss 
dokumentation beroende på hur mycket man vill dokumentera; kalkyl, hela ekonomibiten 
som sådan. Det som är fördelen är att du kan hålla allt på en och samma nivå. Du kan 
köra fram rapporter som är styrande mot medarbetarna, men som också är ren 
ekonomisk statistik”. 
 
Mängden kommunikation och möten med kund varierar från kund till kund. Alla i 
projektgruppen kommunicerar med kunden, även om projektledaren är den som oftast har 
bäst helhetsbild och kan ge kunden bäst helhetsbild av projektet. Kommunikationen är i 
många projekt mycket viktig eftersom det är mycket fackspråk och översättningar som 
måste kontrolleras av kunden. De gånger parterna har faktiska möten är vid briefen, 
presentationen samt avstämningsmöten under projektets gång. Hur många möten det blir 
beror väldigt mycket på storlek och omfattning på projektet 
 
Respondenten beskriver acceptansproceduren mellan kund och byrå som följande: ”Efter 
’skiss & förslag’ så sker en acceptansavstämning, i samband med presentationen. Fast 
den är inte 100 %. … Sen sker det ju kontinuerligt under tiden avstämning. Det kan ju bli 
olika stora förändringar. För under tidens gång kommer ju kunden att ha synpunkter, 
allteftersom sakerna växer fram”. 
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Efter den sista acceptansen från kund sker en leverans i någon form, följt av en 
avstämning med kunden. Avstämningen är ett uppföljningssteg där byrån frågar kunden 
hur de tycker att projektet föll ut. Ett lyckat projekt är enligt respondenten ett ”som 
kunden är nöjd med, som vi är stolta för och som gått ihop ekonomiskt”. 
 
Det är sällsynt att byrån skriver en slutrapport efter att projektet avslutas. De erfarenheter 
som skrivs ned rör till exempel kundspecifika uppgifter som måste användas när de 
jobbar mot en särskild kund. Det sker också någon form av ekonomisk avstämning innan 
fakturering. Den ekonomiska avstämningen skickas också oftast till kund.  
 
Slutligen betonar respondenten hur viktigt det är med relationer när en kund väljer en viss 
byrå, och menar att personliga relationer är minst lika viktiga som att byrån gör ett bra 
jobb. 

5.6 Byrå 6 
Ett projekt kan initieras på två sätt hos byrån. Det ena är en pitch-situation, där byrån 
känner att det är en kund de vill ha. Det andra är att de redan har fått jobbet.  
Byrån tar inte ett jobb om de inte har en övertygelse om att det är rätt. Spritreklam vill de 
till exempel inte göra. Respondenten tycker att även personkemin måste stämma. Byrån 
har på grund av personkemin tackat nej till kunder där de känner att de inte är rätt 
leverantör. Ett sådant beslut kan tas av allt från vd till kreativ chef och projektledare. 
Byrån kan i vissa lägen ta projekt som inte ger några pengar, men som istället är 
utvecklande för personalen. I allmänhet är det dock viktigt för byrån är att få ganska 
tunga kunder som har en stor budget.  
 
I införsäljningen sitter projektledare och ledning och går igenom vilken typ av kunder 
som de har, vad de skulle kunna utveckla och var de jobbar någonstans. Under denna 
projektfas görs också en inläsning/instudering och då gäller det att hitta ett 
missnöjescentrum hos kunden. Byrån försöker inte sälja in sig hos kunder som har bra 
material. Om de däremot ser att ett företag har det tufft eller själva konstaterar att det 
grafiska uttrycket har sett likadant ut i alla tider och att därför borde ändras, kan de 
försöka sälja in byrån där.   
 
När byrån har fått ett uppdrag måste de fundera på om det kunden efterfrågar verkligen är 
det de behöver. Ofta vill kanske kunden ha en folder, medan de egentligen behöver ett 
intert event. Byrån har då en brief där de försöker ta få svar på dessa frågor. Många ger 
enligt respondenten en brief alldeles för sent.  
 
Vem som sätter ihop teamen, och hur teamen ser ut, varierar från projekt till projekt. Om 
ett projekt inte behöver någon AD kan projektledaren själv driva det med bara en 
formgivares hjälp. Vem som sköter kontakten med kunden skiftar också. En copy eller 
AD kan till exempel ha jättebra kontakt och projektledaren blir i vissa fall bara den som 
räknar på jobbet. När de startar upp med en ny kund så är det viktigt att alla tre är med. 
Ibland så är det även fyra och fem, och i så fall produktionsledare och formgivare. 
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Det kan vara väldigt olika vilka som är med och tar fram ett koncept. Under briefen är 
oftast alla tre med. Det kan dock vara så att det bara är projektledaren som åker, eftersom 
kunden i vissa fall kan uppfatta det väldigt konstigt om det kommer för många personer. 
Efter briefen skriver projektledaren ihop en kontaktrapport. Sedan gör projektledaren en 
kreativ brief ihop med copy. En AD kan mycket väl komma på texten och en copy 
kommer på bilden. Dessa har kreativ frihet, men ytterst är det kunden som bestämmer. 
Respondenten säger: ”Det gäller att överraska. Vi ska överträffa förväntningarna”.  
Efter att kreatörerna har gjort skisserna lämnas de över till en formgivare. Byrån försöker 
se till att varje kund alltid har samma formgivare, för denne vet till exempel att ”den här 
logotypen ska ligga 45 millimeter från nedre kant”, att ”typsnittet är rätt” eller liknande.  
 
Kunden har väldigt mycket att säga till om i projekten. Respondenten gillar bra beställare 
och säger att: ”ju sämre kunden är som beställare, desto större krav ligger det på 
projektledaren att göra kunden till en bra beställare”. Respondenten tycker det faktiskt 
kan vara bättre med en kund som är lite ”taskig”. ”Det är roligt med en kravställande 
kund, som kan och vet vad man vill. Kunden borde konkretisera i briefen vad han vill 
uppnå, vilken målgrupp han vill prata med, varför han har valt den målgruppen osv. Om 
han inte vet det kan det bli väldigt fel. Då kan vi komma tillbaka med väldigt fel saker. Så 
briefen är oerhört viktig för när de ska ställa krav”. 
 
Planeringen för genomförandet av projekten börjar med ett uppstartsmöte, där 
projektgruppen går igenom vad som ska göras. Det inkluderar framför allt originalare 
eftersom de är sist i projektets arbetsgång. Projektledaren använder inget verktyg för 
tidplanering, utan använder kalendern. Respondenten planerar baklänges och tänker till 
exempel ”När ska det gå i tryck, vad har vi här emellan färgprovet”? Tidplanen är enligt 
respondenten det viktigaste under planeringsfasen. För att tidplanen ska hållas sätter 
projektledaren upp delmål. ”Jag vet ju då att ’det måste gå nu på förmiddan’. Går det på 
eftermiddagen hinner vi inte. För då hinner vi inte få färgprovet, och då hinner vi inte få 
synpunkter på färgprovet och så vidare. Skulle vi vara sena med leveransen så åker vi ur. 
Vi vet ju exakt när de måste gå härifrån. För annars kommer det ju inte funka”. 
Respondenten försöker att sätta upp tidsbuffertar, men det får inte kunden reda på. Ibland 
så funkar inte det, och då försvinner tidsbufferten. Det finns även en ateljéchef som har 
ansvar för tiden på produktionssidan. Om byrån till exempel gör en stor kampanj så gör 
de ett planeringsschema. Annars blir det svårt att hålla isär olika saker.  
 
Det är enligt respondenten svårt att planera för kreativitet, eftersom det behövs särskilda 
betingelser för att en människa ska vara kreativ. Respondenten tror det är viktigt att de 
som jobbar med den frågan ges möjlighet att få input utifrån. ”Kreativitet uppstår genom 
att folk mår bra och det är viktigt att veta som projektledare. Man får vara mycket morsa. 
Jag försöker att se människan bakom. Man ser ’kan den här personen gå  ut och prestera 
någonting’. Sen tror jag kreativitet bygger på att man gör bra förstudier. Att man 
analyserar, läser in, kommer på vad som kan bli den bärande kommunikativa 
plattformen”.   
 
Byrån använder ett redovisningssystem. Där förs all arbetstid in, från en kvart till timmen 
på ett timkort, som finns i tidrapporten i datasystemet. Projektledaren kan då gå in och se 
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hur mycket pengar som ligger på ett bestämt konto. Då kan de göra en avstämning på hur 
långt de har kommit i projektet i förhållande till vad som angetts i offerten. Det är 
speciellt viktigt i webbprojekt som ofta kan synas ändlösa. Där går det att ändra i 
evigheter. Ett projekt som till exempel att göra en folder som ska tryckas är lättare, 
eftersom det är slut när den är färdig.  
 
Dokumentationer sker i form av kontaktrapport, en kreativ brief och genom en offert. Det 
skrivs också en projektbeskrivning i form av en plan på allt som skall hända i ett projekt. 
Muntliga avtal förekommer också. Respondenten ser dock på sig själv som en 
ordningsmänniska, och säger: ”Jag tycker det känns bra att ha mappar där jag kan gå 
tillbaka och se ’vad sa jag’. Jag dokumenterar mycket i både mail och offerter och sånt. 
Jag tycker det är praktiskt”. 
 
Projektledaren är inte med och styr projektet hela tiden, utan till exempel AD:n kan ha 
det ansvaret. ”Om man har gjort hemläxan ordentligt, så vet ju även formgivaren när 
saker skall gå i tryck”. Under projektets gång är det ateljéchefen som ser över 
beläggningen och ser till att inte några sitter och rullar tummarna medan andra är 
överbelastade med arbete. Rutiner finns också för att AD och copy skall stämma av med 
produktionsledaren och projektledare under projektets gång hur de ligger till. 
Projektledaren har ansvaret mot kund för att tidplanen hållas och skall kunna säga till en 
kund att ”nu har vi kommit så här långt, nu har vi kört fast där, nu måste vi försöka utöka 
med mer tid” och så vidare. Projektledaren skriver också statusrapporter i mail om hur 
byrån ligger till med projektet.  
  
Avstämningar inom byrån förekommer på projektledarmötet med VD och alla ägarna. 
Sen förekommer det ett antal projekt som är pitcher som de inte får. Då försöker byrån 
reda ut varför de inte fick jobbet. Varje måndag har de också en genomgång med vilka 
ärenden som ligger inne i veckan och går igenom olika saker som ”ligger i pärmen”.  
 
Byrån har under många år arbetat med att få ett skriftligt ”ok” från kund. I mail kan de få 
ett ”det är ok” och skicka det till tryck. De sparar också mycket av korrekturerna som har 
kommit. Om kunden ändå inte skulle vara nöjd med produkten förs en dialog om 
ansvarsfrågan. Är det byrån som har gått in och gjort checken för sent, så är det deras fel.  
 
Projekten avslutas när kunden har fått leverans. Projektledaren kan till exempel ringa 
göra en avstämning med kunden hur den tycker att projektet gått. Rutiner finns för att 
hela projektgruppen samlas och går igenom vad som gått galet, vad de kan lära sig till 
nästa gång och liknande, men de rutinerna följs inte. 
 
Ett lyckat projekt är enligt respondenten att folk – kund och byrå – har haft roligt. Men 
det mest optimala är att lyfta kunden och hjälpa till med att skapa det önskade resultatet, 
till exempel att sälja mer. 

5.7 Byrå 7 
De två anledningar som kan initiera ett projekt på byrån är dels att en kund som de har en 
lång relation med vill ha ett uppdrag utfört, dels att de får en ny kund. Är det en ny kund 
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så kan de ta jobbet antingen för att det är ett roligt uppdrag, till exempel en ny bransch 
eller varumärke som de har tittat på. Eller att det är lukrativt och känns som en bra affär. 
Det kan också vara en pitch som har gjort att de fick uppdraget. Det finns också uppdrag 
som de inte tar. Det kan vara uppdrag där kommer små kunder som inte riktigt har de 
muskler som krävs för att köpa tjänsterna. Det kan också vara någonting de inte vill jobba 
med, till exempel alkohol. 
 
Eftersom medarbetarna känner varandra så pass väl, vet de ganska väl vad den andra 
tycker. De kan därför ta egna beslut om ett projekt ska genomföras eller inte. De försöker 
att dela upp ansvaret i varje projekt där en är den kreativt drivande medan den andra går 
in i projektledarrollen. ”Inom byrån har vi det så att den som är projektledare och driver 
ärendet är den som är ansvarig att det drivs, att tidplanen hålls, att man håller reda på 
möten och vad som måste göras. Och det är också den som tar hand om fakturering och 
går igenom den ekonomiska sidan”. 
 
Hur de tar fram konceptet beror på typen av uppdrag. Är det stora projekt så kan de börja 
med att titta på företaget och göra en analys av vad kunden behöver. Rspondenten säger: 
”ibland kommer kunden in och säger ’jag vill ha en sån där’, fast det inte är en sån de 
behöver. De kanske behöver någonting annat. Och då får man ju sätta sig ned och 
fundera och titta på problembilden och se ’vad har kunden för problem egentligen, och 
vad skulle vara lösningen på det?’”  
 
Krav från kunden får byrån först muntligt på ett möte. Då antecknar de och lyssnar av 
kunden. Då är de oftast två eftersom för att få två som kan tolka det kunden sagt. En del 
kunder är enligt respondenten så pass duktiga reklamköpare att de vet vad det handlar 
om. De kan säga att ”vi ska ha en folder, den ska vara med matt papper och det ska vara 
lite struktur på pappret”. Men väldigt många kunder vet inte det, och ska enligt 
respondenten inte behöva veta det heller.  
 
Byrån har flest icke-avtalskunder: ”några avtalskunder har vi, men även om de inte har 
avtal har vi långa relationer med alla stora kunder i alla fall. Visst kan man skriva avtal, 
men i den här branschen så skiter folk i avtal hela tiden”.  
 
Hur mycket byrån låter kunden vara med i projektet varierar. En del kunder kliver med 
stora steg in och vill vara delaktiga, medan andra lägger över ansvaret på byrån. 
Respondenten brukar poängtera för nya kunder att ”det är ett bra samarbete som gör det 
här till ett bra projekt. Om vi har respekt för varandra och hämtar in erfarenheter från 
både hållen, så kommer det här att bli jättebra”. Respondenten brukar ge hemläxor till 
kunderna, till exempel få dem att fundera över vad de vill ha en lösning på. I vissa fall 
genomför de en workshop tillsammans med kunden. Resultatet från den kan kunden ta 
med tillbaka och fundera på vad de verkligen vill. Efter workshopen analyserar byrån för 
sedan skriva en återbrief till kunden som en bekräftelse på att de har fattat briefen rätt. 
Sen går de in i den kreerande fasen, och försöker hitta en bra lösning. Därefter 
presenteras idén för kunden som antingen godkänner den eller inte. Blir idén godkänd 
börjar produktionen. Det gäller därför att sörja för att alla de bitarna finns med i 
tidplaneringen.  
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Om planering av projekten säger respondenten: ”Vi skulle kunna bli mycket bättre på 
planering kan jag säga. Det är vår akilleshäl. Vi har så mycket att göra så vi hinner 
nästan inte planera. Det vi gör är att vi försöker titta på vad som behöver göras i första 
hand.” Byrån har en veckoplanering och en långsiktigare planering, som revideras varje 
vecka. Tillsammans med respektive kund görs en tidplan för projekten. Respondenten 
använder ”hjärnan och almanacka” vid planeringen, som sedan förs in i Excel på dator. 
Tidsmässiga delmål sätts upp i större projekt. Om det är ett projekt som innehåller många 
olika produktionsdelar så behövs det delmål. Respondenten försöker oftast lägga in en 
tidsbuffert. ”På nåt sätt så sitter det ju ganska mycket i ryggmärgen. Men är det en ny 
kund så får man ju fundera naturligtvis. Då får man sörja för att man har en buffert så 
man får plats med korrekturvändorna. Och det märker vi, som inte är så vana med att 
vara projektledare, att det är lätt hänt att man tar för lite buffert. Och så sitter man där 
och får jobba varenda helg för att hinna med. Så det försöker vi bli bättre på, att få plats 
med tid”.  
 
Byrån har ett system där projektspcifikationer för enskilda projekt sorteras i mappar. 
Varje projekt har ett eget projektnummer, och mappen innehåller grundläggande 
information om projektet.  
 
Varje måndag pratar medarbetarna ihop sig och tittar dels på veckan som har gått och vad 
som ska göras kommande vecka. Det renderar dels i en ”att göra-lista” och en 
leveranslista, samt att de ser över övriga händelser framöver. De har även en prospectlista 
som de tittar på och hela tiden uppdaterar.  
 
Uppföljning av projekten internt sker kontinuerligt eftersom de arbetar så tätt ihop. ”Det 
blir ju mycket ’har vi hunnit det som stod på förra listan, eller är det nåt som vi måste 
flytta över till den här veckan?’”  
 
Respondenten tycker att det är bra att träffa kunderna så mycket som det går. Oftast blir 
det svårt rent praktiskt då kunderna kan vara från andra sidan av Sverige. 
  
Om rapportering under projektets gång säger respondenten följande: ”Vi brukar försöka 
skriva rapporter efter ett möte, men vi borde vara mycket bättre. När det är komplicerade 
ärenden där det är mycket turer och mycket ordning och reda o.s.v. brukar vi dra igång 
ett mail efter mötet om att ’det här var det vi pratade om på mötet’. Men sen när det är 
riktigt stora projekt med massor av delar involverade, så försöker jag ringa på slutet av 
varje vecka och försöka stämma av ’nu står vi här och här, och jag väntar in det från den 
och det från den, och du behöver göra det här.’ Då har vi också projektlistor där det syns 
vad som är gjort och vad som är nästa steg. De kan vi mejla mellan oss och kunden.” 
 
Byrån har ingen skriftlig acceptans när projektet är färdigt. Det blir dock skriftligt 
såtillvida att de vill ha ett ”ok” i ett mail innan det sista slutkorret. I annat fall ringer de 
och får ett ”ok” på telefonen. Det är sällan att kunden får något annat än de ville ha 
eftersom det är så pass många turer mellan byrå och kund. En broschyr som kunden 
absolut inte har tänkt sig förekommer inte. Det kan ju dock vara så att det är ett fel i en 
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text eller liknande som ingen har sett genom hela processen. Därför är det viktigt att få 
kundens acceptans. Respondenten säger att acceptansen är spridd över hela projektet. I 
första ledet presenteras idén och då kan kunden säga ”det här var en bra idé”. Eller ”det 
har var en bra idé, fast kan vi göra lite si”. Då återkommer byrån och får sen ok på idén. 
Efteråt presenterar de sitt förslag med skissbilder och skisstexter. När kunden ger sitt ok 
börjar en diskussion på bilderna som också kunden måste godkänna. Sen kan det även gå 
några korrekturvändor på text. Är det ett slutkorrektur så är det oftast en liten detalj i så 
fall som behöver kontrolleras. 
 
Skulle det bli en ekonomisk fråga i efterhand blir det en diskussion med kunden om det. 
Ibland kan det vara reglerat i avtal. Om det är en kund som byrån vill ha kvar och som de 
har en bra relation med, gör de oftast en kompromiss. Men om det är en kund som de av 
någon anledning är ointresserad av att ha kvar, så kanske de inte gör det lika noga och 
står på sig om att det är kundens fel. Men respondenten säger att det är viktigt att 
poängtera för kunden om det är ett fel som beror på att kunden på nåt sätt har varit 
otydlig, så parterna kan hitta en bättre kommunikation till nästa gång.  
 
Projekten avslutas oftast genom att kunden får sakerna i sin hand. Respondenten brukar 
höra av sig till kunden och höra hur kunden tycker att det gott och om den är nöjd. Är det 
en kund som de har en kontinuerlig relation med kollar de vid nästa möte om kunden 
sålde som de skulle, vilken respons de fick och så vidare. Ibland gör kunden mätningar, 
och då visar sig det.  
 
Byrån skriver inte slutrapporter. ”Desto mer man lär känna en kund, desto mer 
erfarenhet får man ju. Även om kunder är lättrörliga så är det ofta så att kunder ofta 
följer med om det är folk som slutar på en byrå och går någon annanstans. Och det tror 
jag beror på att man samlar på sig massa erfarenheter som sitter inlagrad i hjärnan. Så 
att kunden känner att det är svårt att börja lita på någon annan.  
 
Ett lyckat projekt är enligt respondenten ett där kunden är glad och nöjd. De är till för att 
tillfredsställa kundens behov. Respondenten tycker att det är bra för egot om det är ett 
projekt som folk pratar om i branschen, eller på stan eller som får uppmärksamhet.  
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6  Analys 
I analyskapitlet kopplar vi ihop den empiriska undersökningen med de teorier som 
redovisas i kapitel 3. Vi beskriver hur projekt drivs hos reklambyråerna i förhållande till 
de faser som vi delat upp projektledningsmetodiken i.  

6.1  Förstudie 
Det finns tre anledningar till att ett projekt inleds som är gemensamt för samtliga 
intervjuade byråer. Det vanligaste är att byrån kontaktas av en befintlig kund som vill ha 
hjälp med någon form av marknadsföring. Alternativt kan en ny kund komma till byrån, 
antingen självmant eller genom att projektledaren gjort en införsäljning av byråns tjänster 
hos kund. Det sista sättet ett projekt kan initieras på är genom en pitch. Ett undantag från 
dessa tre är den workshop som Byrå 2 använder sig av. Den genomförs innan kunden 
givit uppdraget åt byrån, och blir därför en del av förstudiefasen. 
 
Den som bestämmer att byrån ska ta sig an ett nytt projekt är i regel projektledaren. Det 
förekommer även att AD och copywriter är med och bestämmer. Anledningarna till att en 
byrå inte tar sig an ett uppdrag kan vara flera, men en tydlig orsak är etiska aspekter. Två 
av byråerna vill till exempel inte göra spritreklam eller jobba med kunder där 
personkemin inte fungerar. En annan anledning kan vara att den presumtiva kunden är 
direkt eller indirekt konkurrent med en befintlig kund. 
 
Förstudiefasen är hos de intervjuade reklambolagen en mycket begränsad del av 
projekten. Fasen består i stort sett bara i att bestämma huruvida ett uppdrag ska 
genomföras eller inte. Även om fasen inte är någon utdragen process, reflekterar den det 
teoretiska perspektivet om vad som är syftet med förstudien. När det beslutet väl är taget 
går projektet in i vad som, ur vårt teoretiska perspektiv, skulle kallas för planeringsfas. 
 
I vissa fall kan den brief som inleder projekten ses som en del av förstudiefasen eftersom 
det händer att en brief genomförs utan att ett projekt startas. Förutom vid pitch-situationer 
är det dock ovanligt, eftersom det ofta rör sig om kunder som byråerna har en relation 
med. Briefen är ett styrdokument och motsvarar i projektledningsterminologin ett 
projektdirektiv. 

6.1.2 Konceptualisering 
Den konceptualisering som reklambyråerna ägnar sig åt är inte så omfattande som 
Kerzner anser den kunna vara. Beslut om huruvida byrån har tillräckligt med tid, resurser 
och expertis för att genomföra ett visst uppdrag tas snabbt av projektledarna. I de fall 
byråerna anser ett uppdrag vara för litet eller för stort för dem, kan de hänvisa till en mer 
passande byrå.  

6.2 Planering 
Kerzner betonar vikten av en noggrann projektplanering. Det gäller även för 
reklamprojekt, även om den hos de deltagande byråerna inte görs lika grundligt som 
teorin anbefaller. Alla respondenter framhävde hur viktigt det är att planera, men de anser 
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det svårt att göra det mer noggrant än det görs eftersom det till exempel är svårt att 
planera för kreativitet. 

6.2.1 Kravspecifikation 
Den brief som samtliga byråer får under inledningen av ett projekt är jämförbar med att 
fastställa kraven för projektet. Under briefen uppdagas vilka förutsättningar som finns för 
projektet ur ett kundperspektiv, och vilka mål kunden har. Det varierar stort mellan olika 
kunder hur mycket krav de ställer. En del kunder ger väldigt detaljerade anvisningar om 
vad de vill ha, medan andra överlåter ansvaret till byrån. I det senare fallet försöker byrån 
genom frågor till kunden finna ut vad projektet ska rendera i. Ofta har kunden en bild av 
vad de vill med projektet, även om de inte kan uttrycka det själva. Briefen används då för 
att lyfta fram och formulera kundens önskemål. Återbriefen och kontaktrapporterna 
används sedan för att byrån ska få bekräftelse på att kundens önskemål uppfattats korrekt.  
 
Det är, som Jansson & Ljung skriver, av stor vikt att kraven definieras och sätts på pränt 
för att nå ett för kunden tillfredsställande resultat. Det ger även byrån en nödvändig ram 
att arbeta utifrån. Det är därför viktigt att briefen i projektets inledning görs noggrant, så 
att kund och byrå är överens om villkoren. 

6.2.2 WBS 
Projektarbetet hos byråerna delas inte upp i så små arbetspaket. Endast en grövre 
uppdelning görs, till exempel att tryckning blir ett eget paket i tidplanen. Byråns interna 
arbete, att ta fram och skissa på en idé, samt att skapa det färdiga resultatet, är svårare att 
dela upp i fristående paket. Respondenterna framhävde svårigheten i att planera för en 
kreativ process. De menar att det till exempel är svårt att bestämma att en kreatör ska 
vara kreativ innan ett bestämt datum eller ett särskilt antal timmar under ett projekt. Trots 
att WBS enligt PM BOK Guide är det viktigaste verktyget för resursplanering i projekt, 
används inte tekniken på någon av de deltagande reklambyråerna.  

6.2.3 Nätplanering 
Byråerna använder sig inte av nätplanering som teknik. Projektledarna tänker som om de 
använde nätplanering, men det skrivs inte ned på samma sätt som vi beskriver det i 
teorikapitlet. När projektledarna planerar större projekt och kampanjer, har de i åtanke att 
vissa moment måste genomföras för att ett annat skall kunna påbörjas. Ofta faller det sig 
helt naturligt att särskilda moment måste föregå andra, och i andra fall vet projektledaren 
av erfarenhet att så är fallet.  

6.2.4 Tids- och resursåtgång 
Planeringen hos reklambolagen styrs väldigt starkt av slutdatumet för projektet. Ofta har 
projekten en skarp deadline, till exempel att en broschyr måste vara klar i tid för en 
mässa. Därför är det viktigt med en noggrant utformad tidplan, vilket också 
projektledarna poängterade. De utgår från deadlinen och planerar projektet baklänges 
från den.  
 
Intervjuerna visade på en tydlig skillnad mellan hur strukturerat planeringsarbetet är hos 
de olika byråerna. Två av byråerna lägger mer fokus på att hitta kreativa lösningar, 
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medan tre är mer produktionsinriktade. Projektledarna hos de kreativt styrda byråerna 
sade sig ha svårare att planera resursåtgången i projekten. 
 
I teorikapitlet beskrivs hur projektledare kan lägga in tidsbuffertar för att säkerställa att 
projektet blir klart i tid även om något oförutsett skulle inträffa. Sex av projektledarna 
försöker lägga in tidsbuffertar om det går, men det är inte alltid som den möjligheten 
finns. 
 
R5 sade sig ha dåliga erfarenheter av tidplaner eftersom de är så svåra att hålla. Därför 
använder sig R5 helst inte av dem, men gör det ofta ändå eftersom kunderna kräver 
tidplaner.  
 
De tidplaner som två av projektledarna visade upp hade stora likheter med hur ett 
GANTT-schema är utformat. Byråernas scheman var lite enklare utformade, men 
principen var densamma som vid användandet av GANTT. 

6.2.5 Milstolpar 
Samtliga byråer sätter i sin planering upp delmål för när särskilda moment skall vara 
färdiga. I många fall tvingas dessa delmål fram av yttre intressenter. Att delmålen uppnås 
i tid är väldigt viktigt, eftersom till exempel tryckerier kräver en viss tid på sig för att 
trycka broschyrer eller liknande. Detta ger ett naturligt delmål för när original måste vara 
klart. 
 
Enligt teorin skall delmål sättas upp för att dela upp projektet i tydliga och mätbara 
etapper, och även för att ge medarbetarna en lättöverskådlig bild av projektarbetet. Delvis 
uppnås detta genom de delmål som sätts upp av projektledarna. Medarbetarnas eget 
arbete delas dock inte upp i så små delmål som kanske skulle vara möjligt, något som kan 
vara starkt sammankopplat med att arbetsmomenten inte delas in i mindre paket (se 
avsnitt 5.2.2 – WBS). Delmålen är istället uppdelade mellan de olika arbetsgruppernas 
uppgifter; AD och copy gör klart sitt innan det går till tryck och så vidare. 

6.2.6 Projektspecifikation/styrdokument 
Alla byråerna skriver en form av projektspecifikation för respektive uppdrag, som 
Jansson & Ljung föreskriver. Omfattningen styrs av hur stort projektet är. I ett större 
projekt, med flera parallella aktiviteter, krävs det av naturliga skäl en större och mer 
detaljerad projektspecifikation. Projektspecifikationernas utformning verkade också 
variera beroende på önskemål från kunderna. 

6.3 Genomförande 
När kunden godkänt byråns koncept startar projektets produktionsfas. De skarpa texterna 
skrivs, fotografering sker, layouter görs, film eller ljud spelas in, och så vidare. Om 
projektet till exempel ska resultera i en broschyr, sammanställs ett original som efter 
godkännande från kund skickas till tryck. 
 
Det är AD och copywriter som har det kreativa ansvaret i projektet, medan projektledaren 
har ett mer strategiskt ansvar. Projektledaren ska framförallt se till att hålla idéerna inom 
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kundens ekonomiska ramar, och även se till att kundens värderingar och riktlinjer följs. 
Gränserna mellan arbetsfördelningen är dock inte skrivna i sten, utan en projektledare 
kan komma med idéer om text eller bild. 

6.3.1 Progressrapportering 
Byråerna följer inte de former för strukturerade progressrapporter som förespråkas i 
teorin. Vissa kunder vill emellertid ha kontinuerlig uppdatering av projektets 
framskridande. Rapportering sker då oftast via telefon, även om rapporter via mail 
förekommer. Frekvensen på rapporteringen varierar beroende på kundens önskemål och 
projektets intensitet och storlek. En del kunder vill bara ha kontakt med byrån om något 
går fel under projektets gång, medan andra vill ha kontakt varje vecka. 

6.3.2 Kontroll 
Fyra av byråerna har en produktionsledare som i större projekt ansvarar för att allt flyter 
på som det ska, och att alla involverade fullgör sina uppgifter. Det är han eller hon som 
sörjer för att tidplanerna hålls och att produktionen går enligt planen. Hos de byråer som 
har produktionsledare är det alltså inte projektledaren som har det operativa ansvaret 
under projektets gång. Hos byråer utan produktionsledare, som till exempel Byrå 5, är det 
dock projektledaren som har styr- och kontrollfunktion. 
 
Kunden, som är projektägare i reklamprojekten, har stor inverkan på mängden 
information de får om hur projektet går. Byråerna tenderar att anpassa sig till kundens 
önskemål när det gäller rapportering av projektresultatet. Vissa av byråerna, till exempel 
Byrå 2 och 3, har dock rutiner för att kontinuerligt uppdatera kunden vid projekt som 
spänner över en längre tid. 
 
De byråer som har ett projektredovisningssystem har därigenom en enkel 
kontrollfunktion där de kan se tydligt hur mycket tid och pengar som gått åt i ett projekt i 
förhållande till vad som angetts i planen. Varje medarbetare kan i systemen se vad deras 
respektive arbetsuppgifter är, vilket minskar behovet av personlig kontroll från 
projektledarens sida. Projektledaren kan se i systemet att en medarbetare fullgör sina 
uppgifter i tid. 
  
Företagens och teamens storlek gör även att vikten av förtroende mellan medarbetare blir 
påtaglig, särskilt hos de byråer som inte använder projektredovisningssystem. 
Projektledarna litar på att AD och copywriter vet vad som ska göras och när det ska 
göras. 
 
Kontrolltekniken Earned Value återfanns inte hos byråerna. Den ofta begränsade storlek 
som projekten har tror vi kan vara ett skäl till att den inte används. Samtidigt gör det 
faktum att WBS-tekniken inte används att projekten inte är uppdelade i de arbetspaket 
som krävs för att Earned Value ska kunna appliceras. 

6.3.3 Kommunikation 
Inom byråerna sker kommunikation mellan projektdeltagarna öppet och kontinuerligt, 
vilket Cleland poängterar vikten av. Det öppna kontorslandskapet hos samtliga byråer 
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och närheten mellan medarbetarna gör att det blir en naturlig dialog under projektets 
gång. Detta är också nödvändigt eftersom mycket av kommunikationen måste ske 
spontant för att inte stanna upp arbetsprocessen. Den kommunikationskultur som finns 
hos byråerna, där informella och spontana möten främjas, är viktig för att skapa en 
effektiv och kreativ arbetsmiljö. 
 
Kommunikationen med kund sker under projektets gång i första hand via mail eller 
telefon. Det varierar mellan byråerna vilka som kommunicerar med kunden. Hos vissa 
byråer sköter projektledaren det mesta av kontakten, medan det hos andra kan vara såväl 
copy som AD eller projekt/produktionsledare. Vem som har kontakten med kund beror 
också på i vilken fas projektet befinner sig. Frekvensen på kundkontakten varierar också, 
ofta beroende på kunden själv.  
 
Frekvensen för och formen av kommunikation med kund varierar kraftigt beroende på 
kund, projekt och byrå. Efter de inledande mötena med kunden, sker det mesta av 
kommunikationen via mail eller telefon. Dagens teknik minskar behovet av möten. Till 
exempel går korrekturer via mail, vilket förenklar den processen. 
 
Möten inom byrån sker till största delen spontant och ostrukturerat. Planerade möten 
förekommer inom byråerna i stort sett endast i form av ett veckomöte, oftast då ett 
måndagsmöte. Dessa veckomöten används för att gå igenom de pågående projektens 
status. Byråerna går igenom hur långt de kommit i respektive projekt, vad som återstår, 
samt om det är problem i något projekt. Problemen kan till exempel röra förseningar i 
tidplanen eller liknande. Veckomötena har, som Jansson & Ljung förespråkar, ett klart 
fördefinierat syfte, där alla på byrån vet vad som är målet med mötet. 
 
Mängden möten med kunder varierar stort beroende på projektens karaktär och kundens 
vilja att delta i projektet. Kundmöten som är praxis att i varje större projekt är dels 
briefen, dels ett möte där projektkonceptet presenteras. Kundernas geografiska position 
kan också påverka antalet möten i ett projekt. 
 
Byråerna är noga med att följa upp möten genom kontaktrapporter och mail. Det stämmer 
väl överens med det Maylor säger om att skicka ut protokoll eller mail om vad som 
beslutats och sagts vid möten. 

6.4 Överlämning 
Överlämningen från byrå till kund är oftast inte någon fördefinierad process där de båda 
möts. Om byrån till exempel tagit fram en trycksak, skickas den direkt från tryckeri till 
kund utan någon formell överlämning.  

6.4.1 Acceptansprocedur 
Acceptansproceduren inom reklambranschen skiljer sig markant jämfört med den som 
omtalas i generell projektledningsmetodik. Vid överlämningen av till exempel ett IT-
system sker en fördefinierad acceptansprocedur vid implementeringen, då systemet testas 
och godkänns. I ett reklamprojekt sker den huvudsakliga acceptansproceduren istället i 
samband med att konceptet presenteras för kunden. Sedan sker en kontinuerlig 
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acceptansprocess under projektets gång, allteftersom projektresultatet växer fram. Sista 
steget av denna procedur är korrektursvängarna av till exempel en trycksak. Efter att 
kunden godkänt det sista korrekturet är projektresultatet slutgiltigt accepterat. 
Överlämnandet är då genomfört, fastän inte resultatet är levererat. 
 
Det händer att projektresultatet testas på fokusgrupper innan kunden slutgiltigt ger 
klartecken för en lansering. Till exempel kan en reklamfilm visas för en testpublik för att 
se om de förstått budskapet eller tycker att filmen är rolig. Det kan då leda till att byrån 
får korrigera materialet innan kunden accepterar resultatet. 
 
Det är sällsynt att kunden inte får det den tänkt sig i utgångsläget. Dels sker som ovan 
nämnt ett godkännande av idén redan tidigt i projektet, men även den frekventa kontakten 
mellan byrå och kund hjälper till att säkerställa att resultatet blir som förväntat. Skulle 
kunden mot förmodan inte vara nöjd med resultatet, är det ofta oklart vems ansvaret är. 
Då blir det ofta en diskussion kring om det är byrån eller kunden som får stå för 
eventuella extrakostnader. Om byrån till exempel har varit noga med att skriva 
kontaktrapporter och kan visa att kunden godkänt original, kan kunden få stå för 
utgifterna. Om det är en stor kund, som byrån är väldigt rädd om, är ofta byrån mer än 
villig att kompromissa. Kostnaden kan då delas mellan parterna, alternativt att byrån står 
för dem helt och hållet. Byrå 4 stod så gott som alltid för merkostnader, även om de 
kanske inte alltid var skyldiga till felen. Om en byrå av någon anledning inte vill ha kvar 
kunden, är sannolikheten större att de står på sig gentemot kunden och vill att den står för 
kostnader som den är skyldig till. Det är alltså inte helt avgörande vad som står i avtal 
och kontaktrapporter, utan mer hur viktig byråns relation till kunden är. 

6.5 Avslut 
Rent arbetsmässigt avslutas projekten från byråerna genom någon form av leverans. Det 
är högst sällsynt att projektslutet markeras med någon form av formell aktivitet, varken 
gentemot kund eller inom projektgruppen. 
 
Å andra sidan följer byråerna ofta upp de projekt de genomfört, och då framför allt av två 
skäl. Dels av ren nyfikenhet och dels för att få bekräftelse på att deras idéer haft den 
effekt som avsetts. Om målet med en kampanj var att öka försäljningen för en viss 
produkt med 20 % ligger det i byråns intresse att se att så faktiskt skett. Byrån kan då 
använda sina kampanjer som referens när de söker nya kunder. En av byråerna använder 
också priser från branschtävlingar för att nya kunder ska få upp ögonen för dem och 
försöker därför göra kampanjer som får stor uppmärksamhet. Andra byråer har inte fokus 
på att vinna priser, utan förlitar sig mer på att kunna visa upp siffror och statistik över 
uppnådda effektmål. 

6.5.1 Slutrapport 
Ingen av de deltagande byråerna sade sig skriva formella slutrapporter för projekten på 
det vis som Jansson & Ljung förespråkar. Erfarenheter och kunskap dokumenteras inte, 
utan lagras istället i huvudet på projektdeltagarna. Byråerna har alltså inga rutiner för att 
sprida lärande mellan olika projekt. Kunskapen och erfarenheterna stannar hos 
projektmedlemmarna för det specifika projektet. Däremot har vissa byråer, till exempel 
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Byrå 1, ett projektredovisningssystem där de kan gå tillbaka och läsa all information om 
ett visst projekt. I systemen lagras bland annat kontaktrapporter, timredovisning, offerter 
och så vidare.  
 
Byrå 3 skriver ned lärdomar, men har inte som praxis att göra det, utan det sker bara när 
det inträffat något mycket ovanligt. Några av byråerna tar upp speciella händelser i 
samband med vecko- eller projektmöten. 
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7  Slutdiskussion 
Med utgång från analysen i föregående kapitel, redovisar vi här våra reflektioner och 
slutsatser. Vi lyfter fram de styrkor respektive svagheter som vi sett i byråernas sätt att 
arbeta och ger vår syn på hur deras arbetsprocess skulle kunna förbättras med utgång från 
teorin.  
 
Förstudien i reklamprojekt är som analysen visar inte särskilt omfattande från byråns 
sida. Vi anser inte heller att den behöver vara det. Det är kundens ansvar att göra en 
noggrann förstudie, då det är de som har ett problem som behöver lösas. Som vi ser det 
åligger det kunden att ge byrån en bra brief, både för sin egen och för byråns skull. 
Mycket tid och pengar kan sparas om byrån slipper gå igenom projektets förutsättningar 
med kunden.  
 
Projektplaneringen kan enligt byråerna själva i många fall bli bättre. De tekniker och 
verktyg som vi redovisade i teorin, såsom WBS, PERT/CPM och GANTT-schema, 
används inte hos byråerna. Det är inte så överraskande eftersom dessa tekniker lämpar sig 
bäst för projekt av större storlek. Svårigheten ligger enligt projektledarna i att planera för 
när en kreativ process måste vara färdig. Flera av projektledarna antyder dock att 
kreatörerna under tidspress alltid lyckas leverera material. Oavsett hur lång eller kort tid 
en kreatör har på sig, tenderar de att leverera i sista stund.  
 
Det förefaller oss som att kreativiteten kan användas som en ursäkt för att inte behöva 
strukturera arbetsprocessen. Projektledarna synes medvetna om att arbetet skulle behöva 
bli mer strukturerat, men mentaliteten verkar vara ”ingen annan i branschen gör så, så vi 
behöver inte heller”. Vi tror dock att planeringen skulle kunna struktureras bättre. 
Grundtanken finns där redan, men behöver utvecklas. Till exempel skulle CPM-tekniken 
kunna användas för att om möjligt förkorta projekttiden. 
 
Vi fick intrycket att det finns två olika inriktningar som en reklambyrå kan välja att ha. 
Två av byråerna betonade vikten av att hitta kreativa lösningar, vilket enligt dem kan 
hindra ett strukturerat arbetssätt och göra tidplaneringen svårare. Andra byråer är mer 
produktionsinriktade, och har därför lättare att jobba med en effektiv och noggrann 
projektstyrning. De kreativt inriktade byråerna verkade inte jobba bara för kunden, utan 
också för att själva kunna vara stolta över det de skapat och för att kunna vinna tävlingar.  
 
När reklamprojekten når genomförandefasen är mycket av jobbet inom byrån redan gjort. 
En stor del av produktionen görs av externa aktörer, till exempel tryckerier eller 
filmproducenter. Byråerna är inte lika involverade i denna fas även om en AD deltar i 
produktionen av till exempel en film. Det ger oss intrycket att planeringsfasen är den 
viktigaste fasen i ett reklamprojekt. 
 
Ytterligare en sak som skiljer reklamprojekt från den sortens projekt vi stött på tidigare är 
projektledarens marginella roll när projektet väl nått genomförandefasen. Ofta innehar en 
produktionsledare den ledande rollen.  
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Den öppna miljö som återfanns hos alla byråerna tror vi främjar kommunikationen 
mellan medarbetare och bäddar för spontana möten. Det gör att information och idéer kan 
delas snabbt utan omvägar. Att saker kan tas upp direkt de uppstår och inte behöver vänta 
till ett möte gör att ting kan lösas medan de är färska i minnet. Idéer hinner inte glömmas 
bort och eventuella problem kan lösas direkt. Vi tror även att den informella miljön gör 
att medarbetarna får en bättre sammanhållning. 
 
Det finns speciella omständigheter inom reklambranschen som gör det svårt att mäta krav 
och projektresultat. Det är ofta svårt att mäta om något är snyggt eller roligt. 
Acceptansproceduren blir därför mer komplicerad än vid till exempel ett brobygge. Där 
går det att i efterhand se att bron ser ut som ritningen föreskrivit och att den håller för en 
viss tyngd. Det är svårare att mäta en känsla, vilket ofta ska förmedlas i till exempel en 
reklamfilm. Den acceptansprocedur som reklambyråerna använder sig av, där kunden 
kontinuerligt får godkänna resultatet under projektets gång, är något som vi tror skulle 
vara bra att applicera på andra branscher. Det är sällsynt att en kund inte blir nöjd med 
slutresultatet i ett reklamprojekt.  
 
Projektledarna sade alla att erfarenhet är oerhört viktigt i allt arbete som byrån utför. 
Alltifrån hur projektledaren lägger planeringen till hur relationen till en viss kund är 
bygger på erfarenhet. Erfarenheter från ett specifikt projekt stannar också hos dem som 
varit med i det. Vi tycker att byråerna skulle kunna bli avsevärt bättre på dokumentering 
av de flesta arbetsmoment för att underlätta lärandet mellan medarbetare och mellan 
projekt. Som det är nu är byråerna väldigt beroende av att rätt medarbetare finns 
tillgängliga till rätt projekt. Skulle någon sluta eller bli sjuk kan det få stora konsekvenser 
för projektarbetet. Om en medarbetare byter byrå, tar den med sig alla erfarenheter.  
 
Ingen av byråerna skriver slutrapport för sina projekt. Vi anser att det är något som de 
skulle kunna ha nytta av, även om projekten är inbördes olika. Det finns alltid lärdomar 
som kan vara till nytta för kommande projekt och för andra anställda.  
 
Det gäller att ha i åtanke att de projekt som bedrivs inom reklambranschen ofta inte är så 
stora och komplexa som de som avses i den teori vi tagit upp. Därför kan bilden av hur 
byråerna bedriver sina projekt bli negativ i jämförelse. Det är dock inte säkert att alla de 
metoder och verktyg som vi redovisat går att applicera, eller ens bör appliceras, inom 
reklambranschen. En för stor fokusering på projektstyrningen skulle kunna göra 
arbetsprocessen onödigt byråkratisk och komplicerad.  

7.1 Fortsatt forskning 
Ett förslag på framtida forskning är att se på de mjuka aspekterna av projektledningen i 
reklambranschen, det vill säga hur projektledarna leder och motiverar medarbetare i en 
kreativ miljö. Eftersom vi bara gett en bild på hur projekten drivs, vore det även 
intressant med en fördjupning i hur metodiken kan förbättras och få projektarbetet mer 
strukturerat. Undersökningen skulle kunna göras på fler och större byråer, samt i andra 
regioner än Värmland, för att se om situationen ser likadan ut hos dem. En intressant 
aspekt vore även att jämföra andra branschers arbetssätt med dem som framkommit i 
denna undersökning.  



 
Magisteruppsats 2006                                             Projektledningsmetoder i reklamprojekt 

 53 

Källförteckning 
Arens, W.F. 2002. Contemporary Advertising. 8th ed. Irvin/McGraw-Hill, Boston, MA. 
 
Batra, Rajeev, Myers, John G. & Aaker, David A. 1996. Advertising Management. 
Prentice Hall, USA. 
 
Cleland, David & Ireland, Lewis. 2002. Project Management – Strategic Design and 
Implementation. McGraw-Hill, Singapore. 
 
Ekdahl, Mats, Wigstrand, Hans & Müller, Folke. 1999. Nedslag i reklamhistorien. ICA 
Förlaget, Västerås. 
 
Engwall, Mats. 2001. Jakten på det effektiva projektet. Nerenius & Santérus förlag, 
Stockholm. 
 
Grenness, Tor. 2003. Innføring i vitenskapsteori og metode. Universitetsforlaget. 
 
Gripsrud, Geir & Olsson, Ulf Henning (2002). Markedsanalyse. Høyskoleforlaget. 
Kristiansand. 
 
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt. 2002. Användarcentrerad Systemdesign. 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Hellevik, Ottar (1999). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 5. opplag 
Universitetsforlaget, Oslo. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt. 1997. Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund. 
 
Jansson, Tomas & Ljung, Lennart. 2004. Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov. 2001. Examensarbetet i lärarutbildningen. 
Kunskapsföretaget, Uppsala. 
 
Kerzner, Harold. 2003. Project Management – A Systems Approach to Planning, 
Scheduling and Controlling. USA. 
 
Kotler, Philip. 1996. Marketing Management. Prentice Hall, USA. 
 
Kvale, Steinar. 2002. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. 
 
Maylor, Harvey. 2003. Project Management. Pearson Ed., Gosport, U.K. 
 
Project Management Institute. 2000. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge – PMBOK Guide 2000 Edition. USA. 



 
Magisteruppsats 2006                                             Projektledningsmetoder i reklamprojekt 

 54 

 
Ryen, Anne. 2002. Det kvalitative intervjuet: fra vitenskpteori til feltarbeid. 
Fagbokforlaget. Bergen. 
 
Selfors, Stein Erik. 2000. Reklamens fag og vesen. J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo. 
 
Weatherill, Barbro. 1997. Planerad marknadskommunikation. Studentlitteratur, Lund. 
 
Wedin, Lage & Sandell, Rolf. 2004. Psykologiska undersökningsmetoder – en 
introduktion. Studentlitteratur, Lund. 
 
Artiklar 
Sveriges arkiv för reklam och grafisk design. 2002. Lite svensk reklamhistoria.  
http://www.hyllan.se/Reklamhistoria_katalog.pdf  
 
Internetkällor 
Sveriges Reklamförbund 
http://www.reklam.se, avläst 2006-05-03 
 
Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida, avläst 2005-05-12



 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Ålder 
Antal år som projektledare 
Utbildning 
Andra branscher 
Byråns ålder och storlek 
Vilken typ av projekt gör byrån oftast? Film, annons osv.. 
Typ av kunder. Hela landet? 
 
Förstudie 
 
Vad avgör om ett projekt ska genomföras? 

•  Tid? 
•  Resurser? 
•  Moraliska aspekter? 
•  Pengar? 
•  Krockande kundintressen? 

 
Vilka är med och bestämmer om ett projekt ska genomföras? 
 
Hur arbetar ni fram ett koncept för kampanjen? 

•  Brainstorming? 
•  Kundens påverkan? 

 
Planering 
 
Hur planerar ni projektets genomförande? 

•  Vilka är med och planerar? 
 
Sätter ni upp delmål för projektet? 

•  Vilka delmål kan det vara? 
 
På vilket sätt planeras tiden för projekten? 

•  Verktyg? (MS Project) 
•  Vilka tidsaspekter? 
•  Hur ser en typisk tidplan ut? 
•  Varierar noggrannheten hos tidplanerna beroende på projektets omfattning? 
•  Buffert? 

 
Hur strukturerar ni arbetet? 

•  Delas det upp i mindre delar? 
 
 
 



 

 

På vilket sätt formuleras kraven från kunden? 
•  Finns det någon kravspecifikation? 
•  Vilka är med och utformar? 

 
Hur ser avtalet med kunden ut? 

•  Vad skrivs ned? 
•  Förekommer muntliga avtal? 
•  Vem skriver? När? 

 
Skriver ni någon form av beskrivning av projektet? (projektet från A-B) 
 
Hur läggs budgeten upp? 

•  Buffert? 
•  Kontroll under projektets gång? 
•  Projektledarens befogenheter? 

 
Genomförande 
 
Hur ser själva arbetsprocessen ut (när projektet är igång)? 
 
Hur kommunicerar ni under projektet? 

•  Kommunikation med kund? Hur ofta? 
•  Med varandra? 

 
Har ni ofta möten under projektets gång? 

•  Inom byrån? 
•  Med kund? 

 
Rapporterar ni under projektets gång? 

•  Form? 
•  Regelbundenhet? 
•  Till vem? Av vem? 

 
Hur kontrollerar ni att projektet går som det ska? 
 
Uppföljning av projektet? Hur jobbar ni med det? 
 
Vad är projektledarens roll i projektet? 

•  Hur mycket styrs av denne? 
•  Hur leds teamen? 
•  Befogenheter? 

 
Hur fungerar teamarbetet? 

•  Samma team varje gång? 
•  Har teamet stor kreativ frihet? Hur mycket styr dom själva? 



 

 

Överlämning  
 
När projektet anses färdigt från er sida, hur ser nästa steg ut då? (överlämning till kund) 
 
Hur presenteras projektresultatet för kunden? 

•  Fördefinierad? 
•  Hur går det till? 

 
Vad händer om kunden inte blir nöjd?  

•  Ansvar? 
•  Kostnader vid ändring? 

 
Avslut 
 
Hur avslutas projekten? 
 
Hur tar ni vara på erfarenheter från projekten? Dokumenteras detta i så fall?  

•  Hur används det i nya projekt? 
•  Skriver ni slutrapport? 

 
Diskuteras projektets genomförande inom projektgruppen? Vad gick bra/dåligt? 
 
Har ni något att tillägga som vi inte tagit upp? 
 
Andra frågor som kan vara intressanta: 
Kritiska framgångsfaktorer i reklamprojekt?  
 
 
I efterhand kompletterade vi undersökningen med följande fråga: 
 
Händer det att ni gör en brief tillsammans med kund utan att det resulterar i ett 
projekt/uppdrag? Hur vanligt är det i så fall? 



 

 

Bilaga 2 – Intervjumodell 
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