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ABSTRACT 
 
PURPOSE - This paper aims to provide empirical evidence to challenges in the collaboration between advertising 

agencies and clients in the process of integrated marketing communication. Furthermore, the objective is to 

provide suggested solutions to the identified challenges.  

 
DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH - This study takes a qualitative approach to the research question by 

using an embedded multi case study design consisting of ten semi-structured interviews with five Danish 

advertising agencies and five Danish companies.  

 
FINDINGS - Four main challenges have been identified in this study: 1) Divergent perceptions of integrated 

marketing communication due to various perceptions of the meaning and approach to brands, consumers and 

channels, 2) Divergent perceptions of integrated marketing communication as either a tactical tool or strategic 

business process, 3) Challenges in the cooperation between advertising agencies and media agencies, 4) 

Challenges in the cooperation between various types of agencies in the creation of integrated marketing 

communication solutions for clients.  

 
Based on the main challenges identified in this study a number of suggested solutions have been made. It is 

important for advertising agencies and companies to continuously align their understanding of integrated 

marketing communication; the meaning of brands, consumers, channels and the role of integrated marketing 

communication in a company’s strategy. Furthermore, a consumer-oriented outside-in approach has to be 

adopted by both advertising agencies and companies.  

Long-term relationships should be seen as the foundation for being able to work strategically and successfully 

with integrated marketing communication. 

Consensus between the media agency’s media plan and the advertising agency’s creative concept should be 

achieved by briefing the agencies together and stipulate collaboration between them in order to achieve a more 

integrated experience for the consumer. Furthermore, challenges in the cooperation between various types of 

agencies have been found, and are caused by the lack of responsibility. This leads to un-integrated campaigns 

and should be solved by choosing a lead agency, either an advertising agency or the company itself.  

 
KEYWORDS - Integrated Marketing Communication, Advertising Agency/Client Relationship 

 
PAPER TYPE - Master Thesis 
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DEFINITIONER 
 

BRAND: Et brand er en unik sammensætning af navn, tegn, design, symboler eller enhver anden egenskab 

der gør forbrugeren i stand til at kunne differentiere en virksomheds produkt eller service fra konkurrenterne 

(Kotler et al. 2009: 454) 

 

CMO: Chief Marketing Officer / Marketingchef 

 

CO-CREATION: En fælles værdiskabelse mellem virksomhed og forbruger, som giver forbrugeren mulighed 

for at være medskaber af brandoplevelsen (Prahalad & Ramaswamy 2004: 8) 

 

FULL-SERVICE BUREAU: Et reklamebureau der tilbyder alle kommunikationsløsninger til kunder (Hackley 

& Hackley 2015: 299) 

 

IMC: Integrated Marketing Communication / Integreret markedskommunikation 

 

INSIDE-OUT PERSPEKTIV: Tager udgangspunkt i virksomheden – ikke i forbrugeren (Laurie & Mortimer 

2011: 1466) 

 

INTER-BUREAUSAMARBEJDE: Når flere bureauer arbejder sammen. 

 

LEADBUREAU: Ét bureau der er ansvarlig for at koordinere flere bureauers arbejde 

 

OUTSIDE-IN PERSPEKTIV: Tager udgangspunkt i forbrugeren – ikke i virksomheden (Laurie & Mortimer 

2011: 1466) 

 

REKLAMEBUREAU: En rådgiver der udvikler, planlægger og eksekverer markedsførings- og 

reklamebudskaber 



INDLEDNING
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1.0 INDLEDNING 
Forbrugere er i dag langt mere fragmenterede, og er gået fra at være passive modtagere af kommercielle 

budskaber, til at tage en aktiv del i markedskommunikationen gennem en række nytilkomne digitale touch-

points (Hackley & Hackley 2015: 3). Samtidig er eksponeringen af kommercielle budskaber eksploderet, og 

det er blevet sværere for markedsførere at trænge igennem med budskaber til forbrugerne, som i takt med 

udviklingen, er blevet meget mere kritiske over for virksomheders kommunikation (Christensen, Torp & Firat 

2005: 161). Derfor er udviklingen og bibeholdelsen af længerevarende kunderelationer et nøgleord for mange 

brands, som søger at skabe kundeloyalitet i en verden, hvor magten er overgået til forbrugerne (Kitchen & 

Burgmann 2015: 35). Virksomheder kommunikerer ikke længere blot med forbrugere, men med alle 

interessenter der kan have en interesse i virksomheden, ligesom forbrugerne ikke længere blot er passive 

modtagere af virksomhedskommunikation, men også kommunikerer med hinanden uafhængigt af brands 

(Kitchen & Burgmann 2015: 35).  

Kompleksitetsforøgelsen i markedskommunikationslandskabet stiller helt nye krav til virksomhedernes 

måde at håndtere kommerciel virksomhedskommunikation på. Virksomheder bliver i højere grad nødsaget 

til at arbejde mere strategisk med deres markedskommunikation, da de i det nuværende medielandskab 

møder deres interessenter gennem en række nye kommunikationskanaler, ofte på interessenternes 

præmisser (Kitchen & Burgmann 2015: 35). Udviklingen i markedskommunikation skaber helt nye rammer 

for, hvordan virksomheder skal kommunikere med forbrugerne.  

Integreret markedskommunikation (herefter kaldet IMC) er et middel for virksomhederne til at kunne 

differentiere sig og skabe meningsfulde oplevelser i en virkelighed, hvor kunderne for alvor er blevet 

professionelle forbrugere. IMC er dermed afgørende for, at virksomhederne kan give forbrugerne en ensartet 

brandoplevelse samt at bryde igennem støjmuren af kommercielle budskaber, for at tydeliggøre brandets 

relevans (Laurie & Mortimer 2011: 1467).  

1.1 PROBLEMFELT 
IMC er en kompleks størrelse, og derfor er hverken teoretikere eller praktikere blevet enige om en entydig 

definition af, hvad IMC er. Mange forskere har udviklet forskellige definitioner, der adskiller sig fra hinanden, 

ved at have forskellige perspektiver på blandt andet forbrugere, interessenter, kanaler og budskaber. Det 

betyder, at tilgangen til at udøve IMC varierer bredt, afhængigt af hvilken forståelse der arbejdes ud fra. 

Forskelligheden der hersker i forståelsen af IMC kan forårsage problemer, når flere parter samarbejder om at 

udvikle IMC.  
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Virksomheders markedskommunikation bliver i høj grad udviklet i samarbejde med reklamebureauer (Belch 

& Belch 2001: 10). Derfor er samarbejdet mellem disse to aktører altafgørende, for at kunne opnå succes med 

IMC (Laurie & Mortimer 2011: 1464). Som tidligere beskrevet er IMC en kompleks disciplin at udøve, hvorfor 

både teoretikere og praktikere anerkender, at samarbejdet om IMC mellem reklamebureauer og 

virksomheder skaber udfordringer (Beard 1996: 207; Kitchen, Kim & Schultz 2008: 531; Laurie & Mortimer 

2011: 1464). 

1.2 FORMÅL 
Vi har sat os for at undersøge samarbejdsudfordringerne nærmere mellem danske reklamebureauer og 

virksomheder i deres udvikling af IMC. Vi fokuserer på, hvorfor der er udfordringer i samarbejdet mellem 

reklamebureauer og virksomheder. Ved at undersøge hvordan fem reklamebureauer og fem virksomheder 

forstår IMC samt at undersøge hvilke muligheder og udfordringer informanterne påpeger i deres daglige 

arbejde med IMC, vil specialet til sidst søge at besvare hvordan disse udfordringer kan imødegås.   

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 

Hvorfor er der udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder i arbejdet med 

integreret markedskommunikation, og hvordan kan disse udfordringer imødegås? 

 

1.4 ERKENDELSESSPØRGSMÅL 
Problemformuleringen forsøges besvaret gennem nedenstående tre erkendelsesspørgsmål, som vil danne 

udgangspunkt for specialets tre analysedele. 

 

1. Hvordan forstås integreret markedskommunikation blandt fem reklamebureauer og fem 

virksomheder? 

 
2. Hvilke udfordringer og muligheder bliver påpeget af de fem reklamebureauer og fem virksomheder i 

samarbejdet om integreret markedskommunikation? 

 
3. Hvad kan reklamebureauer og virksomheder gøre, for at opnå et bedre samarbejde omkring 

integreret markedskommunikation, med henblik på at skabe effektive og værdiskabende 

kommunikationsløsninger?  
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1.5 RELEVANS 
IMC har været et velundersøgt fænomen over de seneste to årtier. Der forekommer dog tydelige mønstre i 

både forskningsområder samt metodevalg. De mest undersøgte forskningsområder inden for IMC er 

konceptuel udvikling af nye definitioner, forståelse af IMC, organisatoriske forhold, målbarhed, brand og 

medier (Schultz, Kim & Kang 2014: 467). Størstedelen af al forskning inden for ovenstående 

forskningsområder baseres på kvantitative analysemetoder, primært ved brug af forskellige statistiske 

metoder (Schultz et al. 2014: 467). Dette speciale vil undersøge forståelsen af IMC gennem den kvalitative 

undersøgelsesmetode, hvor forståelse kun kan opnås gennem en fri dialog med undersøgelsens 

informanter. Stort set al eksisterende forskning af forståelsen af IMC, er baseret på 

spørgeskemaundersøgelser (Schultz et al. 2014: 467). Ved at sætte forståelse i bokse med prædefinerede 

svarmuligheder, begrænses de nuancer der ellers kan opnås gennem kvalitative forskningsinterviews.  

 

Inden for eksisterende forskning af IMC, er undersøgelser med fokus på enten virksomheder eller 

reklamebureauer dominerende i forskningslandskabet (Schultz et al. 2014: 468). Specialet fokuserer på 

samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder. Et reklamebureauperspektiv alene, vurderes at 

kunne være misvisende, da reklamebureauers arbejde med IMC skabes og dikteres af virksomhederne. 

Derfor er virksomhedernes perspektiv vigtigt at inddrage. Et virksomhedsperspektiv alene, er hyppigt 

undersøgt. Samspillet mellem reklamebureauer og virksomheder er et relevant forskningsområde, da store 

dele af virksomheders IMC også skabes af reklamebureauer.  

 

IMC er et fænomen der er blevet undersøgt på en række markeder såsom USA, UK, Kina, Australien, New 

Zealand, Korea, Canada, Filippinerne og Thailand (Schultz et al. 2014: 469). Derfor er nuværende forskning 

inden for IMC undersøgt i en bred international sammenhæng. Danmark (eller resten af Skandinavien) har 

endnu ikke været genstandsfelt for lignende anerkendte undersøgelser vedrørende IMC (Schultz et al. 2014: 

469). 

1.6 AFGRÆNSNING 
Specialets hovedfokus er IMC. Derfor afgrænser specialet sig fra at berøre corporate communication, som 

vedrører al kommunikation en virksomhed har med sin omverden. Ved at afgrænse sig fra corporate 

communication, vil specialet ikke berøre temaer som public affairs, investor relations, corporate social 

responsibility, employer branding, issues management og krisekommunikation. Dermed vil specialet 
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fokusere på virksomheders kommercielle markedskommunikation, velvidende, at al kommunikation 

påvirker forbrugernes perception af en virksomhed. 

 

Specialet fokuserer på reklamebureauer og afgrænser sig dermed fra at omhandle andre typer af bureauer 

inden for branchen for formidling af budskaber. Dermed fravælges det i specialet at påtage 

problemformuleringens perspektiv fra blandt andre digitale bureauer, dialogbureauer, direct marketing 

bureauer, kommunikationsbureauer, PR-bureauer, mediebureauer og management bureauer.  

 

Fundamentet for at kunne arbejde succesfuldt med IMC er brandet. Det er i samspillet mellem brand, 

markedskommunikation og forbrugere, at længerevarende relationer skabes (Kitchen & Burgmann 2015: 35). 

Man kan derfor ikke skabe længerevarende relationer til forbrugere, hvis ikke man har et relevant 

brandformål og derefter formår at kommunikere på den rigtige måde, til de rigtige modtagere gennem de 

rigtige kanaler. Enhver markedskommunikationsstrategi bør derfor til enhver tid tage udgangspunkt i 

brandet (Hackley & Hackley 2015: 78). Det er derfor altafgørende, at man anser IMC som værende midlet til at 

opnå målet om at give forbrugerne en relevant brandoplevelse, mere end det er målet i sig selv at 

kommunikere integreret. IMC er derfor ikke garanti for succes, omend det eksekveres til perfektion, hvis man 

ikke har styr på fundamentet i sit brand. Først når man har styr på hvorfor man eksisterer for forbrugerne, 

giver det mening at arbejde med IMC. Specialet afgrænser sig fra at undersøge, hvordan gode brands skabes 

og gøres relevante for forbrugerne.  

 

Ud over brandet, er forbrugerne i høj grad dommere for brands’ eksistensberettigelse, hvorfor forbrugernes 

holdninger til kommunikation er altafgørende i IMC. Alligevel afgrænser specialet sig fra at involvere 

forbrugerne i empirien, da specialets fokus er på samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder. 

Jævnfør specialets problemformulering og erkendelsesspørgsmål, ønskes blandt andet en forståelse af 

informanternes opfattelser af IMC. Specialet vil dermed have mulighed for at berøre, hvordan informanterne 

forstår fænomenet, men vil ikke kunne konkludere hvordan informanterne anvender IMC i praksis. 

 

Sidst, er IMC, som beskrevet i specialets indledning, et fænomen med utallige definitioner. Specialet tager 

udgangspunkt i fire teoretiske definitioner som vil blive beskrevet i specialets teoretiske del. Dermed 

afgrænser specialet sig fra alle andre definitioner af IMC. De fire teoretiske definitioner er baseret på de mest 

anerkendte forskere inden for området. Det er de forskere som har skrevet mest om IMC og dermed har 

været medvirkende til at skabe den viden der er på forskningsområdet i dag.  
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1.7 SPECIALETS MÅLGRUPPER 
Specialet vil især være relevant at læse for tre forskellige målgrupper: reklamebureauer, virksomheder og 

forskere.  

Det er relevant for danske reklamebureauer at læse specialet, for at blive klogere på, hvilken rolle de kan 

spille i virksomhedernes arbejde med IMC.  

Specialet er relevant for danske virksomheder, der udøver eller overvejer at udøve IMC, og som samtidig har 

eller overvejer et samarbejde med reklamebureauer. Virksomheder vil få et indblik i, hvordan 

reklamebureauer i højere grad kan bistå virksomheder i at arbejde med IMC.  

Det er relevant for forskere at læse specialets resultater, med henblik på at få indblik i, hvilke indsigter den 

kvalitative undersøgelsesmetode tilføjer til forskningsfeltet.  

1.8 SPECIALETS STRUKTUR 

 
Figur 1 - Specialets struktur 
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I næste kapitel vil vi gennemgå specialets videnskabsteoretiske ståsted, undersøgelsesdesign samt tilgangen 

til analysen af specialets empiriske materiale, med henblik på at tydeliggøre hvordan specialets indsigter er 

opnået. 
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2.0 METODE 
Det følgende afsnit vil klarlægge specialets videnskabsteoretiske ståsted, da det har en afgørende betydning 

for valg af undersøgelsesdesign, teori samt hvilke konklusioner og anbefalinger specialet munder ud i. 

Specialet læner sig op ad hermeneutikken, hvilket vil blive forklaret og begrundet i det følgende.   

2.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
Fundamentet for den metodiske tilgang til IMC er i dette speciale den filosofiske hermeneutik. Denne 

videnskabsteoretiske retning ekspliciterer hvordan mennesket fungerer som et fortolkende og analyserende 

væsen og at der derfor ikke findes én sandhed. Ved at benytte den filosofisk hermeneutiske tilgang, bliver vores 

formål med specialet at forstå, hvilket tydeligt afspejles i problemformuleringen. 

Den filosofiske hermeneutik vil blive beskrevet nedenfor og sat i forbindelse med genstandsfeltet.  

2.1.1 HERMENEUTIK 

Hermeneutikken, som hører under det fortolkende samfundsvidenskabelige paradigme, betragter forståelse 

og fortolkning som en forudsætning for forklaring, og er de to mest fundamentale betingelser for vores tilgang 

til og væren i verden (Berg-Sørensen 2010: 147). De udvalgte informanter fra både reklamebureauer og 

virksomheder bliver betragtet som bærere af betydnings- og meningssammenhænge, hvilket er årsag til, at de 

er interessante at fortolke i en videnskabelig praksis.  

Mennesket indgår i sociale relationer, hvor handling, tale, koder og symboler ikke altid er lige eksplicitte. Der 

skal derfor ofte læses mellem linjerne; altså fortolkes (Højberg 2004: 310-11). Mennesket er samtidig også selv 

en del af fortolkningsprocessen, hvorfor det netop er vigtigt at fortolke sig frem til deres subjektive mening. Vi 

anerkender derfor i specialet, at vores informanter kun er repræsentanter for et reklamebureau eller en 

virksomhed, og derfor ikke kan tale på hele reklamebureauets eller virksomhedens vegne, men på baggrund 

af informantens tidligere erfaringer med og subjektive forståelse af IMC. Informanterne vil dog være præget af 

deres miljø, og kan dermed siges at repræsentere det enkelte reklamebureau eller virksomhed.   

Inden for hermeneutikken skelnes mellem fire forskellige retninger: den traditionelle hermeneutik, den 

metodiske hermeneutik, den filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik (Højberg 2004: 309-10). 

Selvom de fire retninger alle er hermeneutiske, er der alligevel nogle afgørende faktorer, hvor de fire retninger 

er betydeligt forskellige, hvilket har en afgørende indflydelse på tilgangen til videnskab og derfor har stor 

indflydelse på specialets fokus og udfald. Det handler i høj grad om, hvorvidt man ser sin forforståelse som et 

fundament for måden man ser verden på, eller om ens forforståelse er noget man kan tilsidesætte i sin 

metode, således at det ikke vil påvirke undersøgelsen.  
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2.1.2 EN FILOSOFISK HERMENEUTISK TILGANG 

Hans-Georg Gadamer er den store fader inden for filosofisk hermeneutik. Det mest essentielle ved hans 

hovedværk Wahrheit und Methode er at forklare, at den menneskelige eksistens består af fortolkning og 

forståelse (Højberg 2004: 320). 

Det at være menneske er, ifølge Gadamer, karakteriseret ved at mennesket er fortolkende, situeret (historisk) 

og sprogligt (Højberg 2004: 321). Når mennesket er fortolkende, skyldes det menneskets møde med andre 

forståelseshorisonter. Mennesket er sprogligt, fordi det er gennem sproget at erfaringer, fortolkninger og 

beskrivelser formuleres. Til sidst er mennesket situeret i en historisk kontekst, hvilket vil sige, at mennesket 

altid er en del af en historisk proces, både hvad angår fortid, nutid og fremtid. Det vil sige, at vi fortolker i mødet 

med de udvalgte informanter i en bestemt historisk situation. Her bliver der talt ud fra vores teoretiske 

kodesæt, som det er forventeligt at folk i branchen forstår. I dette møde med andre forståelseshorisonter af 

IMC, bliver facetter af vores egen forståelse af fænomenet enten styrket eller svækket eller eventuelt 

redefineret. 

2.1.3 ONTOLOGI OG EPISTEMOLOGI 

For Gadamer er den hermeneutiske cirkel et ontologisk princip, da han ikke ser fortolkning som en metode, 

men derimod ser fortolkning som en måde at være til på (Højberg 2004: 314). Anvendelse af metoder er 

dermed ikke synonymt med opnåelse af sand viden eller sand anerkendelse (Højberg 2004: 314). Derfor er 

opgavens formål ikke at finde sandheder, men at opnå en forståelse af de implicerede parter, henholdsvis 

virksomheder og reklamebureauer, i deres livsverdener. 

2.1.4 DEN HERMENEUTISKE CIRKEL 

Den hermeneutiske cirkel er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem del og helhed, hvor helheden kun kan 

forstås ved hjælp af delene og omvendt kan delene kun forstås ved at inddrage helheden (Berg-Sørensen 2010: 

151). Relationen mellem del og helhed er årsagen til, at mennesket kan forstå og fortolke, og forklarer dermed 

at vekselvirkningen er meningsskabende (Berg-Sørensen 2010: 151). 

For at kunne skabe mening i forhold til forståelsen og anvendelsen af IMC, er vi derfor nødsaget til at analysere 

enkeltdele af interviewene med helheden in mente, for derefter at kunne fortolke og forstå den enkelte 

informants perception af begrebet.   
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Den hermeneutiske cirkel bliver ofte også omtalt som en spiral, hvor det ikke er muligt at identificere en 

begyndelse eller en slutning (se figur 2). Den hermeneutiske cirkel er dermed en uendelig proces, som 

mennesket ikke kan frigøre sig fra (Brier 2012: 90). IMC er altså et begreb, som vi vil forstå på ny, i vores søgen 

på at forstå hvad folk inden for branchen forstår ved 

begrebet. Selv under vores interviews med udvalgte 

informanter fra både reklamebureauer og 

virksomheder, vil vi fortolke på begrebet og i den proces 

forstå og efterfølgende anvende IMC anderledes. 

 

Cirklen er et billede på den bevægelse der er mellem del 

og helhed, hvor fortolkeren og det der bliver fortolket, er 

en del af en menneskelig erkendelsesproces (Højberg 

2004: 320). Den cirkulære bevægelse går fra fortolkeren 

til det fortolkede og fra det fortolkede tilbage til 

fortolkeren; altså en hermeneutisk cirkel (Højberg 2004: 

320). Ifølge Gadamer gennemsyrer den hermeneutiske cirkel al menneskelig erkendelse samt enhver 

vidensforståelse af verden (Højberg 2004: 321). Vi er altså som fortolkere, ifølge Gadamer, en del af 

fortolkningsprocessen/meningsdannelsesprocessen, hvorfor vi erkender, at fortolkningerne af interviewene 

vil være et produkt af vores egen viden og forforståelse af IMC i samspil med informanternes viden og 

forforståelse af fænomenet.  

2.1.5 FORDOMME OG FORFORSTÅELSE 

Ifølge Gadamer er forståelse konstitueret af forforståelse og fordomme (Fredslund 2012: 79). Forforståelse er 

en tidligere forståelse af et fænomen, og mennesket går dermed aldrig forudsætningsløst til det fænomen, 

som det prøver at forstå. 

Fordomme skal ikke forstås som noget fordomsfuldt eller fordømmende, men som domme der er gjort på 

forhånd. Det vil sige, at vi allerede er præget og har en forudfattet mening om IMC og hvordan det bliver 

forstået af virksomheder og reklamebureauer. Disse fordomme er afgørende for fortolkning og har oprindelse 

i historie, kulturel arv og traditioner (Højberg 2004: 322). 

Gadamer mener altså, at man aldrig kan gå fordomsfrit til noget, og at værdifri forskning er en illusion. Han 

mener i stedet, at man skal acceptere de fordomme der er på spil, som en produktiv betingelse for erkendelse 

Figur 2 - Den hermeneutiske cirkel/spiral 
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af verden (Fredslund 2012: 86). Man skal være åben, for at kunne forstå, og dermed sætte sine fordomme på 

spil (Fredslund 2012: 86). Det er her den filosofiske hermeneutik især adskiller sig fra den metodiske. 

Vi har i vores møde med informanterne været åbne og sat vores fordomme på spil, i håbet om at komme 

tættere på en forståelse af reklamebureauers og virksomheders forståelse og anvendelse af IMC, for derefter 

at kunne identificere udfordringer, som påvirker samarbejdet mellem de to.   

2.1.6 FORSTÅELSESHORISONT OG HORISONTSAMMENSMELTNING 

Menneskets forståelseshorisont er afgørende for måden mennesket agerer og begriber på (Højberg 2004: 323). 

Forståelseshorisonten er både individuel og kollektiv, da den udgør private erfaringer og den personlige 

tilgang til verden, samtidig med at individet er en del af et sprogligt, historisk og kulturelt fællesskab (Højberg 

2004: 323-24).  Forståelseshorisonten er altså en ramme, der giver os vores syn på verden generelt, men også 

vores syn på IMC. Denne horisont er foranderlig og er årsag til, at vi meningsfuldt kan fortolke begrebet og dets 

mange nuancer. 

Når et forestående møde med en person/kultur/genstand finder sted, kaldes det, ifølge Gadamer, for 

horisontsammensmeltning. Det er i dette møde, at forståelse og mening opstår, men hvor enighed ikke 

nødvendigvis indtræder (Højberg 2004: 324). 

Det er altså ikke meningen, at informanterne skal have samme forståelse af IMC som vi har, men at de 

udlægger deres egen subjektive forståelse, da formålet med specialet er at forstå informanterne og deres 

forståelseshorisont. Derfor er vores interviewguide udarbejdet på en sådan måde, at spørgsmålene ikke er 

ledende, men åbne, så den enkeltes forståelse og anvendelse af fænomenet kan komme til udtryk og 

horisontens foranderlighed dermed er så stor som muligt. 

Horisontsammensmeltning indebærer også, at vi får provokeret vores egen forståelse af IMC og om 

samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder, for derigennem at opnå en mere nuanceret 

forståelse af situationen via løbende revurderinger af vores egne fordomme. Vi bliver dermed i vores møde 

med reklamebureauer og virksomheder meget klogere på IMC, hvordan fænomenet benyttes i praksis samt 

hvilke udfordringer der kan opstå i et samarbejde mellem de to. 

2.1.7 APPLIKATION 

Ifølge Gadamer, skal det fænomen som fortolkes, ikke kun forstås, men den viden der opnås ved forståelsen, 

skal kunne anvendes i praksis (Højberg 2004: 329). Sidste del af specialet omhandler derfor det normative 

aspekt af forståelse, hvor vi kommer med forslag til hvordan reklamebureauer og virksomheder i fremtiden 
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kan imødegå samarbejdsudfordringerne. Vores forståelsesproces er dermed først fuldbyrdet, når vi har 

anvendt vores forståelse i praksis, hvilket vil sige at gøre det universelle partikulært (Højberg 2004: 329).   

2.1.8 SANDHED 

Indsigt i sandhed opnås, ifølge Gadamer, ikke via metodelære, da ”Sandhed er en hændelse – noget der sker 

og opstår i meningsdannelsen (horisontsammensmeltningen).” (Højberg 2004: 331). Gadamer ser sandhed, 

som en proces der er forbundet til det at være et interagerende menneske. Mennesket er sandhedssøgende 

og har en forventning til, at den verden der møder mennesket er meningsfuld, men vedkommende vil hverken 

opnå en objektiv eller endelig sandhed om verden (Højberg 2004: 331). Ifølge Gadamer har sandhed mange 

ansigter i den forstand, at sandhed findes i evig mange og mangfoldige fortolkninger. 

Det at benytte en bestemt metode i specialet, giver os ikke en bedre sandhed end hvis vi ikke benyttede os af 

en metode eller hvis vi benyttede en anden. Den valgte metode har dog betydning for vores fortolkninger, da 

sandhed er betinget af konteksten der fortolkes ud fra. Hvis andre undersøgte præcis samme 

problemformulering med eksakt samme data som vores, ville vedkommende komme frem til andre nuancer 

af sandheden end den vi er kommet frem til. Dette syn på sandhed gør ikke specialet ugyldigt, men er blot et 

forhold man skal have for øje.  

 

Det filosofiske hermeneutiske ståsted påvirker som tidligere nævnt alle aspekter af vores speciale; til- og 

fravalg, problemformulering, metode, analyse samt konklusioner og anbefalinger. I de næste afsnit, vil 

specialets undersøgelsesdesign samt dataindsamlingsmetode blive præsenteret, med formålet om at 

argumentere for specialets troværdighed, omsættelighed, pålidelighed og bekræftbarhed.  

2.2 UNDERSØGELSESDESIGN 
Valget af case type har indflydelse på, hvad der kan undersøges og hvordan. Dette afsnit vil derfor beskrive de 

forskellige former for cases som kan anvendes, og efterfølgende vil der blive argumenteret for, hvorfor et 

indlejret multicase studie er blevet valgt til at besvare problemformuleringen.   

2.2.1 KVANTITATIV VS. KVALITATIV DATA 

Jævnfør problemformuleringen ønskes en dybere forståelse for fænomenet IMC og hvordan det bliver forstået 

og anvendt i praksis i forhold til samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder. De indsamlede data, 

som er genstand for den videnskabelige analyse i specialet, er derfor kvalitativ, da en kvantitativ tilgang kun 

vil kunne give os en mere overfladisk forståelse af fænomenet. En kvantitativ tilgang, hvor undersøgelser 
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hovedsageligt bygger på data opgjort i tal (Andersen 2010: 27), vil ikke kunne give os den dybere forståelse af 

fænomenet. Specialets hermeneutiske tilgang er også bestemmende for typen af data der bør anvendes, 

hvorfor specialets undersøgelsesdesign er kvalitativt.  

2.2.2 ABDUKTION 

Hermeneutikken er allestedsværende i specialet, og har også en stor indflydelse på slutningstypen der 

anvendes. Vi danner helheder om forståelsen af IMC ud fra interviews med relevante informanter, hvor hvert 

interview er en ny enkeltdel at tage i betragtning. Helhederne forandrer sig derfor konstant, hvorfor vi har en 

abduktiv slutningstype. Vores interviews sammen med den udvalgte og relevante teori, fører dermed til en 

eller flere konklusioner, som udmunder sig i konkrete forslag til, hvordan reklamebureauer og virksomheder 

opnår bedre samarbejder for fremtiden. 

2.2.3 UNDERSØGELSESTYPE 

Specialets undersøgelsestype udspiller sig på to niveauer. Specialets første niveau er forklarende, da formålet 

er at analysere hvordan IMC bliver forstået og anvendt af reklamebureauer og virksomheder samt at analysere 

udfordringer i samarbejdet mellem de to. På baggrund af det forklarende aspekt, søger specialets andet 

niveau at have en normativ tilgang, hvorpå forslag til mulige løsninger gives. 

2.2.4 CASESTUDIE DESIGN 

Specialet ønsker jævnfør problemformuleringen at undersøge udviklingen i fænomenet IMC i konteksten af, 

hvordan fænomenet forstås blandt fem danske reklamebureauer og fem danske virksomheder. Med andre 

ord undersøges det, hvilken betydning IMC spiller i den virkelige verden. Dermed vil empirien der indsamles til 

dette speciale være det bærende element for specialets resultater, hvorfor der lægges op til en empirisk 

undersøgelsesmetode.  

I den samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetodik kan tilgangen til det undersøgte tilgås på flere måder. 

Ifølge Yin (1994) kan undersøgelser udforskes gennem fem overordnede kategorier; eksperimenter, 

spørgeundersøgelse, historie, dokumentanalyse og casestudie (s. 6). 

Tages der udgangspunkt i specialets epistemologiske og ontologiske fundament (se afsnit 2.1.3 ONTOLOGI 

OG EPISTEMOLOGI), hvor formålet er at opnå en større viden om forståelsen af IMC gennem den kvalitative 

metode, foreligger et casestudie eller multicase studie som det mest hensigtsmæssige. Det er der flere årsager 

til. 
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Ifølge Yin (1994) skal valget af undersøgelsesmetode baseres på baggrund af tre elementer: a) typen af 

problemformulering b) mængden af kontrol over det undersøgte c) graden af fokus på en nutidig eller historisk 

hændelse/fænomen (s. 4) (se model for valg af undersøgelsesmetode i Bilag 1). Som beskrevet i afsnit 2.2.3 

UNDERSØGELSESTYPE har specialets problemformulering to undersøgelsesniveauer, der er udslagsgivende 

for måden problemformuleringen er udformet på i form af “hvorfor” (forklarende) og “hvordan” (normativt). 

Dette definerer typen af problemformuleringen. I forhold til mængden af kontrol, har vi som forskere i feltet 

ingen kontrol over det undersøgte, men prøver blot at forstå informanterne, ligesom vi i forhold til Yins 

tidsbegreb, undersøger et nutidigt fænomen som det forstås og anvendes i dag. En kombination af disse tre 

elementer gør det hensigtsmæssigt at anvende et casestudie. 

Formålet med et casestudie er ifølge Santos og Eisenhardt (2004), at opnå en dybere forståelse for det 

fænomen man undersøger, ved brug af konkrete tilfælde i dens virkelige kontekst (s. 685). Ønsket om at opnå 

en større forståelse af IMC i dens praksis hos både reklamebureauer og virksomheder, underbygger derfor 

valget om at tilgå empirien gennem et casestudie eller multicase studie.  

2.2.5 MULTICASE STUDIE DESIGN 

Formålet med specialet er at identificere hvorfor der er udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer 

og virksomheder, for på den måde at kunne sige noget mere om, hvordan et samarbejde om IMC vil kunne 

forbedres. Idet der i specialet undersøges et forhold mellem flere uafhængige organisationer, er det oplagt at 

specialet adopterer et multicase studie design.  

En problemformulering der havde fokuseret på et casestudie af ét enkelt reklamebureau ville give os 

muligheden for at finde alle detaljer i ét enkelt tilfælde, via for eksempel etnografiske og/eller observatoriske 

studier. På den måde ville det sikres, at vi ikke ville miste specifikke detaljer. Mere specifikt, ville et enkelt 

casestudie design give muligheden for at tale med flere forskellige medarbejdere inden for samme 

reklamebureau. Dette med henblik på at kunne identificere eventuelle forskelle i måden at forstå og anvende 

IMC på internt. Et enkelt casestudie ville ydermere give muligheden for at analysere på konkrete IMC-

kampagner, for at blive klogere på selve indholdet og selve udformningen af en IMC løsning.    

Ved at benytte et enkelt casestudie ville specialet derimod ikke kunne være i stand til at fortælle, hvorledes de 

pågældende tilfælde i den ene case er unikke for den enkelte case eller ej. Det vil ydermere være en urealistisk 

antagelse at tro, at en enkelt case vil kunne indeholde alle de indsigter, som ville være relevante for at belyse 

de elementer, der er påpeget gennem tidligere forskning.  

Det bærende argument for at vælge et multicase studie er, at det vil være for snævert blot at anskue 

forståelsen og arbejdet med IMC gennem et reklamebureau og dermed ikke fra virksomhedernes perspektiv, 
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da det er virksomhederne der sætter rammerne for, hvordan reklamebureauer arbejder med IMC. Derfor er 

specialets undersøgelsesdesign udviklet til at kunne forklare samarbejdsudfordringer mellem 

reklamebureauer og virksomheder ved hjælp af et multicase studie.  

 

Da specialet anvender et multicase studie design, er det vigtigt at være opmærksom på de resultater og 

konklusioner der kan opnås. Det er meget vigtigt at påpege, at tilgangen til dette multicase studie er kvalitativt, 

hvorfor det understreges, at formålet ikke er at udvælge et sample, der på en kvantitativ måde skal kunne 

repræsentere alle reklamebureauer og alle virksomheder. Dette vil ikke kunne lade sig gøre i den 

hermeneutiske tilgang til vidensproduktion og forståelse. Specialets formål er at blive klogere på de enkelte 

informanters forståelse og udlægning af IMC og i analysen kunne identificere mønstre der vil kunne bruges til 

at fortælle noget mere generelt, casene imellem. Kvale (2007) betegner denne form for generaliserbarhed som 

analytisk generaliserbarhed, som adskiller sig kraftigt fra den statistiske generaliserbarhed (s. 127). Ifølge Kvale 

(2007), er der tale om analytisk generaliserbarhed, når man i et rimeligt omfang kan bruge resultaterne fra en 

situation som guide til, hvad der kan ske i en anden situation (s. 127). Dette afhænger meget af en struktureret 

tilgang til udvælgelsen af cases, hvilket vil blive beskrevet yderligere i afsnittet 2.3.1 CASE UDVÆLGELSE.  

2.2.5.1 ET INDLEJRET MULTICASE STUDIE 

Når der anvendes et multicase studie, kan tilgangen ifølge Yin (2009) være enten holistisk eller indlejret (s. 46). 

Forskellen heri ligger i måden cases defineres på. Specialet vil enten kunne defineres som et holistisk 

multicase studie, bestående af ti individuelle cases, eller som et indlejret casestudie bestående af to 

overordnede cases, defineret som henholdsvis reklamebureauer og virksomheder, hvorunder de to cases 

indeholder fem indlejrede enheder. Ifølge specialets problemformulering er selve spørgsmålet opbrudt i to 

perspektiver for henholdsvis reklamebureauer og virksomheder. Disse to perspektiver gør det oplagt at 

anvende et indlejret multicase studie, hvor reklamebureauer og virksomheder danner udgangspunktet for de 

to overordnede cases med fem enheder i hver (se figur 3). Ved at benytte et indlejret multicase studie, opstår 

muligheden for analytisk generaliserbarhed, hvor mønstre i form af ligheder og forskelle identificeres og 

benyttes til at kunne sige noget mere generelt om samarbejdet mellem de involverede reklamebureauer og 

virksomheder.  
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Figur 3 - Indlejret multicase studie design   

2.3 DATAINDSAMLING 
Dette afsnit vil beskrive de rammer og kriterier der blev opsat i udvælgelsen af informanter fra både 

virksomheder og reklamebureauer, for at sikre, at problemformuleringen vil blive besvaret bedst muligt. 

Derudover vil der blive redegjort for valg af interviewmetode, hvilket har en afgørende indflydelse på de svar 

vi får af informanterne.  

2.3.1 CASE UDVÆLGELSE 

Specialet tager udgangspunkt i et multicase studie af såkaldte indlejrede enheder. Når man arbejder med 

multicase studier, er det vigtigt at der arbejdes struktureret med udvælgelsen af cases. 

For at kunne anvende analytisk generaliserbarhed, bør der først og fremmest være cases nok til, at der kan 

identificeres mønstre.  

Derudover opstår der kompleksitet i et multicase studie med en hermeneutisk tilgang, da 

forståelsesprocessen er en proces der aldrig slutter. På den måde umuliggøres, at specialet vil kunne 

fremlægge helt færdige resultater. Ikke desto mindre, bør forskerne sætte klare rammer for omfanget af 

specialet og hvornår den nødvendige viden er opnået.  

I det følgende uddybes kriterierne for de udvalgte case virksomheder. 
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2.3.1.1 ANONYMITET 

Alle cases i dette speciale er anonymiseret af flere årsager. For det første er informanterne tilbudt anonymitet 

for at sikre en højere pålidelighed, da informanterne kunne tale mere frit. For det andet blev det kendt i 

korrespondancen med både reklamebureauer og virksomheder, at der var en generel bekymring for at tale 

om reklamebureau/virksomhedssamarbejde, med frygt for genkendelighed i specialet, og ydermere med frygt 

for at specialet ville undersøge specifikke samarbejder. For det tredje ønskes det, at dette speciale skal være 

offentligt tilgængeligt efter udarbejdelsen, hvorfor dette faktum også ville kunne influere informanternes 

villighed til at udlægge deres oprigtige forståelser samt erfaringer. 

Specialet giver dog fuld mulighed for at kunne dokumentere samtlige informanters medvirken ved hjælp af 

både e-mail korrespondancer samt kontaktinformationer på alle informanter.  

2.3.1.2 HVORFOR UAFHÆNGIGE ORGANISATIONER? 

Specialet fokuserer ikke på specifikke reklamebureau/virksomhedssamarbejder. Dette er bevidst fravalgt. For 

det første er det ikke relevant for specialet, at se på de enkelte relationer, men at forstå generelle 

samarbejdsudfordringer inden for branchen.  

For det andet oplevede vi meget hurtigt en generel bekymring fra informanterne om at skulle udtale sig om en 

samarbejdspartner, hvis også samarbejdspartneren ville blive interviewet. Muligheden for at tale med begge 

parter uden hinandens viden herom, mener vi ville være uetisk og imod god skik. 

 

Ved at have anvendt relaterede samarbejder ville det give mulighed for at kunne sige noget konkret om 

specifikke samarbejder i forhold til forventninger, bekymringer, hvad der var godt og hvad der gik galt. Dette 

valg ville især være passende, hvis specialet havde valgt et enkelt casestudie design. På den måde ville 

specialet kunne tage udgangspunkt i ét reklamebureau, og derefter tale med en række af reklamebureauets 

samarbejdspartnere. Informanternes udtalelser ville dog højst sandsynligt være påvirkede af dette 

samarbejdsforhold, og dermed have svært ved at åbne op for deres holdninger, oplevelser og udfordringer i 

IMC-samarbejdet.  

2.3.1.3 UDVÆLGELSE AF REKLAMEBUREAUER 

Det overordnede kriterium for udvælgelse af cases ifølge Yin (2009), er at udvælge de cases der på bedst mulig 

vis vil kunne besvare problemformuleringen (s. 26). Derfor er en række kriterier opsat for udvælgelsen af 

specialets informanter, for på den måde at sikre den mest retvisende besvarelse af problemformuleringen. 

I det følgende ses (se figur 4) og beskrives kriterierne samt informationer om specialets informanter.  
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Figur 4 - Kriterier for informanter (reklamebureauer) 

2.3.1.3.1 TYPE 

For at holde specialets fokus så specifikt som muligt rettet mod IMC, er det et kriterium, at de udvalgte 

reklamebureauer definerer sig selv som et full-service bureau. På den måde kommunikeres, at de har 

mulighed for at tilbyde kommerciel kommunikation på tværs af alle marketingdiscipliner, hvilket er et af de 

essentielle elementer af IMC. Derudover er det vurderet ud fra reklamebureauernes casepræsentationer, at de 

har arbejdet med integrerede løsninger.   

2.3.1.3.2 MEDARBEJDERE 

For at kunne sikre, at reklamebureauet kan være i stand til at tilbyde integrerede løsninger, er det vurderet at 

reklamebureauet som minimum skal have ti medarbejdere. 

2.3.1.3.3 STILLING 

Som beskrevet i problemformuleringen, er et af specialets formål, at forstå samarbejdet mellem 

reklamebureau og virksomhed. Dermed er det et essentielt kriterium at informanterne hos 

reklamebureauerne er personer, der primært står for kontakten mellem reklamebureau og virksomhed. I 

reklamebureau branchen defineres disse roller relativt bredt, hvorfor fem stillinger er udvalgt (se figur 4).  

2.3.1.3.4 ÅR I NUVÆRENDE BUREAU 

Når informanter beskriver deres forståelse af IMC, sker det ud fra informanternes forforståelse, som beskrevet 

i afsnittet 2.1.5 FORDOMME OG FORFORSTÅELSE. Derfor taler informanterne på vegne af dem selv, og ikke 

nødvendigvis direkte på vegne af hele reklamebureauet. For at imødegå denne udfordring, uden at tale med 

flere informanter fra samme reklamebureau, er kriteriet at informanten skulle have minimum ét års erfaring i 

den nuværende stilling. På den måde sikres så vidt muligt, at informanterne taler om deres forståelse, delvist 

baseret på den kultur der repræsenteres i reklamebureauet. I tabel 1, ses en oversigt over de udvalgte 

reklamebureauer. 

KRITERIER FOR INFORMANTER

TYPE: 

MEDARBEJDERE: 

STILLING: 

ÅR I NUVÆRENDE REKLAMEBUREAU:

MIN. 10 MEDARBEJDERE

CLIENT SERVICE DIRECTOR/ACCOUNT DIRECTOR/ACCOUNT MANAGER/PROJEKTLEDER/CEO

MIN. 1 ÅR

FULL-SERVICE
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Tabel 1 - Oversigt over reklamebureauer (kilde: Graversen 2015: 8-9) 

 

2.3.1.4 UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER 

 
Figur 5 - Kriterier for informanter (virksomheder) 

 

2.3.1.4.1 HAR ANVENDT/ANVENDER REKLAMEBUREAU 

Grundet specialets formål, er casevirksomhedernes vigtigste kriterium, at de enten har, eller på nuværende 

tidspunkt anvender et reklamebureau.  

2.3.1.4.2 STILLING 

I litteraturen ses det, at den primært ansvarlige for reklamebureausamarbejde og dertilhørende kontakt, oftest 

sker gennem virksomhedens CMO, hvorfor denne stilling er valgt som kriterium.  

KRITERIER FOR INFORMANTER

STILLING: 

ÅR I NUVÆRENDE VIRKSOMHED: 

HAR ANVENDT/ANVENDER REKLAMEBUREAU: 

MIN. 1 ÅR

JA

CMO (CHIEF MARKETING OFFICER)/MARKETINGCHEF
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2.3.1.4.3 ÅR I NUVÆRENDE VIRKSOMHED 

I overensstemmelse med afsnit 2.3.1.3.4 ÅR I NUVÆRENDE REKLAMEBUREAU, skal virksomhedernes CMO også 

have minimum ét års erfaring i sin nuværende stilling. I tabel 2, ses en oversigt over de udvalgte virksomheder. 

 

 
Tabel 2 - Oversigt over virksomheder (Det Centrale Virksomhedsregister, 2016) 

2.3.2 INTERVIEWMETODE 

I den kvalitative metode findes to overordnede interviewformer; den ustrukturerede og den 

semistrukturerede. Hvor den ustrukturerede interviewmetode tager sit udgangspunkt i få hovedtemaer og 

derefter lader samtalen flyde frit i en given retning, er den semistrukturerede interviewmetode mere styrende 

for, under hvilke rammer samtalen skal forløbe, men giver alligevel plads til at kunne sætte fokus på 

informantens svar og efterfølge informantens spor.  

For at være sikker på, at der holdes fokus på specialets problemstilling gennem hele interviewet, anvendes 

den semistrukturerede interviewmetode. 

Ifølge Kvale (2007) er formålet med det semistrukturerede interview, at opnå detaljerede beskrivelser af 

informantens livsverden, med henblik på at forstå meningen af det beskrevne fænomen der undersøges (s. 8). 

Fokus er dermed udelukkende på informantens eget perspektiv (Kvale 2004: 10), hvorfor vores holdninger og 

tilgang til IMC er informanten uvedkommende. 

I det kommende vil den etiske protokol for interviewprocessen blive gennemgået samtidig med, at de 

udformede interviewguides vil blive præsenteret og uddybet. Hertil vil interviewguidernes udvikling beskrives 

V1 V2 V3 V4 V5

INDUSTRI LIVSSTIL TV TRANSPORT EJENDOMME BEKLÆDNING

OMSÆTNING OVER 800 MIO. OVER 600 MIO. OVER 1 MIA. OVER 100 MIO. OVER 300 MIO.

MEDARBEJDERE 1000+ 50-99 1000+ 50-99 500-999

HAR ANVENDT/
ANVENDER 

REKLAMERBUEAU
JA JA JA JA JA

STILLING CMO CMO CMO CMO CMO

ÅR I NUVÆRENDE 
VIRKSOMHED

2 ÅR 5 ÅR 1 ÅR 1,5 ÅR 2 ÅR
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i forlængelse af udvidelsen i vores forståelseshorisonter, gennem den hermeneutiske cirkel. Sidst vil anvendte 

interviewteknikker, der er i overensstemmelse med Kvales semistrukturerede kvalitative 

interviewanbefalinger, blive præsenteret.  

2.3.2.1 ETISK PROTOKOL 

Informanterne er fra første korrespondance blevet mødt med de gældende interviewforhold, der omhandler 

deres anonymitet (se afsnit 2.3.1.1 ANONYMITET) og at interviewet lydoptages og anvendes som bilag i et 

offentliggjort speciale. Bilag offentliggøres dog ikke.  

2.3.2.1.1 MAGTFORHOLD 

I den semistrukturerede interviewmetode der følger den hermeneutiske tilgang til vidensproduktion, gør Kvale 

specielt opmærksom på magtforholdet i interviewsituationen, hvilket kan påvirke resultatet. Kvale (2007) 

beskriver, hvordan interviews er en asymmetrisk magtsituation, hvor intervieweren tager kontrol over emnet, 

og via en envejsdialog stiller spørgsmål, der kræver et modsvar. Derfor kan der gemme sig skjulte agendaer 

som samtidig kan medføre, at informanterne svarer i trit med det de tror intervieweren gerne vil høre (s. 14-

15). For at undgå dette, er der lagt udtrykkeligt vægt på, at stille åbne spørgsmål samt at præcisere hvordan 

det er informantens eget syn der ønskes fremlagt i interviewguiden. Eksempler på dette inkluderer 

“(...)hvordan vil du beskrive(...)”, “Hvad vurderer du(...)”, “Hvilken rolle mener du(...)”, “Hvordan oplever du(...)” 

(Bilag 5+6). 

Kvale (2007) beskriver yderligere, hvordan fortolkningen af interviews er et monopol, hvor fortolkningen 

udelukkende ligger hos intervieweren (s. 15). Specialet kunne imødegå dette ved at sende fortolkninger af 

interviewet retur til informanterne. Dette er bevidst fravalgt af essentielle årsager. Hver informant skal udlægge 

sin egen holdning til fænomenet IMC og derfor vil de kun være i stand til at vurdere deres egne udtalelser på 

det niveau Kvale (2007) definerer som selvforståelsesniveauet. De besidder derfor ikke nødvendigvis den 

teoretiske baggrund og kontekst, i form af sammenligningerne med specialets andre informanter, der skal til 

for at kunne komme frem til specialets analytiske konklusioner. Informanternes interviews vil blive analyseret 

på baggrund af hvad Kvale (2007) definerer som fællesforståelsesniveauet og det teoretiske niveau med et 

objektcentreret fokus, hvor vi som specialestuderende er interesseret i at analysere informanternes svar 

‘mellem linjerne’. Derudover vil informantens svar også blive analyseret i forhold til andre informanters svar 

samt teoretiske tilgangsvinkler. Derfor vil informanterne kunne føle sig misforstået eller dårligt stillet, hvis 

fortolkningerne ses ude af kontekst. Specialet vil gå yderligere i dybden med, hvordan empirien analyseres i 

afsnittet 2.4.3 TOLKNINGSNIVEAUER. 
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2.3.2.1.2 INFORMATIONSGRUNDLAG INDEN INTERVIEW 

Det er tidligere nævnt, hvordan især forhold omkring samarbejde mellem bureau og virksomheder har været 

et følsomt emne for mange informanter (se eksempel i bilag 2). Ligeledes har en række informanter i accepten 

af deltagelse i specialets forskningsinterviews, søgt at få udleveret spørgsmålene på forhånd. Da interviewets 

formål er at få informantens umiddelbare, selvstændige holdning til både IMC og samarbejder, er det ikke 

ønsket at udlevere spørgsmål til informanterne på forhånd, da det vil kunne påvirke informantens svar. For at 

håndtere dette, er der udformet en tekstbeskrivelse af de overordnede temaer, som interviewet gennemgår 

(se beskrivelse i bilag 3). Ydermere forekommer også korrespondancer, hvor informanter ønsker at få vores 

definition af IMC, hvilket blev håndteret ved at sætte fokus på specialets formål om at høre informanternes 

subjektive forståelse af fænomenet (se eksempler på korrespondance i bilag 4). 

2.3.3 INTERVIEWGUIDE 

Specialets problemformulering indeholder to perspektiver, der dækker over de to overordnede cases; 

reklamebureauer og virksomheder. Derfor er der udarbejdet to overordnede interviewguides (se bilag 5+6), 

som begge er bygget op efter seks temaer, der hovedsageligt har relation til teori baseret på tidligere research 

på området.  

 

• Intro 

• Forståelse 

• Bureaurelationer/kunderelationer (samarbejde) 

• Implementering 

• Målbarhed 

• Fremtid 

 

Alle temaer danner tilsammen en helhed over informantens forståelse af fænomenet IMC.  

De to interviewguides er forskellige i deres perspektiver og derfor er måden at spørge på differentieret.  

 

Interviewguiden udgør seks overordnede temaer baseret på 25 til 30 underspørgsmål. Det er vigtigt at 

understrege, at underspørgsmålene ikke udgør en slavisk gennemgang med tilhørende svar, men er blevet 

brugt som guide til os som interviewere, for at sikre at vi kommer omfattende rundt om de forskellige temaer. 

Ofte blev en klynge af underspørgsmålene automatisk afdækket løbende gennem samtalen. Da der er tale om 

en semistruktureret interviewmetode, blev en række emner også droppet, fordi informanten enten under 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 34 AF 198 

interviewet allerede havde afdækket temaet under et andet tema, eller fordi det i forhold til samtalen ikke var 

relevant. Der blev undervejs i interviewene også skabt nye emner og temaer, som informanterne selv bragte 

på banen, og som blev efterfulgt og afdækket yderligere (se afsnit 2.3.4 UNDER INTERVIEWET).  

 

Ifølge Kvale (2007), bør de første minutter af et interview indeholde et brief, hvor interviewsituationen defineres 

(s. 55). Dette er gjort ved at fortælle informanten om vedkommendes anonymitet for at sikre informantens 

tryghed i situationen. Det er gjort på følgende måde: “Først vil vi gøre opmærksom på, at interviewet foregår 

anonymt, hvorfor vi ikke har nævnt bureauet i løbet af interviewet. Husk at være opmærksom på at undgå at 

nævne dit eget bureaus navn eller virksomheders navne undervejs i interviewet.” (Bilag 5+6). 

Herefter følger en række ‘lette’ spørgsmål til at få informanten i gang med at tale om sig selv. Dette omfatter 

spørgsmål vedrørende erfaring i branchen, tid i nuværende stilling samt uddannelsesbaggrund (Bilag 5+6). 

Derefter fortælles om hele interviewets formål, som er: “Vi vil godt interviewe dig omkring disciplinen integreret 

markedskommunikation og komme ind på dine oplevelser og erfaringer inden for området (Bilag 5+6). 

 

Kvale (1997) foreslår, at det semistrukturerede interview starter med et åbningsspørgsmål, som giver 

informanten mulighed for at “(...)give spontane, righoldige svar, hvor interviewpersonerne selv kommer frem 

med, hvad de oplever som de væsentlige dimensioner i de undersøgte fænomener” (s. 137).  

Derfor starter interviewet med et meget bredt og åbent spørgsmål: “Kan du fortælle os lidt om hvordan du vil 

beskrive hvad integreret markedskommunikation er?” (Bilag 5+6). På den måde sikres det, at resten af 

interviewet tager udgangspunkt i informantens egen definition af IMC, og dermed skabes der allerede tidligt i 

interviewet en fælles forståelseshorisont. Derefter tager resten af interviewet udgangspunkt i informantens 

første svar.  

2.3.3.1 DEN HERMENEUTISKE UDVIKLING I INTERVIEWGUIDEN 

Da det ikke er specialets formål at benytte en kvantitativ replikationsmetode af cases, hvor hver case har til 

formål enten at be- eller afkræfte resultaterne fra en hovedcase, men derimod følger den kvalitative 

hermeneutiske metode, er formålet at udvide vores forståelseshorisont via den hermeneutiske cirkel. Dermed 

vil vores viden efter hvert interview være større. Derfor har hvert enkelt interviewguide løbende udviklet sig i 

større eller mindre grad. Interviewguiderne er ydermere tilpasset informanterne, så fokus sættes på det der på 

forhånd er kendt omkring den enkelte informant (Interviewguides kan ses i bilag 5+6; udviklingen i specialets 

interviewguides kan følges fra bilag 8-17). 
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2.3.4 UNDER INTERVIEWET 

Under interviewene var vi to interviewere til stede. Den ene stillede spørgsmålene, mens den anden tog noter. 

På den måde var der mindre risiko for at misse væsentlige detaljer under interviewet. Alle interviews blev 

lydoptaget.  

 

Som tidligere nævnt, anvendes en semistruktureret tilgang til interviewmetoden, hvilket stiller store krav til 

interviewerne om at kunne få det optimale ud af hver enkelt informant, og udnytte og forfølge de spor og 

emner, som informanten kommer ind på.  

Til semistrukturerede interviews definerer Kvale (1997) ni typer af interviewspørgsmål (s. 137-138). Disse typer 

af interviewspørgsmål blev benyttet under passende situationer. 

Det er tidligere nævnt, hvordan interviewet starter med det åbne, indledende spørgsmål (se afsnit 2.3.3 

INTERVIEWGUIDE). Derudover er der ofte brugt opfølgende spørgsmål, hvor formålet er at få informanten til at 

udvide sit svar, ved at intervieweren spørger ind til det, informanten lige er sagt (Kvale, 1997: 137). Et eksempel 

herpå er: “nu snakker du om denne her historie, kan du uddybe lidt mere?” (RB3, 02:10). Dette er et eksempel 

på, hvordan intervieweren udnytter metoden fra det semistrukturerede interview.  

 

For at komme nærmere samspillet mellem reklamebureauer og virksomheder, er indirekte spørgsmål 

anvendt, for at høre informantens bud på, hvad informantens modsatte part tror om informanten. Ved at 

spørge både reklamebureauer og virksomheder om dette, kan deres svar sammenlignes. Et eksempel på et 

indirekte spørgsmål i et interview er “Hvad oplever du oftest bekymrer kunderne, når I taler om integrerede 

markedskommunikationsløsninger?” (Bilag 5+6). 

 

En af de mest benyttede interviewteknikker under interviewene, har været det fortolkende spørgsmål. Ved at 

stille fortolkende spørgsmål, er informantens svar gengivet af intervieweren, for på den måde at få bekræftet 

informantens udlæg af svaret, med henblik på at undgå misforståelser og fejltolkninger senere i analysen. 

Derfor søges en bekræftelse hos informanten på, at interviewerens fortolkning af svaret er korrekt (Kvale, 1997: 

138). 

Et eksempel på dette er “så når du laver (...) taktiske kampagner, så mener du, at når de er integrerede, så er 

de taktiske kampagner netop med til at leve op til det overordnede koncept (...) og på den måde så kommer 

strategi til at hænge sammen med det taktiske?” (RB1 16:34), hvoraf informanten svarer: “Lige præcis” (RB1 

16:44). I bilag 7 er samlet et skema med eksempler på alle typer af anvendte interviewspørgsmål. 
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2.3.5 OPSUMMERING: STYRKEN AF SPECIALETS KVALITATIVE 
UNDERSØGELSESDESIGN 

Normalt forklares et undersøgelsesdesigns kvalitet gennem validitet og reliabilitet.  

Definitionerne på disse kvalitetskriterier er dog tæt relaterede til den positivistiske og dermed kvantitative 

tankegang om, at alt kan måles og enten verificeres eller falsificeres. Selve tankegangen om reliabilitet, hvor 

det vurderes om undersøgelsen kan repeteres med samme resultat, kan slet ikke lade sig gøre i den 

hermeneutiske tilgang. Det er tidligere nævnt, hvordan hver person er et individuelt fortolkende væsen, der 

opfatter verden ud fra sin situation, forforståelse og forståelseshorisont (Fredslund, 2012: 96). Derfor vil en 

anden forsker aldrig kunne nå til de samme konklusioner, ligesom vi som forskere heller ikke vil kunne gentage 

undersøgelsen og nå til samme resultater, da vi dermed vil se opgaven med vores nye forståelseshorisont, 

som vil påvirke resultatet (Fredslund, 2012: 96).    

Mange forskere har tidligere påpeget dette problem og fundet, at det er mere hensigtsmæssigt at tale om 

specialets troværdighed i et kvalitativt undersøgelsesdesign. Dette defineres af Guba ud fra fire alternative 

parametre; troværdighed, omsættelighed, pålidelighed og bekræftbarhed (Shenton 2004: 63-64). Disse 

parametre kan bedre vurdere styrken af det kvalitative undersøgelsesdesign, end de mere traditionelle 

kvantitative måleparametre. Derfor anses disse parametre som fyldestgørende substitutter i konteksten af 

specialets undersøgelsesdesign.  

 
Figur 6 - Styrken af specialets kvalitative undersøgelsesdesign 
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2.4 DATAANALYSE 
For at kunne sikre os en troværdig og anvendelig analyse af samarbejdet mellem reklamebureauer og 

virksomheder, er det en forudsætning at håndtere den indsamlede primære empiri så optimalt som muligt. 

Dette afsnit vil derfor argumentere for hvorfor interviewene ikke er transskriberet. Derudover vil der blive 

forklaret hvordan lydfilerne er blevet bearbejdet samt hvilken analysemetode der er anvendt.  

2.4.1 HVORFOR IKKE TRANSSKRIBERING? 

I tilgangen til vores primære data i form af lydoptaget interviews, har vi fravalgt at transskribere. 

Transskribering er et meget tidskrævende arbejde set i relation til den tid vi har haft til rådighed. Vi har derfor 

prioriteret således, at fokus har været på at indsamle en tilpas mængde data i form af 10 interviews af en 

varighed på 30-60 minutter. 

Fordelene ved transskribering er blandt andet, at det er lettere at finde mønstre ved hjælp af 

analyseprogrammer som for eksempel NVivo. Derudover er det en fordel at transskribere, da man lærer af at 

skrive ting ned, og dermed også allerede i transskriberingsprocessen analyserer og fortolker på det sagte. 

Fordelene ved ikke at transskribere er blandt andet, at det er lettere at forstå de originale nuancer i form af 

tavshed, rømmen, toneleje, osv. på lydfil, end det er på skreven tekst. Derudover, er det en stor faldgrube ved 

transskribering, at man sjældent går tilbage til lydfilen, og derfor binder sig for meget til det skrevne, hvilket 

kan resultere i fejlslutninger. 

En fuld transskribering er ofte et krav i forbindelse med lingvistiske analysetilgange, men da hensigten med 

specialet ikke er at gå i dybden med hvad den enkelte informant siger på ord- eller sætningsniveau, finder vi 

det mere relevant at lave noter i punktform af hvert interview. Derefter udarbejdes en nøgle, der kategoriserer 

omtalte emner og sætter disse i forbindelse med tidspunkter i det enkelte interview. Dette er et forsøg på at 

gøre det empiriske materiale så gennemskueligt og tilgængeligt som muligt, men er samtidig også en mere 

fordrende tilgang til det empiriske materiale, for at kunne give et større og mere overordnet billede af, hvordan 

IMC forstås og anvendes.       

I følgende afsnit vil fremgangsmåden for behandling af interviewene og hvordan vi systematisk og struktureret 

har arbejdet med interviewmaterialet blive begrundet mere udførligt.   

2.4.2 INTERVIEWSKABELON 

Beslutningen om at specialets interviews ikke transskriberes, gøres op med en udførlig interview skabelon, der 

skaber et nemt og overskueligt overblik over indholdet af interviewene. Hvert interview indeholder først og 

fremmest en nøgle, der viser i hvilke tidsperioder af interviewet, essentielle temaer forløber (som beskrevet i 
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afsnit 2.3.3 INTERVIEWGUIDE), så det er nemt at gå tilbage og analysere eller genlytte helt bestemte passager 

af hvert interview, samtidig med at det skaber transparens for læseren.  

Udover en nøgle, er vedlagt udførlige noter i punktform, hvor alle pointer i interviewet er nedskrevet i noteform 

under hvert berørte tema. Interview skabelonerne kan ses i bilag 8-17. 

2.4.3 TOLKNINGSNIVEAUER 

Kvale definerer tre tolkningsniveauer, hvorpå man kan analysere kvalitative interviews; 

selvforståelsesniveauet, common-sense niveauet og det teoretiske tolkningsniveau (Andersen 2010: 196). 

Specialet behandler det empiriske materiale gennem common-sense samt det teoretiske tolkningsniveau. 

Gennem common-sense niveauet, bliver informanternes besvarelser fortolket mellem linjerne, ud over den 

enkelte informants selvforståelse (Andersen 2010: 197). Informantens svar bliver derfor ikke behandlet 

bogstaveligt, men forsøgt udfoldet således, at det vil være muligt at sammenligne informanternes udsagn, så 

de kan anskues i en større sammenhæng. Derfor vil denne analyseform kunne give informationer og analyser, 

som den enkelte informant ikke nødvendigvis selv vil kunne se.  

Den indsamlede empiri bliver ydermere analyseret gennem det teoretiske tolkningsniveau, hvor 

informanternes udsagn bliver forstået ud fra en fastsat teoretisk ramme, som vil blive præsenteret i næste 

kapitel. Derfor vil vi forsøge at finde ligheder og forskelle ved informanternes udsagn i forhold til specialets 

teoretiske udsagn. Dermed vil informanternes besvarelser blive fortolket og analyseret på et højere niveau end 

det bogstavelige. Det teoretiske tolkningsniveau vil på den måde være meningsskabende for udsagnene og 

skabe en relation mellem teori og praksis.  

 

I dette kapitel er det blevet beskrevet, hvordan specialets videnskabsteoretiske ståsted, 

undersøgelsesmetode samt dataanalyse er medvirkende til at forme specialets resultater. I det næste kapitel 

vil valg og anvendelse af teori blive gennemgået og diskuteret, med henblik på at fastsætte specialets 

teoretiske ramme, hvorfra analysen tager sit udgangspunkt.  

 

 

 

 

 

 



TEORIDISKUSSION
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3.0 TEORIDISKUSSION 
I det følgende afsnit vil det blive beskrevet hvorfor IMC er nødvendigt at praktisere i moderne organisationer. 

Derefter vil essentielle teoretiske perspektiver på IMC diskuteres. Fænomenet IMC, er som tidligere beskrevet, 

et omdiskuteret emne blandt både teoretikere og praktikere, og en forenet definition af begrebet samt dets 

anvendelse er endnu uklar. Derfor søger denne teoridiskussion at belyse og diskutere de mest essentielle 

teoretikeres perspektiver på IMC. Det vil sidst i denne teoridiskussion blive beskrevet hvilke udfordringer, der 

også kan være ved at udøve IMC.  

3.1 HVORFOR ER IMC NØDVENDIGT? 
IMC bidrager til at kunder og forbrugere bliver mødt med kommunikation, der er direkte henvendt til deres 

behov. Det giver kommunikationen større potentiale for at skære igennem støjen fra konkurrenter, hvilket 

fordrer en positiv oplevelse for kunden (Kitchen & Burgmann 2015: 34). IMC giver virksomheder mulighed for 

at bygge langsigtede forhold til deres kunder, når de anvender et outside-in perspektiv. Her skal 

kommunikation udformes ud fra den viden, som virksomheden er i besiddelse af om kunden. Derudover skal 

virksomheden anerkende, at kunder (og interessenter generelt) skal kommunikeres med og ikke til (Kitchen & 

Burgmann 2015: 36). 

Opblomstringen af nye kanaler at kommunikere igennem, udfordrer virksomhederne når de skal agere i et 

mere fragmenteret medielandskab, med mere bevidste og krævende interessenter (Kitchen & Burgmann 

2015: 35). IMC kan derfor for mange virksomheder være afgørende for at skabe orden og balance i deres 

kommunikation, i en kompleks verden med mange nye muligheder og krav (Christensen, Firat & Cornelissen 

2009: 207).  

Mange teoretikere og praktikere inden for feltet er enige om, at det er en nødvendighed at kommunikere 

sammenhængende gennem relevante kanaler, for at en virksomheds interessenter får en ensartet oplevelse 

af virksomheden via alle touch-points, hvad enten det er på sociale medier, hjemmeside, tv, tryk, 

kundeservice, butik osv. IMC har derfor i manges øjne en større berettigelse på nuværende tidspunkt end 

nogensinde. Hvis anvendt på både et strategisk og taktisk niveau, kan IMC være en mere kosteffektiv måde at 

kommunikere på og samtidig udløse en bedre brug af de forskellige medier, hvilket i sidste ende har en 

positiv indvirkning på bundlinjen (Kitchen & Burgmann 2015: 34). Et studie af Low viser, at der højst 

sandsynligt er en sammenhæng mellem implementering af IMC og bedre forretningsresultater hvad angår 

markedsandel, salg og profit (Kliatchko 2005: 11).  
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3.2 IMC PERSPEKTIVER 
Mange teoretikere er enige om, at IMC meget vel kan være svaret på det paradigmeskift, der opleves i 

markedskommunikation i nyere tid, og at IMC teorien kan overtage og gentænke tidligere 

markedskommunikationsteorier (Schultz et al. 2014: 477). Hackley og Hackley (2015) postulerer, at “the 

winners will be the ones that adapt most successfully, and most profitably, to the logic of IMC” (s. 11). Ikke 

desto mindre, er der aldrig skabt en fælles anerkendt definition på IMC, hvilket gør fænomenet meget 

komplekst for især praktikere at forstå og udøve. IMC går nemlig fra at blive forstået som et begrænset syn på 

en taktisk koordination af kommunikationsværktøjer, til også at blive forstået som en strategisk 

forretningsproces (Kliatchko 2008: 133).  

 

I det følgende vil de mest essentielle definitioner af IMC blive gennemgået, for at danne et overblik over 

forskellige perspektiver på fænomenet, samtidig med at ligheder og forskelle definitionerne imellem vil blive 

diskuteret. Formålet med at beskrive og diskutere perspektiver af IMC definitioner, er senere at opnå en 

forståelse blandt informanterne om, hvordan deres forståelse af fænomenet i praksis passer på de forskellige 

teoretiske definitioner. Formålet er i sidste ende, at prøve at forstå, hvordan eventuelt forskellige opfattelser i 

forhold til teorien kan påvirke fællesgrundlaget hvorfra IMC løsninger udvikles i samarbejdet mellem 

virksomheder og reklamebureauer. 

 

I 1989 blev den første formelle definition på IMC udviklet af American Association of Advertising Agencies 

(AAAA) (Caywood, Schultz & Wang 1991: 2-3). Denne definition anses af Kliatchko (2005), som værende den 

mest udbredte og citerede definition af teoretikere som praktikere siden begrebets opståen til i dag (s. 14). 

Definitionen beskriver IMC som: 

 

“A concept of marketing communications planning that recognizes the added value of a comprehensive plan 

that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines - general advertising, direct 

response, sales promotion, and public relations - and combines these disciplines to provide clarity, 

consistency, and maximum communication impact.”                      (Caywood et al. 1991: 2-3) 

 

Definitionens pointe er, at der gennem én overordnet kommunikationsstrategi skabes synergi mellem 

tidligere separerede markedsføringsdiscipliner, med argumentet om, at en sammenhængende plan og 

eksekvering, skaber større klarhed, konsistens og kommunikationseffekt. Definitionen har skabt den 
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tankegang, som til stadighed benyttes af mange virksomheder i dag, og som beskrives som one spirit, one 

sound, one look (Kliatchko 2005: 15). Formålet er, at forbrugere skal opleve brands holistisk uanset hvilke 

kanaler de møder virksomheden igennem (Hackley & Hackley 2015: 27), da forbrugere i mindre grad selv er 

opmærksomme på, gennem typen markedsføring de bliver mødt med. Percy et al. pointerer dette ved at 

understrege, at: ”people generally look at all marketing communications as ‘advertising’” (som citeret i 

Hackley & Hackley, 2015: 78).  

 

Definitionen besidder dog tydelige mangler for at kunne passe ind i det moderne og meget komplekse 

markedskommunikationslandskab. Først og fremmest læner definitionen sig op ad en gammel tankegang 

om, at markedskommunikation er noget der går fra virksomhed til forbrugere, altså en tankegang der minder 

om Shannon og Weavers envejskommunikationsmodel, hvor forbrugere er passive modtagere af en 

virksomheds kommercielle budskaber (Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Vercic & Sriramesh 2007: 20). Der 

tages derfor en inside-out tilgang til måden at kommunikere på. Derudover kritiserer især Kitchen og Schultz 

definitionen ved at påpege manglen på især målbarhed, forbrugerorientering, omkostningseffektivitet og 

interaktivitet (i Kliatchko 2005: 15). Tages definitionens tidsperiode i betragtning, synes manglerne ikke at 

være uforståelige. Ikke desto mindre er definitionen, ifølge Kliatchko (2005), alligevel en aktiv del af manges 

definition af IMC i dag (s. 14).  

 

Tom Duncan præsenterer en anderledes tilgang til IMC. Duncan ser bort fra AAAAs tankegang om, at IMC skal 

anses for værende et koncept, og præsenterer derimod IMC som en proces. Han understreger ydermere, 

hvordan formålet med IMC tager udgangspunkt i modtagerne, hvorfor at opnå en ændring i modtagernes 

adfærd er et væsentligt mål for IMC i hans definition (Kliatchko 2005: 17). Duncan definerer IMC som: 

 

“IMC is the process of strategically controlling or influencing all messages and encouraging purposeful 

dialogue to create and nourish profitable relationships with customers and other stakeholders.”  

                 (Duncan & Caywood 1996: 18) 

 

Duncan understreger i sin definition, at IMC ikke nødvendigvis kun retter sig mod forbrugere og kunder, men i 

særdeleshed alle virksomhedens interessenter (Kliatchko 2015: 17). Definitionen opfordrer endvidere til 

dialog, selvom ordvalget “kontrol”, igen tager en inside-out tilgang til markedskommunikationen.  

Duncans definition har modsat AAAA ingen fokus på kanaler, men fokuserer i stedet på budskabet. Tages den 

massive teknologiske udvikling i betragtning, hvor mængden af kommunikationskanaler udvider sig år for år, 
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må det påpeges som en mangel i definitionen. Til gengæld formår Duncan at inddrage målbarhed, der 

forbinder synergien i markedskommunikation med synlige målbare resultater. 

 

Schultz og Schultz (1998) præsenterer et helt tredje syn på IMC, hvor de definerer IMC som en strategisk 

forretningsproces (s. 18). Med dette fremlægger de et syn på IMC som værende forretningsunderstøttende, og 

ikke kun et koncept eller en proces for en marketingafdeling. De beskriver endvidere hvordan IMC kræver 

engagement fra topledelsen for at kunne skabe succes (Kliatchko 2005: 20). Schultz og Schultz definerer IMC 

som: 

 

“IMC is a strategic business process used to plan, develop, execute, and evaluate coordinated, measurable, 

persuasive brand communication programs over time with consumers, customers, prospects, and other 

targeted, relevant external and internal audiences”                   (Schultz & Schultz 1998: 18) 

 

Schultz og Schultz udvider omfanget af markedskommunikationsdiscipliner fra det traditionelle syn på 

parametermikset bestående af reklame, sales promotion og public relations, til at forstå paradigmeskiftet 

mod brand communications, som vedrører alle kontaktflader der er mellem virksomhedens brand og dens 

interessenter (Kliatchko 2005: 20). Et studie af både reklamebureauer og virksomheder har vist, hvordan 

inkluderingen af elementerne strategi, målbarhed og tid, vurderes som værende værdifulde for at beskrive en 

holistisk tilgang til IMC (Kliatchko 2005: 20). 

 

Den sidste definition kommer fra Kliatchko, som læner sig op ad Schultz og Schultzs forslag om, at IMC bør 

betragtes som en strategisk forretningsproces. Han beskriver, hvordan IMC består af fire søjler. Kliatchkos 

definition af IMC er: 

 

“IMC is an audience-driven business process of strategically managing stakeholders, content, channels, and 

results of brand communication programs”                                     (Kliatchko 2008: 140) 

 

Kliatchko (2008) lægger vægt på, at modtageren bør være centrum, når vigtige forretningsbeslutninger skal 

tages (s. 142). På den måde tages der udgangspunkt i en outside-in tilgang til udviklingen af 

markedskommunikationsløsninger. I teorien skelnes mellem forskellige modtagerorienterede 

udgangspunkter: 
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OUTSIDE-IN - defineres blandt andet af Kitchen et al. (2008), som beskriver outside-in perspektivet som 

“planning that starts with receivers, not senders” (Laurie & Mortimer 2011: 1466). 

CUSTOMER FOCUS - defineres af Schultz som beskriver customer-focus som værende når organisationer 

lærer af forbrugernes adfærd således, at de 

kan agere på disse og dermed identificere 

nye muligheder for at sælge mere (i Laurie & 

Mortimer 2011: 1466). 

CUSTOMER-CENTRIC - defineres af Schultz 

som værende når virksomhederne lytter til 

forbrugernes behov, og derefter prøver at 

opfylde disse behov (Laurie & Mortimer 2011: 

1466). Dermed ligger outside-in og customer-

centric begreberne tæt op ad hinanden.  

 

Kliatchko (2008) påpeger derudover sine fire søjler; stakeholders, content, channels og results (s. 140). 

Kliatchko (2008) anerkender, at forbruger-centreret markedskommunikationen både er kontrolleret og 

ukontrolleret, hvorfor det er op til modtagerne at integrere alle de budskaber de bliver udsat for (s. 148). 

Dermed er hans overbevisning også, at både brand og forbrugere er indtrådt i det interaktive paradigme, 

hvor co-creation-rummet er dér, hvor brands og forbrugere i fællesskab skaber værdifuld IMC (Kliatchko 

2008: 149). Kliatchko er især blevet anerkendt for at præsentere det meget forbrugerorienterede perspektiv 

på både branding og IMC, hvorfor han af mange, anerkendes for at have det mest moderne og tidssvarende 

perspektiv på IMC.  

 

Analyseres ovenstående fire definitioner, kan overordnet fem temaer gengives som værende essentielle for 

beskrivelsen af IMC: 

1. Konsistente budskaber 

2. Modtager-orienteret 

3. Kombination af markedskommunikationsdiscipliner/brand communication programs 

4. Udnyttelse af kanaler 

5. Målbarhedsorienteret 

 

Figur 7 - Inside-out / outside-in perspektiv 
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Ud fra ovenstående teoridiskussion kan det også udledes, hvordan IMC ifølge de forskellige definitioner, kan 

udspille sig på to forskellige niveauer: 

1. Taktisk (kampagneniveau) 

2. Strategisk (forretningsproces) 

 

Ovenstående niveauer er afgørende for, hvor stor en del af virksomheden der er involveret i IMC processen. I 

det følgende vil det præsenteres, hvordan virksomheder kan gå fra at arbejde taktisk med IMC til at arbejde 

strategisk og forretningsorienteret.  

3.3 IMC’S FUNKTION I VIRKSOMHEDER 
For at opnå den størst mulige effekt af IMC, bør det ifølge Schultz og Schultz (1998) anerkendes som en 

strategisk forretningsproces (s. 18). De to teoretikere anerkender dog, at IMC for mange virksomheder starter 

med en taktisk koordination af markedskommunikationsaktiviteter (Schultz & Schultz 1998: 18). I takt med 

succesfulde oplevelser med dette, vil mange virksomheder forsøge at bevæge sig mod et højere 

organisatorisk og strategisk niveau i sin markedskommunikationsplanlægning (Schultz & Schultz 1998: 18). 

Schultz og Schultz (1998) har prøvet at beskrive denne IMC proces, ved at definere fire niveauer, som 

virksomheder bør gennemgå, førend de kan lykkes med at arbejde strategisk med IMC (s. 19). Det 

understreges dog, at man i denne proces ikke nødvendigvis bevæger sig rigidt gennem hvert niveau, men at 

nogle springer niveauer over, hvor andre både bevæger sig frem og tilbage mellem niveauerne. Kliatchko 

(2008) beskriver også disse fire niveauer, men som søjler i stedet, som bør anskues i sammenhæng med 

Schultz og Schultzs firestadiede IMC model (se figur 8). Derfor er den følgende figur gennemgået i en 

sammenhæng mellem Schultz og Schultz (1998) og Klitachko (2008).  

 

 
Figur 8 - Fire niveauer af IMC (Schultz & Schultz 1998) 
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3.3.1 NIVEAU 1: TAKTISK KOORDINATION (INDHOLD) 

Det første niveau lever på AAAAs tankegang bag one sight, one sound. Ved at anvende en struktureret tilgang 

til kampagneplanlægningen, skabes synergi mellem discipliner og kanaler gennem et ensartet 

kampagnebudskab (Schultz & Schultz 1998: 19). Formålet er at udvise klarhed og konsistens i 

kampagnebudskaberne over for forbrugerne, for at opnå en større effekt af kommunikationen.  

Denne tankegang er ofte praktiseret af reklamebureauer, da det ofte er dem, der står for udviklingen af 

kampagner og kampagnebudskaber for virksomhederne. I takt med en stigende fragmentering i 

medielandskabet, har reklamebureauer investeret i kompetencer, der gør dem i stand til at levere hele 

paletten af kampagneaktiviteter (Schultz & Schultz 1998: 20). Mange virksomheder og reklamebureauer har 

dog fundet ud af, at IMC kan have en større effekt, hvis det kan tages videre fra individuelle 

virksomhedscentrerede kampagnebudskaber, til at vedrøre alle de kontaktpunkter, som interessenter kan 

have med et brand.  

3.3.2 NIVEAU 2: RE-DEFINITION AF MARKEDSKOMMUNIKATION (KANALER) 

Virksomheder kommunikerer gennem alt hvad de gør (Christensen, Firat & Cornelissen 2009: 210). Et 

integreret kampagnebudskab har dermed ingen effekt, hvis det ikke afspejles gennem hele organisationen, 

hvorigennem forbrugere kan møde repræsentanter for et brand. Når en forbruger møder et brand, skelnes 

der ikke mellem hvilke budskaber der kommer fra marketingafdelingen og hvilke der kommer fra 

eksempelvis kundeservice, regnskab eller butikspersonale (Schultz & Schultz 1998: 20). Dermed udvides 

tankegangen bag begrebet kanaler fra at være kommercielle markedsføringskanaler, til at være alle 

tænkelige kontaktpunkter mellem interessenter og brands (Kliatchko 2008: 154). Selvom pointen ikke er 

revolutionerende, har mange virksomheder og reklamebureauer svært ved at udøve dette i praksis. Grunden 

er, at IMC på dette niveau, bevæger sig videre fra at være et kampagneorienteret og taktisk værktøj i 

marketingafdelingen, til at være en integreret del af hele organisationen i alle led af værdikæden. Dette er det 

næste skridt i etableringen af den tankegang eller filosofi, som Schultz og Schultz mener bør være strategisk. 

Fokus flyttes ydermere fra den virksomhedsorienterede måde at kanalisere kampagnebudskaber afsted til 

modtagerne på, til at tage udgangspunkt i, hvordan modtagerne i vekslen mellem del og helhed, oplever 

virksomhedens markedskommunikation (Schultz & Schultz 1998: 21). Denne pointe understreger vigtigheden 

af at tænke IMC som markedskommunikation, der konstant skal understøtte og afspejle det virksomheden 

står for samt den måde virksomhedens interessenter gennem repræsentationer, møder brandet på.  
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3.3.3 NIVEAU 3: ANVENDELSE AF IT (INTERESSENTER) 

Det tredje niveau involverer anvendelsen af data som indsigtsgrundlag i markedskommunikationen. I den 

originale teori af Schultz og Schultz, forudså forfatterne vigtigheden af at indsamle og anvende informationer 

om kunder, for bedst at kunne levere de rigtige budskaber, på de rigtige tidspunkter, til de rigtige personer. 

Teksten er dog udgivet i 1998, hvorfor data samt anvendelsen af IT udgør et langt større omfang nu. Med den 

viden og erkendelse vi har om teknologi og data i dag, er dette stadie bestemt ikke blevet mindre vigtigt end 

ved tekstens udgivelsesår. Den ene af forfatterne, Don Schultz, understreger vigtigheden af dette stadie igen i 

2003, hvor han beskriver hvordan den øgede interaktivitet i form af nye medier samt databasemarkedsføring 

bør spille en større rolle i udviklingen af IMC (Peltier, Schibrowski & Schultz 2003: 93). I forlængelse heraf, bør 

nævnes den stigende mængde af big data, der i højere grad gør det muligt for virksomheder at samle endnu 

mere information omkring forbrugerne, for derefter bedre at kunne basere markedskommunikationen på 

forbrugernes præmisser, og dermed gå fra inside-out perspektivet til outside-in perspektivet.  

3.3.4 NIVEAU 4: STRATEGISK OG FINANSIEL INTEGRATION (RESULTATER) 

Det sidste niveau er kendetegnet ved definitivt at gå fra den taktiske og simple forståelse af IMC, til den mere 

strategiske. Derfor bevæger IMC sig også op på topledelsesplan, da det vedrører vigtige beslutninger om 

ressourceallokering og organisationsstruktur og -ledelse (Schultz & Schultz 1998: 24). På dette niveau er det 

altafgørende, at man anser alle aktiviteter af IMC som værende forretningsunderstøttende, og dermed som 

en aktiv bidragsyder i opnåelsen af virksomhedens overordnede mål samt finansielle resultater (Kitchen & 

Burgmann 2015: 36). At praktisere IMC bør nemlig være med til at drive organisatoriske og strategiske 

beslutninger (Schultz & Schultz 1998: 25), og her skal IMC være med til at bidrage med den 

forbrugerorienterede outside-in tilgang til måden at drive forretningen på. 

 

3.3.4.1 FORSKELLIGE OPFATTELSER AF TAKTISK OG STRATEGISK IMC 

Kliatchko beskriver i henhold til Schultz og Schultzs fire stadier af IMC, hvordan IMC som en strategisk 

forretningsproces, både bør udspille sig på det taktiske og strategiske niveau: “IMC (...) involves both the 

corporate and operational levels of an organisation, with each level focusing on key strategic and managerial 

issues.” (Kliatchko 2008: 143) 
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3.3.4.1.1 CORPORATE 

Det er ifølge Kliatchko (2008) topledelsens fulde ansvar, at varetage integrationen af alle stabsfunktioner i 

organisationen, således at virksomheden kan opfylde forbrugernes behov i alle led af værdikæden (s. 144). 

Han pointerer yderligere, at det er topledelsens ansvar at skabe en culture of marketing blandt alle i 

organisationen, så marketing ikke kun forbliver en afdeling, men derimod en del af enhver medarbejders job 

(Klitachko 2008: 144). Sidst bør markedskommunikation anses som et strategisk management værktøj, hvis 

investeringer skal generere langsigtede resultater (Kliatchko 2008: 144), hvorfor vigtige beslutninger 

vedrørende IMC bør foretages i samarbejde med topledelsen. 

3.3.4.1.2 OPERATIONELT 

På det operationelle plan er det de strategiske forretningsenheders opgave, at varetage planlægning, 

håndtering, implementering og måling af konkrete IMC programmer, der understøtter langsigtede 

kunderelationer og virksomhedens overordnede målsætninger. Det er samtidig disse forretningsenheders 

funktion, at varetage samarbejdet med eksterne bureauer i udviklingen af IMC-understøttende aktiviteter 

(Klitachko 2008: 144). 

3.4 UDFORDRINGER VED IMC 
En af de store udfordringer ved IMC er, at mange virksomheder har problemer med at anvende fænomenet i 

praksis. Ofte fordi det kun bliver opfattet som et taktisk værktøj på kampagneniveau, og ikke som et 

strategisk mindset, der skal gennemsyre hele virksomheden (Kitchen & Burgmann 2015: 37). Virksomhederne 

når derfor ofte kun til niveau et i Schultz og Schultzs fire stadie model, hvilket ifølge dem, og mange andre, 

ikke er nok, for at få mest muligt ud af IMC (Kitchen, Schultz, Kim, Han & Li 2004: 1426). 

I nogle definitioner af IMC bliver en centralisering af al virksomhedskommunikation anerkendt og 

retfærdiggjort, selvom mange forretningsmiljøer i dag kræver engagement, deltagelse og decentralisering 

(Christensen et al. 2009: 208). Praktisering af IMC er en stor udfordring for mange virksomheder, og er stadig 

et ubesvaret spørgsmål, selv på det teoretiske niveau. Derudover er der teoretikere der stiller spørgsmålstegn 

ved, hvor meget modtagerne interesserer sig for, om kommunikationen er integreret eller ej (Christensen et 

al. 2009: 208). 

Der er generelt et større pres fra interessenter, som vil have mere indsigt i og information om virksomheder 

(Christensen et al. 2009: 209), hvilket øger nødvendigheden af at kommunikere med interessenter meget 

mere, end førhen. Derudover leder journalister og medier efter gaps, modsigelser og tvetydigheder hos 

virksomhederne, for at udfordre deres eksistensgrundlag. Virksomheder skal nemlig ikke kun have et 
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kommercielt eksistensgrundlag, men lave noget, der giver værdi for andre end virksomheden selv 

(Christensen et al. 2009: 209). Kravet for at kommunikere sammenhængende og klart er derfor stigende, i 

håbet om at blive opfattet på samme måde, ligegyldigt hvilke interessenter der møder kommunikationen og 

hvor. Da virksomheder kommunikerer i alt hvad de gør, er det en stor udfordring hele tiden at kommunikere 

sammenhængende, specielt fordi virksomhederne ikke længere selv sætter grænserne for deres 

kommunikation (Christensen et al. 2009: 210).  Dette er i høj grad påvirket af opblomstringen af sociale 

medier, hvor interessenter i højere grad kommunikerer med hinanden og dermed sætter grænserne for 

kommunikationen. De mange kanaler er en stor årsag til, at virksomheder mister kontrol, og er også årsag til, 

at virksomheder lettere kommer galt afsted. Det viser sig blandt andet ved, at virksomheder kan være 

repræsenteret på kanaler, de ikke nødvendigvis har de organisatoriske kompetencer eller ressourcer til at 

kunne håndtere.  

IMC giver virksomheder et privilegeret perspektiv hvorfra de kan få et overblik over al deres kommunikation. 

Det mener Christensen et al. (2009) er en illusion, da ingen vil møde en virksomhed i dens helhed (s. 211). Det 

gælder hverken interne eller eksterne interessenter. 

Virksomheder skal i dag være responsive og fleksible i forhold til ændringer i markedet, hvilket Christensen et 

al. (2009) mener kan være svært, hvis man samtidig udøver IMC. Det er derfor vigtigt, at integration ikke bliver 

opfattet som et færdigt produkt, der skal transporteres ud via virksomheden, men at virksomheden 

omfavner: 

 

“(...) diversity and variety and to balance the wisdom of its many voices with the effort to secure clarity and 

consistency in its overall expression.”               (Christensen et al. 2009: 212)  

 

Det er derfor vigtigt, at virksomheder forsøger at forstå modtageren af kommunikationen bedre, hvilket kan 

være en stor udfordring i dag, taget den komplekse verden og de fragmenterede interessenter i betragtning.  

 

“(...) consistency is not a once-and-for-all property of a message or a set of messages, but an active 

evaluation or interpretation by the receiver.”              (Christensen et al. 2009: 213)  

 

Det er dermed modtageren af kommunikationen der afgør, om den er integreret eller ej, hvilket understreger 

vigtigheden i at forstå modtageren, men også at anerkende og omfavne, at interessenter i dag både er aktive, 

kreative og produktive modtagere af virksomheders kommunikation (Christensen et al. 2009: 213). 
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Kommunikation bliver ikke nødvendigvis opfattet af modtageren på samme måde som var hensigten, hvilket 

også er en årsag til, at det at udøve IMC kan være en stor udfordring (Christensen et al. 2009: 213).  

Modtagelsen af kommunikation er en proces, hvor modtageren prøver at give mening til det kommunikerede 

ud fra vedkommendes egen kontekst, som både er meningsfuld og familiær. Det er derfor ikke en passiv 

aktivitet, hvor modtageren prøver på at finde ud af hvilket budskab afsenderen havde til hensigt at 

overbringe (Christensen et al. 2009: 213). Modtagelsen af kommunikation er derfor en selvrefererende proces 

af integration, hvor modtageren læser en mening ind i budskabet ved at bruge relevant information fra 

vedkommendes egen verden. Modtagelsen af et budskab er også en kreativ proces, som ikke kan planlægges 

eller styres af afsenderen, hvilket blandt andet er årsag til, at Christensen et al. (2009) udfordrer IMC’s 

eksistensgrundlag (s. 213), som netop søger at styre og kontrollere virksomhedens kommunikation. 

Christensen et al. (2009) påpeger, at hvis en virksomhed stræber for meget efter at skabe sammenhæng i al 

dens kommunikation, på en måde hvor den ikke anerkender og tager højde for dens aktive og kreative 

modtagere, kan virksomheden risikere at blive opfattet som alt for stiv i sit udtryk. IMC kan ifølge Christensen 

et al. (2009) derfor gøre meget mere skade end gavn, hvad angår virksomheders image (2009: 214).  

IMC er også en større udfordring for virksomheder, hvor topledelsen ikke er involveret i processen, da det 

derfor ikke bliver prioriteret at bruge ressourcer på at integrere kommunikationsprocesser, og topledelsen 

derfor heller ikke forstår nødvendigheden og fordelene ved IMC (Kitchen & Burgmann 2015: 37). 

For at kunne integrere kommunikation i en virksomhed, er det nødvendigt at der er en horisontal 

kommunikationsstruktur, hvor kommunikationen går på tværs af afdelinger samt en vertikal 

kommunikationsstruktur, hvor kommunikationen både går oppefra og ned, og nedefra og op (Christensen et 

al. 2009: 209-210). Dette kræver en åben virksomhedskultur, hvilket kan være en udfordring at skabe, hvis 

virksomheden ikke allerede har en sådan kultur, specielt fordi IMC kan give nogle medarbejdere mere magt 

og samtidig skabe frygt hos andre medarbejdere for at skulle afgive magt.  

 

I dette kapitel er det tydeliggjort, hvorfor IMC er nødvendigt at udøve af virksomheder i nutidens komplekse 

markedskommunikationslandskab. Derudover er fire teoretiske perspektiver på IMC blevet fremlagt, der hver 

især har forskellige syn på, hvordan IMC skal forstås. Til sidst er en række udfordringer ved arbejdet med IMC 

blevet påpeget. 

I det næste kapitel vil eksisterende forskningsundersøgelsesresultater blive præsenteret for at belyse, hvad 

der hidtil er fundet om samarbejdet med IMC mellem reklamebureauer og virksomheder. 

 

 



EKSISTERENDE 
FORSKNING
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4.0 EKSISTERENDE FORSKNING  
Virksomheders udvikling af IMC bliver i høj grad udført i samarbejde med reklamebureauer, som dermed 

spiller en vigtig rolle i både udviklingen og eksekveringen af virksomheders markedskommunikation og 

kampagnebudskaber. Dette understreger yderligere specialets relevans, da det ofte er i samarbejdet mellem 

virksomheder og reklamebureauer, at IMC-løsninger bliver udfoldet i praksis. Belch og Belch (2001) 

understreger vigtigheden af reklamebureauer i udviklingen af IMC, selvom deres rolle ofte negligeres i denne 

sammenhæng:  

 

“As major participants in planning, coordinating and implementing integrated marketing communications, 

advertising and public relations agencies play a critical part in the whole process, although the clients are 

regarded as the impetus of moving IMC forward”                         (Belch & Belch 2001: 10) 

 

I teorien illustreres virksomheder og reklamebureauers samarbejde om IMC, gennem en trekant bestående af 

tre aktører, med kunden i centrum (se figur 9). 

 

Der er hidtil foretaget en række 

forskningsprojekter af virksomheders og 

reklamebureauers samarbejde, specielt med 

henblik på udviklingen af IMC. I det følgende vil de 

mest essentielle indsigter blive præsenteret, 

samtidig med at det tydeliggøres, hvor det stiller 

specialet som forskningsprojekt i 

undersøgelsesfeltet.  

 

Overordnet set, kan tidligere forskningsresultater opdeles i seks kerneproblematikker: 

4.1 1. FORSTÅELSE OG DEFINITIONER AF IMC 
Det er veldokumenteret i diverse undersøgelser, at både virksomheder og reklamebureauer finder tankerne 

bag IMC værdifulde, og som en nødvendighed at praktisere, for at kunne håndtere forandringerne i 

markedspladsen (Kitchen et al. 2004: 1426; Kim, Han & Schultz 2004: 35). Selvom undersøgelser viser, at der 

er flere der anser IMC som værende vigtigt for en virksomhed, end der er praktikere der rent faktisk forstår 

FORBRUGERE

VIRKSOMHEDER

BUREAUER KANALER

Figur 9 - The Golden Triangle (Duncan 2005) 
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IMC, vurderes det alligevel som et vigtig fænomen, på trods af mangler i forståelsen af konceptet (Kim et al. 

2004: 35). 

I undersøgelser af forståelsen af IMC, har Kitchen et al. (2004) fundet, at både virksomheder og bureauer 

primært anser IMC som værende en koordination af kommunikationsdiscipliner og -kanaler, hvorfor de 

yderligere konkluderer, at virksomheder og bureauer primært anvender IMC på dets første niveau (s. 1426), 

med reference til Schultz & Schultzs fire stadier af IMC. I samme undersøgelse fandt Kitchen et al. (2004), at 

færrest forstod IMC som en strategisk forretningsproces (s. 1426), som altså er det fjerde niveau af fuld 

integration af IMC. I forlængelse heraf, har samme forfattere i deres undersøgelse konkluderet, at de fleste 

IMC praktikere til stadighed anvender den såkaldte inside-out tilgang til markedskommunikation, frem for 

den mere forbruger-centrerede outside-in tilgang (Kitchen et al. 2004: 1433), som i virkeligheden danner 

essensen af forståelsen af IMC.  

Inden for forståelsesrammerne af IMC, har Kitchen og Burgmann (2015) i en videnskabelig artikel om 

virksomhed- og bureausamarbejde, fundet at den tvetydige forståelse af IMC, ofte fører til misforståelser i 

anvendelsen af IMC (s. 37). Dette øger dermed kompleksiteten ved at samarbejde om IMC, når en fastlagt 

forståelsesramme blandt interessenter ikke er udfærdiget.  

I forlængelse heraf, har en videnskabelig undersøgelse foretaget af Kitchen, Kim og Schultz (2008) 

konkluderet, at de medvirkende respondenter fra bureausiden, ikke tillægger det betydning, hvordan 

virksomhederne arbejder med, forstår og opfatter IMC (s. 539). Dette danner paralleller til Kitchen og 

Burgmanns resultater om, at misforståelse ofte sker, når en fælles forståelse af IMC ikke er fastlagt mellem 

samarbejdspartnere.  

4.2 2. ORGANISATIONSSTRUKTUR 
I undersøgelser vedrørende organisatoriske udfordringer i samarbejdet mellem virksomheder og bureauer 

om IMC, har både Kitchen og Burgmann (2015) samt Kitchen, Kim & Schultz (2008) identificeret, at bureauer 

generelt oplever mangel på deltagelse fra topledelsen i udviklingen af IMC programmer (Kitchen & Burgmann 

2015: 37; Kitchen, Kim & Schultz 2008: 541). Resultaterne viser, at bureauer har svært ved at kunne 

præsentere strategiske IMC-løsninger for virksomheder, da omfanget økonomisk og organisatorisk heraf, 

kræver deltagelse, forståelse og accept fra virksomhedernes topledelse (Kitchen & Burgmann 2015: 37). 

Derfor opleves det yderligere i samme undersøgelse, at bureauer kun formår og tillades at arbejde taktisk 

med IMC på grund af lave budgetter, der dermed hæmmer muligheden for at arbejde strategisk med IMC 

(Kitchen & Burgmann 2015: 37). Dette skyldes blandt andet en mangel på forståelse af IMC blandt 

topledelsen samt dets betydning for virksomheders brand. Dermed understreges undersøgelsens næste 
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pointe, som omhandler mangel på ‘tværfaglige’ ledelsesmæssige færdigheder, der anses for værende en 

barriere for at kunne arbejde strategisk med IMC blandt bureauer (Kitchen & Burgmann 2015: 37). Det 

opleves blandt bureauer i undersøgelsen, at der mødes udfordringer i organisationsstrukturen, og 

tankegangen om, at IMC bør spille en rolle horisontalt i virksomheden, på tværs af funktioner og afdelinger. 

Dette begrænser bureauernes arbejde med IMC til udelukkende at være en isoleret marketingdisciplin 

(Kitchen & Burgmann 2015: 37). 

 

4.3 3. KULTUR 
IMC er et fænomen, der er undersøgt på en række forskellige geografiske markeder, heraf især USA, UK, 

Korea, New Zealand, Australien, Kina og Filippinerne (Schultz, Kim & Kang 2014 :469). Kitchen et al. (2004) har 

i en komparativ analyse af forståelsen af IMC på tværs af fem nationer, fundet forskellige opfattelser af både 

forståelse og implementering af IMC, hvorfor en global fælles definition af IMC findes endnu sværere at kunne 

realisere (s. 1421). Der er for eksempel store forskelle på opfattelsen af, hvornår et bureau skal være ansvarlig 

for implementeringen af IMC for virksomheder, og om det er kunderne der efterspørger IMC løsninger, eller 

om det er reklamebureauerne der anbefaler dem det (Kitchen et al. 2008: 537). Ligeledes opleves der store 

forskelle i markedssituationen, hvor markedet i Korea eksempelvis er kendetegnet ved, at de store 

virksomheder ejer reklamebureauerne som dermed er en del af organisationen, hvilket fører til meget lange 

bureausamarbejder (Kitchen et al. 2008: 534). I henholdsvis UK og USA, som umiddelbart vil blive betragtet 

som sammenlignelige markeder, er der yderligere stor forskel på efterspørgslen efter IMC-løsninger (Kitchen 

et al. 2008: 537).  

Med viden om de store kulturelle forskelle på markederne rundt omkring i det globale landskab, vil en 

analyse af virksomheds- og reklamebureausamarbejder i Danmark, være en udvidelse af den nuværende 

videnshorisont på området.  

4.4 4. SAMARBEJDER 
Et godt samarbejde mellem virksomhed og reklamebureau er altafgørende for udviklingen af succesfuld IMC. 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Kitchen et al. (2004), er det oftest virksomheder der efterspørger 

integrerede løsninger hvor reklamebureauerne, i takt med denne efterspørgsel, arbejder på at udvikle de 

fornødne kompetencer for at kunne tilbyde dette (s. 1425). Dette gøres eksempelvis ved at hverve nye 

mediekompetencer, der gør det muligt for virksomheder at tilbyde den komplette løsning. 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 55 AF 198 

Ifølge både Kitchen og Burgmann (2015), Kim, Han og Schultz (2004) samt MyResearch (2016), ønsker 

virksomheder i højere grad at benytte flere bureauer frem for ét (s. 37; 36). Derimod ønsker bureauerne i 

højere grad at kunne levere en fuldkommen ydelse i form af at være full-service, så de kan udarbejde store 

komplekse og længerevarende integrerede løsninger (Kim et al. 2004: 36). Denne modsætning i 

forventningerne om hvilke ydelser der efterspørges i forhold til hvad bureauerne gerne vil udbyde, leder ofte 

til misforståelser i samarbejdet. Ifølge Beard (1996), betvivler markedsførere traditionelle reklamebureauers 

evner og kompetencer til at kunne bære den ledende rolle i udviklingen og håndteringen af IMC (s. 208).  

Misforståelser i samarbejdet om IMC, har rod i den tvetydighed, der ligger i definitionerne af IMC hvorfor det 

ofte er misforståelser og manglende rollefordeling, der er udslagsgivende i strandede virksomheds- og 

reklamebureauforhold (Beard 1996: 208). Ifølge Beard (1996) er en anden årsag til at mange samarbejder 

fejler, at der ikke gives klare forventninger til hvad et reklamebureau skal levere, samtidig med at der mangler 

klare mål for, hvornår samarbejdet har været en succes eller ej (s. 210). Jo større tvetydigheden i 

rollefordelingen er, jo større chancer er der for, at samarbejdet får et negativt udfald (Beard 1996: 213).  

 

Inter-bureausamarbejde er i dag en vigtig del af bureauernes hverdag. Men dette samarbejde er ikke 

nødvendigvis lykken for alle bureauer. Det er bredt kendt gennem en række videnskabelige undersøgelser, at 

der ofte opstår en række kampe bureauerne imellem, når der skal samarbejdes om integrerede løsninger for 

en kunde (Kitchen et al. 2004: 1422; Kitchen et al. 2008: 541). Dermed anses inter-bureausamarbejde som en 

barriere for bureauer i udviklingen af IMC (Kitchen et al. 2008: 541). En af årsagerne hertil påpeges af Kitchen 

et al. (2008), som værende forskellige organisationsstrukturer og kampen om at få den største bid af kagen (s. 

541). En anden årsag er opfattelsen af at effektiviteten af kommunikationen, og evnen til at kunne 

kommunikere integreret, bliver mindre effektivt når flere bureauer er inde over samme opgave (Kitchen et al. 

2004: 1428). 

Det er ofte set i denne sammenhæng, at ét bureau derfor indtager rollen som leadbureau i et inter-

bureausamarbejde (Kitchen et al. 2004: 1421). Forfatterne påpeger, at det ofte handler om tillid til nærmeste 

bureau, hvorvidt virksomhederne foretrækker at have ét leadbureau til en eller flere opgaver (Kitchen et al. 

2004: 1421).  

Alt i alt kan det konkluderes, at inter-bureausamarbejder i dag er en essentiel faktor for succesfuld IMC, 

hvorfor barrieren er en udfordring for branchen (Kitchen et al. 2004: 1429). 
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4.5 5. MÅLBARHED 
Det er både kendt i teorien og i flere videnskabelige undersøgelser, at en af de største udfordringer for 

virksomheder og reklamebureauer i deres arbejde med IMC, er deres evne til at måle på IMC i sin helhed 

(Kitchen et al 2004: 1432). Mange virksomheder og reklamebureauer når ikke længere end til at måle på 

kampagneniveau, hvorfor dokumentationen af den længerevarende effekt udebliver (Kitchen et al 2004: 

1430). Som tidligere nævnt i dette kapitel, har virksomheder generelt svært ved at arbejde med IMC på højere 

niveauer end det taktiske. I forlængelse heraf, viser en undersøgelse foretaget af Kitchen et al. (2008), at 

meget få virksomheder og bureauer evaluerer på den længerevarende effekt af deres arbejde med IMC (s. 

541). Det skal påpeges, at vi på nuværende tidspunkt bevæger os ind i en datadrevet tidsalder, hvor måling i 

højere grad muliggøres af den stigende digitalisering. Ikke desto mindre, er der i teorien stadig ikke fundet et 

globalt standardiseret målingssystem af IMC, som heftigt efterspørges blandt praktikere (Kitchen et al. 2008: 

542). 

4.6 6. FREMTID 
Ligesom praktikere anerkender vigtigheden af IMC som et brugbart og relevant svar på 

kompleksitetsforøgelsen af forbruger- og medielandskabet, er både bureauer og virksomheder også enige 

om begrebets vigtighed i fremtiden (Kitchen et al. 2008: 540). Praktikere er dog også enige om, at der er brug 

for en klar konceptualisering af IMC, for bedre at kunne håndtere de fragmenterede omverdensforhold, som 

udvikles dag for dag (Kitchen et al. 2008: 540). 

Når forskningen går på fremtiden, viser Kitchen et al.s undersøgelse, at reklamebureauer vil fortsætte jagten 

på at udvide deres forretningsområde, ved fortsat at hverve mediekompetencer, for at sikre muligheden for 

at kunne tilbyde hele paletten af aktiviteter, samt at kunne fungere som full-service bureau, der alene vil 

kunne varetage alle kundens interesser (Kitchen et al. 2008: 539-540). Denne tendens står dog i kontrast til 

virksomhedernes ønske om at prioritere flere bureauer frem for ét enkelt full-service bureau (MyResearch 

2016).  

4.7 SPECIALETS ROLLE I NUVÆRENDE FORSKNING 
Med kendskabet til ovenstående indsigter, baseret på eksisterende forskning på området, er det muligt at 

konstatere, hvad der hidtil er fundet af udfordringer ved reklamebureau- og virksomhedssamarbejder i 

forbindelse med udviklingen af IMC.  
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Selvom mange af indsigterne er videnskabeligt produceret gennem det positivistiske paradigme, hvis 

ontologiske og epistemologiske antagelser differentierer sig radikalt fra specialets hermeneutiske tilgang, 

kan resultaterne bidrage med grundlæggende viden på området, baseret på statistiske antagelser. Det er 

formålet med specialet, at det gennem det hermeneutiske paradigme vil prøve at udfolde disse resultater 

med formålet at forstå de bagvedliggende faktorer i undersøgelsernes konklusioner.  

 

Som beskrevet i det indledende afsnit, finder specialet sin plads i undersøgelsesfeltet gennem den 

forstående og dybdegående tilgang til emnet, hvorfor specialets resultater vil kunne bidrage til 

vidensproduktionen, der er anderledes i sin videnskabelige undersøgelsesmetode.  

 

Specialet har gennem de sidste to kapitler, skabt fundamentet for den teoretiske ramme, der vil omfavne 

tilgangen til analysen samt dens resultater. I nedenstående figur 10 er teorien sat i relation til analysens tre 

dele.  

 
Figur 10 - Anvendelse af teori i analysen 
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5.0 ANALYSEDEL 1 
Analysedel 1 har til formål at besvare erkendelsesspørgsmål 1: 

 

1. Hvordan forstås integreret markedskommunikation blandt fem reklamebureauer og fem virksomheder? 

 

Specialets første analysedel har til formål at undersøge forståelsen og opfattelsen af IMC hos både 

reklamebureauer og virksomheder. IMC er et fænomen med mange forskellige definitioner blandt 

teoretikere. Det må formodes, at en del af de udfordringer der opstår i samarbejdet omkring IMC blandt 

reklamebureauer og virksomheder, udspringer af forskellige opfattelser af, hvad begrebet egentlig dækker 

over. For at kunne belyse, hvordan de enkelte informanter forstår IMC, analyseres informanternes opfattelser 

ud fra tre overordnede temaer: 

 

 
Figur 11 - Forståelse 

 
Ovenstående temaer dækker bredt over muligheden for at kunne analysere: 

1. Informanternes opfattelse af det virkelighedsbillede samt den kontekst som kommunikation foregår 

i, i dag.  

2. Informanternes opfattelse af hvad IMC egentlig betyder 

3. Informanternes opfattelse af hvilken rolle IMC kan og bør spille i forsøget på at skabe engagerende, 

værdiskabende og effektiv kommunikation 
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Analysen af ovenstående tre temaer vil samlet ende ud i en placering af informanterne i nedenstående 

positioneringskort (se figur 12), der vil skabe et overblik over informanternes opfattelser af IMC i forhold til 

specialets fire fremlagte teoretiske definitioner. Positioneringskortet vil tage udgangspunkt i to dimensioner 

som relaterer sig til de fire definitioner: 

 

• Taktisk - Strategisk 

• Inside-out - Outside-in 

 

I nedenstående model er specialets fire teoretiske definitioner indsat, med henblik på senere at kunne 

placere informanternes definitioner i sammenhæng med teoretikernes. 

 

 
Figur 12 - Positioneringskort - teoretikere 
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5.1 IMC I ET NYT MARKEDSFØRINGSLANDSKAB 
Markedsføring er en disciplin, der har udviklet sig meget i både teori og 

praksis gennem de seneste årtier. Kliatchko (2008) understreger 

vigtigheden af at kunne tilpasse sig disse ændringer i markedspladsen, 

som han beskriver er gået fra et fokus på massekommunikation til 

tovejskommunikation, transaktionsmarkedsføring til relationsmarkedsføring samt fra et produktfokus til et 

forbrugerfokus (s. 142). Disse ændringer karakteriserer et skift i magtforholdet, som i højere grad er gået fra 

virksomhederne til forbrugerne (Hackley & Hackley 2010: 79).  

I det følgende afsnit, vil informanternes opfattelse af udviklingen i markedsføringsdisciplinen blive 

præsenteret.  

 

Der er en klar enighed blandt informanterne om, at mediebilledet er blevet ekstremt fragmenteret og 

mulighederne for at kommunikere derfor er blevet mange flere: 

 

”(…) der er mange flere medier, og man skal i lige så høj grad vælge fra som man skal vælge til (…)” (V2, 

09:44) 

 

Det er i dag meget vigtigt for virksomheder at prioritere deres kanaler, alt efter deres relevans for 

forbrugerne, arbejdsressourcer og budgetter. Især Kliatchko påpeger vigtigheden af, at alle beslutninger skal 

træffes ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, således at der tages udgangspunkt i de kanaler hvor 

forbrugerne er til stede, og de kanaler hvor brandet har mulighed for at skabe værdi for forbrugerne. Flere 

informanter nævner, at de mange medier giver virksomhederne en masse muligheder: 

 

”(…) transaktionen mellem virksomheder og forbrugere (red. er) blevet langt kortere (…) fordi der er opstået 

en masse nye medier (…) Virksomhederne har fået en utilsløret adgang til at tale i real time til sine kunder og 

det giver nogle nye muligheder.” (RB3, 04:27) 

 

Virksomhederne er kommet meget tættere på forbrugerne og omvendt. Det understreger i endnu højere 

grad vigtigheden af at kunne integrere kommunikationen, så forbrugerne i deres mange møder med et 

brand, får en sammenhængende oplevelse samt et tydeligt indtryk af brandets relevans. Men med 
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muligheder følger også udfordringer, som virksomheder skal være opmærksomme på, i deres 

kommunikation med og tilnærmelse til forbrugeren: 

 

”(…) der er så sindssygt mange medier og der er så sindssygt meget kommunikation rundt omkring, så det 

kræver virkelig meget at trænge igennem (…)” (RB1, 10:13) 

 

”(…) forbrugerne bliver allergiske overfor for mange reklamebudskaber, og jeg synes det er en hårfin 

balance(…)” (V5, 09:55) 

 

Nødvendighed af at kunne trænge igennem støjmuren understreges. Det påpeges dog samtidig, at det kan 

være en svær opgave, da forbrugere er blevet meget mere kritiske over for virksomheders 

reklamebudskaber.   

 

Udover eksplosionen i medier, som både skaber muligheder og udfordringer, nævner mange af 

informanterne også udviklingen inden for data og segmentering: 

 

”(…) målgrupper er jo ikke 18-25 år på den måde mere, altså, fællesskaberne bliver knyttet på en helt anden 

måde, så jeg tror segmentering er blevet ekstremt meget mere svært at lave (…)” (V3, 06:35) 

 

Effektiviteten af standardiseret kommunikation til forsimplede segmenter bliver mindre, grundet 

fragmenteringen af forbrugerne. Grundet den øgede tilgængelighed af data, har virksomheder i dag endnu 

større forudsætninger for at kunne bruge disse data om forbrugerne til at skabe flere og mere dynamiske 

personaer, baseret på flere variabler end tidligere. Anvendelsen af data kan samtidig være med til at løfte en 

virksomhed fra de lavere taktiske niveauer, til de mere strategiske niveauer af IMC.  

 

Der blev af flere informanter lagt vægt på det øgede fokus på content marketing samt purpose marketing, 

der beskrives som vigtige elementer i markedsføring i dag, hvis virksomheder skal gøre det godt: 

 

”(…) indholdet og relevansen i det man leverer, og kravet om at man også som virksomhed er noget mere. 

(…) For at fylde noget i sit brand skal man skabe noget purpose. (…) Man køber ikke bare ind på et produkt, 

man køber jo ind på den virksomhed der står bag (…)” (V3, 07:22) 
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”(…) det handler om, at du laver noget der vil noget mere end bare at tjene penge (…)” (RB5, 05:29) 

 

Virksomheder skal dermed have et andet eksistensgrundlag end bare at flytte varer ud af forretningen, da 

forbrugerne er blevet meget mere bevidste, og dermed også meget mere krævende. Ifølge flere informanter 

fra både reklamebureauer og virksomheder, har IMC derfor en større berettigelse i dag, end nogensinde før. 

IMC kan hjælpe virksomhederne med at navigere i det fragmenterede medielandskab med divergente 

forbrugersegmenter, som forventer at købe mere end et produkt: 

 

”(…) mediekonvergensen er sket derude i samfundet (…) det hele er smeltet fuldstændig sammen, så du kan 

ikke sidde som markedsføringsansvarlig og undlade at håndtere det (…) dem der vinder det der kapløb, det 

er dem der forstår at integrere det (læs: kommunikationen)(…)” (V3, 08:46) 

 

Forudsætningen for at kunne vinde dette kapløb handler dog ikke bare om at være integreret, men først og 

fremmest om at have fuldstændig styr på sin brandfortælling og sine brandløfter. Dermed bliver IMC ikke 

målet i sig selv, men midlet, som understreges af informanten fra RB5. 

 

”(…) det kommer sgu meget an på hvordan du bruger det (…) du kan jo godt have et skod budskab, som du 

kører ud i 500 kanaler, så for mig er det egentlig ikke det det handler om. Det handler om at du laver noget, 

der vil noget mere end bare at tjene penge.” (RB5, 05:20) 

 

Informanten fra RB5 tilføjer derudover, at når virksomheden har styr på, hvad den vil stå for, så kan 

kommunikationen integreres, og så er IMC mere et redskab til at få brandet til at leve (RB5, 06:33). 

 

Ovenstående opfattelser er relevante i diskussionen om berettigelsen af IMC i det nuværende 

markedsføringslandskab. Informanten bekræfter nemlig vigtigheden af den oplevelse, man som brand skal 

skabe for og i samspil med sine målgrupper. Derefter fortæller informanten, i tråd med hvad der tidligere er 

beskrevet, at man kan integrere sin kommunikation så meget man vil, uden at det nødvendigvis vil styrke 

forretningen eller brandet som sådan, og at enhver virksomhed derfor bør starte med at kunne forklare sit 

brands eksistensberettigelse. Først derefter bliver det relevant at integrere kommunikationen, og finde ud af, 

gennem hvilke kanaler og hvordan, man vil kommunikere brandløfter til forbrugerne.  
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5.1.1 OPSUMMERING 

Reklamebureauerne og virksomhederne er enige i størstedelen af de dimensioner, der karakteriserer det 

moderne paradigmeskift i markedsføringslandskabet. De mest omtalte emner kredser sig især omkring den 

øgede fragmentering af både kanaler samt forbrugere, som ændrer præmissen for, hvordan man skal agere 

som markedsfører. Der er kommet mange flere muligheder for virksomhederne for at interagere med 

forbrugerne. Ligesom eksplosionen i antallet af kanaler anses for en mulighed, påpeges det også som en 

udfordring at skulle evne at vælge kanaler fra, og ikke kun til. Dette understreger vigtigheden af at have fokus 

på forbrugerne. Samtidig er forbrugerne dog blevet meget mere kritiske i forhold til hvad de vil bruge deres 

tid på, og det stiller store krav til virksomhedernes evne til at bevisføre deres relevans over for forbrugerne.  

 

Det er ovenfor blevet beskrevet, hvordan reklamebureauerne og virksomhederne oplever udviklingen i det 

komplekse markedsføringslandskab, hvilket fører naturligt videre til det næste afsnit, hvor vi vil gå mere i 

dybden med informanternes opfattelse af IMC.  

5.2 INFORMANTERNES DEFINITIONER AF IMC 
“(...) agencies obviously have an important part to play in the 

implementation of IMC campaigns in their clients’ organisations, and their 

views and perceptions of IMC are therefore crucial in its ongoing 

development.” (Laurie & Mortimer 2011: 1468).  

Det er gennem teorien tydeliggjort, at reklamebureauerne har et stort medansvar i deres kunders udvikling 

og håndtering af IMC. Derfor er reklamebureauernes forståelse af IMC afgørende for, at forstå hvilken tilgang 

de har til IMC i forhold til virksomhederne. Selvom reklamebureauerne spiller en stor rolle i udviklingen og 

håndteringen af virksomheders IMC, er det i sidste ende virksomhedernes overordnede ansvar, både at blive 

og at være integreret i deres markedskommunikation (Laurie & Mortimer 2011: 1475). Derfor vil henholdsvis 

reklamebureauernes og virksomhedernes definitioner blive analyseret i forhold til hinanden, med henblik på 

at finde frem til ligheder og forskelle i deres opfattelser af IMC. I afsnittet vil det primært analyseres, 

hvorledes reklamebureauerne og virksomhederne tager et inside-out eller outside-in perspektiv på IMC. 

5.2.1 DET VIRKSOMHEDSORIENTEREDE INSIDE-OUT PERSPEKTIV 

Informanterne fra RB1, RB2, RB4, V1, V3 og V4 har alle et overvejende inside-out perspektiv i deres 

definitioner af IMC. Både RB1 og RB2 mener, at IMC starter med en platform, som virksomheden kan 

eksekvere ud fra: 
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”(…) man laver en kommunikationsplatform, som man så eksekverer på ikke bare et medie, men på mange 

medier. (…) man integrerer den kommunikation der er mellem de forskellige platforme, sådan så at det 

fremstår nogenlunde ens. Det er tit det man gør, når man laver en kampagne (…)” (RB2, 01:16) 

 

Det resulterer i ét samlet budskab på tværs af kanaler. Dette syn på IMC er i tråd med AAAA, hvor 

kommunikationsstrategien skaber sammenhæng og synergi mellem markedsføringsdiscipliner således, at 

en sammenhængende plan og eksekvering skaber større klarhed, konsistens og kommunikationseffekt 

(Kliatchko 2005: 15). Forbrugeren vil dermed opleve virksomhedens brand holistisk, uafhængigt af hvilke 

touchpoints forbrugeren møder virksomheden på (Hackley & Hackley 2015: 27). Der bliver i denne tilgang til 

IMC ikke taget et forbrugerorienteret perspektiv, men derimod et inside-out perspektiv, hvor virksomheden 

har til formål at kanalisere budskaber ud til forbrugeren, baseret på virksomhedens egne præmisser. 

 

Informanterne fra RB1, RB4, V1, V3 og V4 mener ligeledes, at IMC blandt andet handler om, at få de forskellige 

kanaler til at hænge sammen, således at det visuelle udtryk samt ordbrugen er stort set den samme på tværs 

af medieplatforme. 

Informanten fra RB1 tyder ikke på at have et udelukkende inside-out perspektiv, men bevæger sig hen imod 

et customer focus perspektiv, da informanten påpeger, at IMC bliver mere og mere vigtigt, da de digitale 

muligheder gør det nemmere at individualisere kommunikationen, og dermed målrette det til den enkelte 

forbruger (RB1, 44:40).  

Informanten fra RB4 udtrykker et mere eksplicit fokus på virksomheden frem for kunden: 

 

“(…) dem der formår at gøre det, hvor de tænker budskaber på tværs af kanaler og med samme formål, som 

er at få folk ind et sted eller få folk til at forstå nogle ting, det er dem som tænker integreret kommunikation 

(…)” (RB4, 02:12) 

 

Informanten fra RB4 viser dermed overvejende tegn på et inside-out perspektiv, hvor der ikke nødvendigvis 

tages højde for, hvor meget magt forbrugeren rent faktisk har, og hvor det ikke anerkendes, at forbrugeren er 

en aktiv medskaber af en virksomheds brand. 

Informanterne fra V1 og V4 udtaler om IMC at: 

 

”(…) man kommer ud på alle kanaler og har sådan en ensartet reklameindsats.” (V1, 01:49) 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 66 AF 198 

 

”(…) at man har en platform, en strategi og en kommunikationsplatform, som man så udruller på forskellige 

kanaler og kontaktpunkter (…)” (V4, 01:47) 

 

Informanten fra V1 påpeger, at det er genkendeligheden, der er nøgleordet ved IMC. 

Modsat mener informanten fra V3, at IMC er meget komplekst, da man ser en eksplosion i kanaler, flader og 

segmenter. Informanten mener, at IMC hjælper virksomheder med at styre kommunikationen således, at 

virksomheden kan navigere i forhold til den mediekonvergens der er slået igennem. 

Informanten fra V4 pointerer, at IMC handler om at udnytte den synergi, der opstår ved at kommunikere det 

samme budskab på tværs af alle touchpoints. Dette fokus på kanaler er igen i tråd med AAAA, hvor der 

gennem én overordnet kommunikationsstrategi skabes synergi mellem markedsføringsdiscipliner, for at 

skabe klarhed og konsistens - også beskrevet som one spirit, one sound, one look (Kliatchko 2005: 15). 

Informanternes overvejende inside-out tilgang er til dels modstridende i forhold til hvordan IMC i 

virkeligheden bør tage sit udgangspunkt i forbrugerne, gennem et outside-in perspektiv, for at kunne have en 

effekt i det moderne kommunikationslandskab (Kitchen et al. 2004: 1426). 

5.2.2 DET FORBRUGERORIENTEREDE OUTSIDE-IN PERSPEKTIV 

Informanterne fra RB3, RB5, V2 og V5 har, modsætningsvist, overvejende et outside-in perspektiv i deres 

opfattelser af IMC. Informanten fra RB3 fremhæver, at det ikke nødvendigvis er relevant at have en stor 

blanding af kanaler, men at det er vigtigt, at være tilstede på de kanaler, hvor virksomhedens kunder er (RB3, 

03:59). Ved at fokusere på udvælgelsen af de kanaler, der er mest relevante for forbrugerne, har informanten 

fra RB3 overvejende et outside-in perspektiv. Informanten fremhæver yderligere, at historien står før mediet 

(RB3, 01:15) og derfor kritiserer informanten IMC for at have et for stort fokus på kanaler. Informanten 

definerer IMC som:  

 

”(…) kommunikation der spiller sammen i alle virksomhedens kanaler mod dens kunder, hvori en historie 

kan leve på en sømløs facon.” (RB3, 01:42) 

 

Informanten har en negativ holdning til IMC, da informanten mener at IMC er meget kanalfokuseret. IMC bør 

ifølge informanten fra RB3, i stedet have meget mere fokus på budskabet. Informanten beskriver derudover, 

at det er vigtigt, at markedsføreren prioriterer kanaler ud fra et solidt datagrundlag, der viser hvor 

forbrugerne er, så virksomheden på den måde kan interagere med forbrugerne (RB3, 06:21).  
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Det tydeliggøres, at informanten har et outside-in perspektiv til markedskommunikation, men ikke mener at 

IMC som fænomen, er kendetegnet ved at have et outside-in perspektiv, hvilket ifølge Kliatchko er en klar 

misforståelse. Dette placerer dog stadig informanten fra RB3 i det forbrugerorienterede perspektiv.   

 

Informanten fra RB5 påpeger direkte, som den eneste, at IMC starter på kundesiden. Informanten 

understreger, at de stærke brands er dem, der har et formål. Informanten fra RB5 er den eneste af de ti 

informanter, der i meget høj grad besidder den samme tankegang som Kliatchko, der baserer hele sin 

definition på at være forbrugerorienteret, altså outside-in. 

Informanten fra RB5 mener at: 

 

”For mig starter det (læs IMC) egentlig på kundesiden, og så handler det om, at hvis du har et rigtig stærkt 

brand, så er det også det der styrer alt hvad du gør (…) Det er ikke hvad du går og siger at du er, men hvad 

andre folk går og sider du er” (RB5, 01:07 & 07:03) ” 

”(red. Det er) et helt overordnet formål, som de udfører på tværs af alle kontaktpunkter (…) det kan være den 

måde deres medarbejdere agerer på, den måde deres produkter er skruet sammen på, den måde de 

henvender sig til markedet på osv. Det er sådan den helt ophøjede form for integreret kommunikation.” 

(RB5, 01:28)  

 

I forlængelse af informantens tidligere udsagn i foregående afsnit, hvor informanten tydeliggjorde at IMC i 

højere grad er midlet end selve målet, hvorpå det gælder om at skabe et brand der er relevant for 

forbrugerne, besidder informanten fra RB5 det tydeligste outside-in perspektiv blandt alle informanterne. 

Vedkommende påpeger vigtigheden af at have et formål med sit brand (RB5, 05:30). Informanten beskriver, 

hvordan kunden bliver anset for at være den, der i sidste ende afgør, om virksomheden har et 

eksistensgrundlag eller ej. Samme tankegang gør sig gældende hos Christensen et al. (2009) der beskriver, at 

det er modtagerne af kommunikationen der har magten til at afgøre, hvorledes kommunikationen er 

integreret eller ej. Samtidig skelner informanten heller ikke mellem kommunikationsdiscipliner, men 

betragter kommunikation som alt hvad virksomheden har af kontakt med sine interessenter, om det er 

gennem medarbejdere, produkter eller markedsføring. 

Informanten fra V5 nævner, at der findes mange definitioner på IMC, men at det for informanten i højere grad 

indebærer at undersøge hvilke budskaber forbrugerne responderer på, end samme budskab gennem 

forskellige kanaler. Informanten tilføjer yderligere, at det er vigtigt at: 
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”(…) der hele tiden er en, sådan en grundbas kan man sige, i det vi kommunikerer, men at vi hele tiden 

sørger for at vi kan målrette vores budskaber, alt efter hvad det er for en målgruppe vi gerne vil have fat i.” 

(V5, 03:06) 

 

Informanten fra V5 understreger dermed, at kommunikationen godt må variere på tværs af kanaler og 

målgrupper, når man udøver IMC. Hvor en række informanter mener, at budskaber bør være ens på tværs af 

alle kanaler, besidder informanten fra V5 i højere grad den mere moderne og tidssvarende opfattelse af IMC. 

Informanten besidder overvejende et customer focus indenfor outside-in perspektivet, hvor virksomheden 

lærer af forbrugernes adfærd, for derefter at tilrette kommunikationen med det formål, at øge salget, 

trafikken eller anden adfærd (Laurie & Mortimer 2011: 1466).  

Informanten fra V2 har i høj grad samme syn på IMC som informanten fra V5 hvad angår customer focus 

perspektivet: 

 

“(…) at kommunikere situationsbestemt til folk ud fra en ide, som bliver forstærket, både ideen, men også af 

mediet man er i (…)” (V2, 03:33) 

 

Når en virksomhed kommunikerer situationsbestemt, ligger der i ordet, at kommunikationen er skabt på 

baggrund af viden om forbrugerne, for at gøre kommunikationen så nærværende og relevant for 

modtageren som muligt. Dette customer focus understreger, at informanten fra V2, ligesom informanterne 

fra RB3, RB5 og V5, har et outside-in perspektiv. 

5.2.3 OPSUMMERING 

Informanterne fra både reklamebureauerne og virksomhederne er tydeligt splittede, når det kommer til, hvor 

meget fokus de tillægger forbrugeren, hvilket er afgørende for, om de har en outside-in eller en inside-out 

tilgang til IMC. 

Informanterne fra reklamebureauerne varierer i forskellige grader af de to perspektiver, hvor nogle er 

decideret modsætningspar. Det gælder for RB5, som har et klart og tydeligt outside-in perspektiv modsat 

RB2 og RB4, der går i den stik modsatte retning. RB1 og RB3 er mere vage i deres tilgange til IMC, hvilket 

skyldes, at deres udtalelser kan pege lidt i begge retninger, med en overvægt af henholdsvis en inside-out og 

en outside-in tilgang. 
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På virksomhedssiden er det især informanterne fra V1, V3 og V4, der har en modsat tilgang til IMC i forhold til 

informanterne fra V2 og V5, som anerkender vigtigheden af at være forbrugerfokuseret samt 

forbrugerorienteret, og dermed har en outside-in tilgang til IMC. 

Selvom direkte sammenligninger mellem dette speciale og tidligere undersøgelsesresultater ikke kan laves, 

grundet specialets og tidligere undersøgelsers forskellige metodiske tilgang, underbygger analysen alligevel 

tidligere undersøgelser inden for området, som påpeger, at mange praktikere til stadighed anvender en 

inside-out tilgang til IMC (Kitchen et al. 2004: 1433). 

Seks ud af de ti informanter definerer IMC ud fra en inside-out tilgang, hvorimod fire af informanterne 

udtrykker, at de har en outside-in tilgang til IMC. Det skal understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn 

ved, at informanterne i praksis arbejder med henholdsvis en inside-out eller en outside-in tilgang. Dette 

skyldes, at der udelukkende er spurgt ind til informanternes opfattelse af IMC. Det kan dog give et billede af, 

om informanterne anerkender de konsekvenser der er ved de store forandringer der foregår i 

markedsføringslandskabet.  

Det er overraskende, at et flertal besidder et overvejende inside-out perspektiv, når der i analysedelens første 

afsnit er stor enighed om forbrugernes øgede krav og deres stigende forventninger til, at virksomhederne 

påtager sig et outside-in perspektiv, hvor kommunikationen bliver skabt på forbrugernes præmisser frem for 

virksomhedens.  

5.3 IMC’S ROLLE I VIRKSOMHEDER 
Som nævnt i specialets teoretiske kapitel, kan IMC både opfattes som 

værende et taktisk værktøj og en strategisk forretningsproces. Opfattelsen 

påvirker betydeligt, hvilket niveau man kan arbejde på med IMC, og 

dermed også hvor stor succes man kan få med IMC på længere sigt. 

Formålet med at undersøge hvilken rolle informanterne mener IMC bør spille i en virksomhed, er at søge 

svar, der kan udfolde informanternes overordnede definitioner af IMC, og dermed give mulighed for at 

underbygge hvorledes informanterne besidder et strategisk eller taktisk syn på IMC. Dette afsnit vil derfor 

hovedsageligt fokusere på, hvorvidt informanterne forstår IMC som et taktisk værktøj, som en strategisk 

forretningsproces eller begge dele.  

5.3.1 DET STRATEGISKE PERSPEKTIV PÅ IMC 

Informanterne fra RB1, V4 og V5 udtaler direkte, at IMC udspiller sig på ledelsesniveau, hvilket viser, at de 

tydelig opfatter IMC som en strategisk forretningsproces: 
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”Hvis man skal gøre det rigtig rigtig godt og have størst mulig effekt ud af det, så skal det spille en lige så stor 

rolle internt, som det gør eksternt (…) og det vil sige, at der skal man sikre sig, at markedskommunikation 

bliver til andet og bare end reklame, men at den også bliver et mindset indad, så man også lever sit brand 

(…) det er klart, at det bliver nødt til at være i ledelsen at man starter, og så lade det sive ned igennem 

organisationen (…)” (RB1, 03:11) 

 

Informanten fra RB1 tillægger det organisatoriske aspekt af IMC en stor rolle, hvorfor informanten samtidig 

oplever IMC som en strategisk proces, der starter hos topledelsen. Informanten påpeger nødvendigheden af, 

at IMC bør indlejres organisatorisk. Samtidig bør der kommunikeres konsistent til alle eksterne interessenter 

over længere tid, for at give den største effekt.  

Informanten fra V4 udtaler klart, at ansvaret for IMC ligger på ledelsesniveau og tilføjer yderligere: 

 

”(…) for mig er det (læs: IMC) jo noget der i virkeligheden skal forankres helt tæt på ledelsen og som (…) i 

virkeligheden bør være grundlæggende for hele virksomhedens strategi.” (V4, 03:18) 

 

Informanten fra V4 mener tydeligt, at IMC er en strategisk proces, som ikke til fulde kan udfoldes og drages 

nytte af, hvis ikke ledelsen finder IMC vigtigt og prioriterer det således, at det bliver en naturlig del af 

virksomhedens kultur.  

Informanten fra V5 mener ikke, at man som markedsfører og virksomhed kan undgå at udøve IMC, da 

mediebilledet er så fragmenteret. Ydermere mener informanten fra V5, at ansvaret for IMC ligger hos CMO’en, 

men at marketing skal være en del af ledelsen, og anser dermed vigtigheden af, at ledelsen bliver påvirket af 

IMC tankegangen (V5, 05:28). 

De tre informanters strategiske opfattelser af IMC er den samme tilgang, som gør sig gældende hos Schultz 

og Schultz (1998) samt Kliatchko (2008), der definerer IMC som en strategisk forretningsproces (s.18; s. 140). 

Denne proces starter i ledelsen, for derefter at sive ned gennem virksomheden. IMC påvirker dermed i lige så 

høj grad internt som eksternt, i hvert fald hvis en virksomhed ønsker at arbejde succesfuldt med IMC 

(Kliatchko 2005: 20). Det er i virkeligheden en meget interessant indsigt, da forståelsen af ansvarets placering 

i en virksomhed, i høj grad kan påvirke de forudsætninger, man enten som reklamebureau eller virksomhed 

tager med ind i et samarbejde.  

 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 71 AF 198 

Informanterne fra RB3, RB4, RB5, V3 og V2 ytrer ikke direkte, at IMC bør være et ledelsesanliggende, men de 

efterlader alle et indtryk af, at de er mere strategisk end taktisk funderede. Informanten fra RB5 opfatter ikke 

kun IMC som værende reklame, men også som alt det virksomheden gør. Det vil sige, at IMC er alt lige fra 

markedsføring til personale, produkter osv. (RB5, 01:28). Det efterlader et indtryk af, at informanten tænker 

IMC på tværs af organisationen, og er dermed langt mere strategisk end taktisk orienteret.  

Informanten fra V3 mener også, at IMC skal integreres på tværs af hele organisationen, da forbrugere møder 

repræsentanter fra virksomheder alle vegne:  

 

“(…) vores egne medarbejdere er jo også ambassadører og lever også på de sociale medier (…)” (V3, 03:39) 

 

Informanten mener dermed ikke, at der kan tegnes en tyk streg mellem internt og eksternt. Både Schultz og 

Schultz samt Duncan påpeger i deres definitioner, at IMC påvirker både interne og eksterne interessenter 

(Kliatchko 2005: 17;19), heriblandt medarbejdere, hvilket understøtter argumentet for, at informanten fra V3 i 

højere grad definerer IMC strategisk. 

Informanten fra RB4 mener, at IMC bør spille en stor rolle i en virksomhed. Informanten mener, at hele 

virksomheden skal være velinformeret omkring hvilke kampagner der er aktuelle, således at virksomhedens 

medarbejdere kan agere i tråd med disse kampagner, når de møder forbrugeren. Denne tankegang læner sig 

op ad informanten fra V3, og placerer dermed informanten fra RB4 i den strategiske ende af skalaen.  

Informanten fra V2 mener, ligesom informanten fra RB4, at IMC foregår i marketing, men at det ligeledes er 

vigtigt, at kundeservice og andre relevante afdelinger er indblandet i denne proces. Modsat mener 

informanten, at virksomheder nogle gange har større gavn af at benytte sig af 360 grader markedsføring, 

hvor budskab og udtryk er eksakt det samme i alle kontaktpunkter, fremfor IMC, hvor budskabet kan variere i 

forhold til målgruppe samt mediets præmis. Informanten fra V2 bevæger sig derfor både på det strategiske 

og taktiske niveau i sin forståelse af IMC.     

Informanten fra RB3 taler om IMC på to niveauer; det generelle brandfortællingsniveau og 

kampagneniveauet. Brandfortællingsniveauet involverer budskaber om brandet generelt, hvor 

kampagneniveauet indeholder mere kortsigtede og ofte prisfokuserede kampagner. Dermed mener 

informanten at IMC fungerer i samspillet mellem det strategiske og taktiske niveau, så længe de taktiske 

kampagner understøtter strategiske mål (RB3, 03:44).  
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5.3.2 DET TAKTISKE PERSPEKTIV PÅ IMC 

Modsat de mere strategiske informanter, er informanten fra V1 meget taktisk i sin tilgang til IMC. Det skyldes, 

at informanten mener, at IMCs rolle i en virksomhed udelukkende ligger hos CMO’en (V1, 03:26). Ydermere, 

ser informanten IMC som følgende: 

 

”Jeg ved godt, at man sådan klassisk marketing, der skal det være det samme og sådan noget (…) jeg måler 

på det og finder ud af, jamen hvis det ikke virker online, så putter jeg noget andet på. Det kan godt være at 

det i sådan gåseøjne er forkert, men jeg skal se hvor mange kunder jeg kan få ind, og så er jeg ligeglad med 

om det er den samme blomst eller den samme dame der er (…)” (V1, 02:49) 

 

Det er tydeligt ud fra informantens udtalelse, at IMC udelukkende anses som et taktisk værktøj på 

kampagneniveau, da informanten mener, at IMC handler om at have den præcis samme blomst eller dame 

osv. på de forskellige marketingindsatser. Denne meget taktiske tilgang til IMC ligger tæt op ad AAAA, som 

anser IMC for at være et koncept, hvor fokus er på at integrere et budskab gennem adskillelige kanaler 

(Caywood et al. 1991: 2). Ligeledes er udtalelsen et udtryk for, at informanten ikke formår at arbejde på andet 

end det første niveau af IMC, som handler om en taktisk koordination af kampagnebudskaber (Schultz & 

Schultz 1998: 19). Derudover indeholder definitionen heller ikke et internt aspekt, ligesom informanten fra V1 

heller ikke anser IMC for at være en proces, der foregår i hele virksomheden. Det kan i det hele taget 

betvivles, hvorledes informanten fra V1 overhovedet arbejder med IMC, selvom informanten ifølge sig selv 

mener, at vedkommende gør.  

 

Informanten fra RB2 kommer med udtalelser, der både trækker informanten i den strategiske retning, men 

bestemt også i den taktiske. Informanten fra RB2 mener, at IMC bør være noget alle virksomheder benytter 

sig af, men mener også, at mange allerede gør det: 

 

”(…) de fleste virksomheder, de større virksomheder i hvert fald, tror jeg, tænker integreret. I hvert fald på et 

overordnet strategisk niveau (…)” (RB2, 05:46) 

 

Informanten fra RB2 beskriver i denne vending IMC som værende et strategisk anliggende for enhver større 

virksomhed, hvor der gøres op med silo-tankegangen, og der tænkes mere integreret på tværs af 

organisationen. Fokus for informanten, i beskrivelsen af IMC, er derudover meget taktisk funderet, da der 
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udelukkende tales ud fra et kampagneorienteret perspektiv. Informanten nævner ikke tydeligt, hvordan IMC 

som værktøj kan være med til at spille en større rolle for virksomhedens markedskommunikation, og 

dermed være med til at understøtte de forretningsmæssige mål. Derfor bliver det overordnede indtryk 

af informantens beskrivelse meget taktisk og kortsigtet. Årsagen til det taktiske perspektiv kan imidlertid 

skyldes, at informanten betragter IMC ud fra sine egne erfaringer, som primært består af udarbejdelse af 

reklamekampagner.  

5.3.3 OPSUMMERING 

Det kan ud fra ovenstående analyse påpeges, at både reklamebureauer og virksomheder har forskellige 

opfattelser af IMC i forhold til, om fænomenet ses som en strategisk forretningsproces eller et taktisk værktøj.  

 
Figur 13 - Strategisk/taktisk 

Generelt ses det, at der er en overvægt af informanter, der opfatter IMC som en strategisk forretningsproces. 

Otte ud af ti informanter; fire reklamebureauer og fire virksomheder, opfatter i større eller mindre grad IMC 

som en strategisk forretningsproces, som influerer hele virksomheden, lige fra ledelsen til 

produktionsmedarbejderen.  

 

Forskellige opfattelser af IMC, som værende enten taktisk eller strategisk, kan have stor betydning for de 

intentioner der bringes ind i et samarbejde mellem reklamebureauer og virksomheder.  

 

For det første kan det påvirke hvilke interne ressourcer man som virksomhed vælger at involvere i 

samarbejdet. Jo mere strategisk virksomheden anser IMC, jo større chancer er der for, at de er villige til at 

involvere topledelsen. Jo mere taktisk virksomhederne anser IMC, jo større risiko er der for, at de involverer 

medarbejdere længere nede i organisationen, uden beslutningskompetencer i forhold investeringer 

vedrørende integrerede løsninger. Dette er netop en risiko, hvis reklamebureauet har en forventning om at 

skulle arbejde på et langt mere strategisk niveau end virksomheden. Hvis reklamebureauet modsat anser 
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IMC for at være taktisk, så er en medarbejder med mindre beslutningskompetence, i form af en projektleder, 

fyldestgørende. 

 

For det andet kan forskellige opfattelser påvirke de mål, der forventes opfyldt. Ved at forstå IMC som en 

strategisk forretningsproces, forventes indsatserne at bidrage til mere overordnede forretningsmål med en 

længere tidshorisont for øje. Forstås IMC derimod mere taktisk, forventes mere kortsigte og hurtige 

resultater. Forskellige opfattelser mellem reklamebureauer og virksomheder kan dermed påvirke 

forventningerne til resultaterne. 

 

For det tredje viser interviewene, at der hersker forskellige opfattelser af, hvilke afdelinger i virksomheden, 

der forventes at være en del af arbejdet med IMC. En række informanter påpeger gennem den strategiske 

opfattelse af IMC, at det involverer hele organisationen, hvorimod informanterne med en mere taktisk 

opfattelse, i højere grad ser marketingafdelingen som epicenter for arbejdet med IMC. Dette vil påvirke 

forskellige parters tilgang til samarbejdet. 

 

For det fjerde kan det i nogle udtalelser ligefrem betvivles, hvorledes bestemte informanter overhovedet 

praktiserer IMC, selvom de påpeger at de gør det.  

 

Informanterne i specialets undersøgelse viser i højere grad en strategisk opfattelse af IMC, end det er fundet i 

tidligere undersøgelser, heriblandt af Kitchen et al. (2004: 1426), som hovedsageligt identificerede taktiske 

opfattelser af IMC. Dermed kan det tyde på, at praktikere har flyttet deres opfattelse af IMC gennem de 

senere år, hvilket er i tråd med den massive udvikling der er foregået i markedsføringslandskabet, siden 

undersøgelsens udgivelse.  

5.3.4 DELKONKLUSION 

Det kan helt overordnet konstateres, at informanterne fra både reklamebureauer og virksomheder har 

forskellige opfattelser af IMC. Det vil sige, at de hverken definerer IMC i fuldkommen overensstemmelse med 

en enkelt teoretiker eller hinanden. I nedenstående figur 14, er hver enkelt informants opfattelse indsat med 

udgangspunkt i en helhedsvurdering af deres udsagn, ud fra hver af de tre gennemgåede temaer i specialets 

første analysedel. Figuren giver helt generelt et billede af, at der ikke hersker konsensus i informanternes 

forståelser.  
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Som det er tydeliggjort i 

positioneringskortet, er det interessant, 

at informanterne samler sig i klynger 

omkring teoretikernes definitioner. Det 

er ligeledes interessant, at de er fordelt 

næsten ligeligt i klyngerne. 

Spredningen mellem klyngerne 

tydeliggør, at informanterne besidder 

fundamentale forskelle i deres måder 

at anskue IMC på, hvorfor samarbejder 

der går på tværs af klyngerne, kan 

betyde fundamentalt forskellige 

tilgange til et samarbejde om IMC. 

Derfor er det i dette studie endnu 

engang fundet, at en uenighed i 

forståelsen og definitionerne af IMC kan være årsagsforklarende til udfordringer mellem reklamebureauer og 

virksomheder i deres samarbejde om IMC.  

Forskellighederne i informanternes opfattelser skyldes forskellige synspunkter på en række områder af IMC, 

heraf især tilgangen til brand, forbrugere, kanaler, budskab og dets organisatoriske rolle (se figur 15) 

 

 
Figur 15 - Forskellige opfattelser af IMC 

 

Indledningsvist er det fundet, at både reklamebureauerne og virksomhederne er enige i mange af de 

dimensioner der karakteriserer udviklingen i det moderne markedsføringslandskab. Det karakteriseres 

hovedsageligt som en fragmentering af forbrugere samt kanaler. Derfor er det overraskende, at selvom 

FORSKELLIGE OPFATTELSER AF IMC
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Figur 14 - Positioneringskort - informanter 
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informanterne er enige omkring de ændringer der ses i markedsføringslandskabet, ser de meget forskelligt 

på hvordan disse ændringer imødegås. 

Først og fremmest er der er stor forskel på, hvordan informanterne opfatter samspillet mellem brand og 

forbrugere. Størstedelen af informanterne besidder nemlig et overvejende inside-out perspektiv, der sætter 

virksomheden i centrum for udviklingen af IMC, hvor det er lidt under halvdelen af informanterne der 

indtager et overvejende outside-in perspektiv. Blot to ud af i alt ti informanter tillægger forbrugerne den 

vigtighed der gør, at de kan vurderes at have et fuldkomment outside-in perspektiv. Dermed er det kun to 

informanter, der formår at sætte brandet og forbrugerne i centrum for deres beskrivelser af IMC.  

For det andet hersker der tvetydighed omkring forståelsen af anvendelsen af kanaler. Mange af 

informanterne besidder stadig en misforstået tankegang om, at IMC handler om at benytte et konsistent 

budskab på tværs af så mange kanaler som muligt. Kun et fåtal anerkender, at IMC handler om at tilpasse 

budskaber til forskellige målgrupper på tværs af kanaler, der baseres på viden omkring forbrugerne, med 

formålet at skabe et relevant og sammenhængende møde mellem forbruger og brand.  

For det tredje hersker der overvejende konsensus omkring opfattelsen af IMC som værende en strategisk 

forretningsproces. Dermed understreges vigtigheden af at involvere topledelsen samt at forankre IMC på 

tværs af forretningsenheder i hele organisationen. Dermed er der også en overvejende anerkendelse af, at 

IMC på længere sigt bør være direkte medvirkende til at opfylde virksomhedernes overordnede 

forretningsmæssige mål. 

 

Ovenstående indsigter vil blive anvendt senere i specialets tredje analysedel, hvor løsningsforslag til de 

identificerede udfordringer vil blive præsenteret.  

 

I specialets næste analysedel vil udfordringer og muligheder, påpeget af reklamebureauer og virksomheder, 

blive analyseret ud fra den forståelse, der gennem specialets første analysedel er opnået om informanternes 

opfattelse af IMC.  

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSEDEL 2
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6.0 ANALYSEDEL 2 
Analysedel 2 har til formål at besvare erkendelsesspørgsmål 2: 

 

2. Hvilke udfordringer og muligheder bliver påpeget af de fem reklamebureauer og fem virksomheder i 

samarbejdet om integreret markedskommunikation? 

 

Det følgende kapitel har til formål at besvare ovenstående erkendelsesspørgsmål, for at komme nærmere en 

forståelse af, hvordan reklamebureauer og virksomheder opfatter samarbejdet med hinanden. Som tidligere 

beskrevet, er der fundet en række udfordringer ved netop denne samarbejdskonstellation, hvor især 

kompleksiteten i forståelsen af fænomenet IMC, er blevet beskrevet i specialets første analysedel. Den 

kommende analysedel er opdelt i to perspektiver; reklamebureauernes perspektiv på virksomhedsrelationer 

og virksomhedernes perspektiv på reklamebureaurelationer. Til sidst vil en sammenligning af de to 

perspektiver synliggøre de udfordringer og muligheder parterne står overfor i deres samarbejde om IMC.  

6.1 REKLAMEBUREAUERNES PERSPEKTIV PÅ 

VIRKSOMHEDSRELATIONER 
I det følgende afsnit beskrives reklamebureauernes perspektiv på arbejdet med IMC i samarbejde med 

virksomheder. Først vil reklamebureauernes opfattelser af virksomhedernes efterspørgsel på integrerede 

løsninger analyseres, hvorefter reklamebureauernes opfattelser af samarbejdernes varighed vil blive 

analyseret. Til sidst vil reklamebureauernes opfattelse af inter-bureausamarbejder blive analyseret.  

6.1.1 EFTERSPØRGSEL PÅ IMC 

Ifølge Kitchen et al. (2004) og Kim, Han og Schultz (2004), er IMC både værdifuldt og nødvendigt, for at kunne 

håndtere ændringerne i markedsføringslandskabet. Dette afspejles ligeledes af informanterne fra 

reklamebureauerne, i deres beskrivelse af virksomhedernes efterspørgsel på IMC. Alle fem informanter fra 

reklamebureauerne, anerkender nemlig, at de oplever stor efterspørgsel på IMC blandt deres kunder:  

 

”Hos os er den (læs: efterspørgslen) meget meget stor (…) jeg vil tro, at det er 98% af de opgaver vi får ind, 

der er det et krav at det er integreret (…) det er noget de forventer” (RB1, 16:57). 
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”Den er stor (…) de forventer det helt sikkert, men spørger også nogen gange til det, men altså, det er en 

forventning” (RB2, 19:28). 

 

”Jeg oplever ingen efterspørgsel, på ikke-integreret kommunikation” (RB3, 08:45) 

 

Efterspørgslen på integreret markedskommunikation må umiddelbart forstås som efterspørgsel på 

integrerede løsninger. Det uddybes af informanten fra RB3, hvordan efterspørgslen gennem de senere år har 

udviklet sig: 

 

”Hvis du havde spurgt mig i 2011, så havde det været en eksplicit udtrykt efterspørgsel. I 2016 er det implicit, 

at den løsning du leverer, ikke er mediebåren eller medie specifik, men at den er idébåren, og kan leve i flere 

kanaler ” (RB3, 09:07) 

 

Beskrivelsen af efterspørgslen på IMC som værende skiftet fra en mere eksplicit og direkte efterspurgt vare, til 

at være en mere implicit forventning i dag, understreges yderligere af informanten fra RB4, som siger:  

 

”Nå men de forventer det jo, det er jo blevet en hygiejnefaktor” (RB4, 15:08) 

 

Den høje efterspørgsel hos reklamebureauerne viser, at interessen for IMC i særdeleshed er til stede blandt 

informanternes kunder. Men der er en fare forbundet med, at IMC i højere grad bliver efterspurgt implicit, da 

det tidligere er påpeget, at forståelsen af IMC og dets omfang, er tvetydig blandt de i alt ti interviewede 

reklamebureauer og virksomheder. Derfor er der umiddelbart større risiko for misforståelser under et 

samarbejde, når varen der efterspørges, er en implicit forventning, uden enighed om varens omfang. I 

forlængelse heraf fortæller informanten fra RB2, hvordan denne udfordring som regel løses gennem de 

længerevarende kundeforhold: 

 

“Jeg tror aldrig vi forstår det helt ens fra starten af, altså jeg tror det er noget man taler sig (...) til rette (...), 

men altså, når man har lange kundeforhold, så har man over en længere periode talt sig til rette med, (...) 

hvilken retning man arbejder sammen om at nå hen til.” (RB2, 22:50) 

 

Modsat de ovenstående fire reklamebureauer, ser informanten fra RB5 en modstrid i kundernes 

efterspørgsel:  
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”Der er forskel på hvad de siger de gerne vil have, og hvad de køber.” (RB5, 16:21) 

 

Informanten beskriver især, hvordan kunderne aktivt holder sig opdateret med det, der bliver skrevet om 

integreret markedskommunikation i fagrelevante medier samt på diverse workshops og seminarer, som 

eksekveres af eksperter og reklamebureauer. Informanten fra RB5 beskriver yderligere, hvordan kunderne 

giver udtryk for, at de er meget interesserede i at arbejde med IMC. Men når det kommer til stykket, beskrives 

kunderne som værende tryghedsagtige, idet de i virkeligheden ender med at købe det, de ved virker (RB5, 

16:56). Dermed ender kunderne med at købe ind til de samme kampagneorienterede tv-reklamer eller 

bannerreklamer, som de altid har købt.  

Informanten fra RB5 prøver at årsagsforklare dette, ved at påpege kompleksiteten ved at arbejde med IMC. 

Informanten beskriver, hvordan IMC i virkeligheden er et ekstremt indviklet produkt at købe (RB5, 16:31). 

Argumentet passer til både Kliatchko og Schultz og Schultzs tankegang om, at IMC ikke blot er et koncept 

der fungerer på kampagneniveau, men er en organisatorisk og strategisk proces, der skal eksekveres på 

mange niveauer i en virksomhed. Dette påpeges også af informanten, der understreger, at hvis man vil udøve 

IMC, er det også meget krævende for virksomhederne. Ovenstående udtalelser er et eksempel på en 

modstrid i forventningerne til, hvordan rammerne for arbejdet med IMC bliver skabt. Informanten fra RB5 

eksemplificerer denne problemstilling ved at sige: 

 

”Vi vil hellere briefes på et problem end en løsning, men problemet er, at rigtig mange kunder briefer på en 

løsning.” (RB5, 17:04) 

 

Informantens kommentar kan fortolkes som en begrænsning i reklamebureauernes arbejde med IMC. Ved at 

blive præsenteret for en løsning, hvor et mediebudget samt medievalg på forhånd er fastlagt af et 

mediebureau, bliver reklamebureauerne begrænset i deres muligheder for at kunne arbejde strategisk med 

IMC. Samarbejdet mellem reklamebureau og kunde bliver dermed nærmere et kunde/leverandørforhold, 

hvor reklamebureauet som leverandør, leverer og eksekverer på et fastsat produkt, der på forhånd er givet. 

Dermed får reklamebureauerne sværere ved at agere som en strategisk samarbejdspartner.   

 

I det næste afsnit vil reklamebureauernes oplevelser af samarbejdsforholdenes længde blive analyseret i 

sammenhæng med de muligheder eller udfordringer, det kan give i forhold til at kunne arbejde strategisk 

med IMC.   
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6.1.2 KORTSIGTEDE VS. LANGSIGTEDE SAMARBEJDER 

Som Schultz og Schultz (1998) beskriver, opnås fordelene ved IMC når man strategisk planlægger, udvikler, 

eksekverer og evaluerer al kommunikation en virksomhed har med dens interessenter, over længere tid. Et 

tæt længerevarende samarbejde mellem virksomheder og reklamebureauer skaber dermed de bedste 

forudsætninger for at opnå succes med markedskommunikation på længere sigt.  

 

Blandt de interviewede informanter, opleves en hårfin balance mellem de kortvarige og længerevarende 

samarbejder. Informanten fra RB1 beskriver:  

 

“(…) de fleste kunder vil gerne have langsigtede løsninger (…)” (RB1, 19:04) 

 

Informanten siger samtidig, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med et langsigtet samarbejde. 

Informanten beskriver yderligere, at markedet er meget uforudsigeligt, hvilket betyder, at kunden briefer om 

løsninger der fokuserer på at løse virksomhedens længerevarende målsætninger, men at kunderne sjældent 

besidder den tålmodighed der skal til (RB1, 19:24). Derfor oplever informanten fra RB1, at kunden indsætter 

taktiske aktiviteter undervejs, der ikke nødvendigvis afspejler reklamebureauets planlagte strategi (RB1, 

19:36). De taktiske input kommer, ifølge informanten, ofte fra eksempelvis en salgsafdeling, der i højere grad 

opererer med salgsmål fra dag til dag (RB1, 21:23). Derfor opstår der konflikter i virksomhedens interesser, 

der får konsekvenser for både reklamebureauers og virksomheders mulighed for at arbejde strategisk med 

IMC.  

Problemer som disse, kan opstå grundet modstridende interesser i virksomhedens to organisationsniveauer; 

corporate og operationelle. Fungerer IMC ikke som en indlejret del af organisationsstrukturen, opstår 

modstridende agendaer, da en salgsafdeling, som er en del af det operationelle niveau, oftest arbejder mod 

mere taktiske og kortsigtede salgsmål, end eksempelvis topledelsen, der opererer på et corporate niveau.  

Informanten fra RB1 afslutter selvsamme spørgsmål, ved at omformulere sit tidligere svar:  

 

“(…) altså det er nok en blanding mellem kortsigtede og langsigtede løsninger (…)” (RB1, 20:14). 

 

På tværs af informanterne, er der overvejende en anerkendelse af, at efterspørgslen på de kortsigtede 

løsninger er stigende. Informanten fra RB3 beskriver den stigende efterspørgsel på kortsigtede løsninger:  
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“Efterspørgslen stiger på kortsigtede løsninger, og det har den været gjort, på grund af økonomisk pres (…) 

og det betyder også at man går efter salgsmål, altså taktiske mål, nærmere end lange operationelle og 

strategiske mål, og det kan vi tydeligt mærke.” (RB3, 09:53) 

 

Informanten fra RB4 oplever ligeledes efterspørgsel på kortsigtede løsninger, hvilket ærgrer informanten: 

 

“Det er som oftest kortsigtede (…) fordi det kræver en investering som ikke ligger i marketing, at få integreret 

kommunikation til at fungere.” (RB4, 15:58) 

 

Denne pointe understreger den teoretiske problematik om, hvor ansvaret for IMC bør være placeret i en 

virksomhed. Ifølge Kliatchko, bør IMC styres af topledelsen, således at det integreres på tværs af hele 

organisationen. Derfor bør topledelsen, heraf eksempelvis en marketingdirektør, være den primære 

involverede kontaktperson fra virksomhedens side, for at der kan træffes de nødvendige beslutninger eller 

godkendes foreslåede ændringer fra reklamebureauerne. Jo længere væk fra topledelsen der arbejdes, jo 

længere vej er der samtidig, når vigtige beslutninger skal tages. Derfor foregår kommunikationen gennem 

flere interessenter, hvorfor budskabet og den oprindelige idé fra bureauets side heller ikke altid er det 

samme, når det rammer den endelige beslutningstager. Det er ligeledes påpeget af Kitchen et al. (2004), at 

samarbejdet om IMC mellem virksomheder og reklamebureauer ofte mislykkes, grundet manglende 

involvering fra topledelsen. Problemet påpeges af flere informanter, heraf informanten fra RB2: 

 

“Et typisk problem kan være, hvis man som reklamebureau præsenterer ideer eller kampagner, for nogen 

der er for lavt i hierarkiet i virksomheden, som ikke kan godkende noget, men hvor man præsenterer for dem 

(…) de går så videre i deres organisation og præsenterer det måske for en kommunikationschef, og 

kommunikationschefen skal måske præsentere det for en eller anden form for leder, eller direktion, som skal 

godkende det, og så kan der komme noget feedback som man er så langt væk fra som bureau, og derfor er 

det svært ligesom at finde ud af - fordi det går gennem tre munde - hvad er det ligesom vi skal udvikle i 

stedet for, hvor går det galt, har vi ikke formidlet vores idé godt nok eller hvor er det vi har begået en fejl?” 

(RB2, 33:46) 

 

Informanten fra RB4 nævner i forlængelse heraf, at efterspørgslen på henholdsvis kortsigtede og langsigtede 

løsninger, netop afhænger af, hvilken person hos kunden, der køber ind. Informanten fra RB4 påpeger, 

ligesom informanten fra RB2, at det oftest er projektlederne hos virksomhederne, der køber reklame. De 
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udarbejder et brief, med fastlagte budgetter, som sjældent kan ændres. Informanten fra RB4 forklarer, at 

årsagen hertil er, at jo længere ned man kommer i virksomhedens hierarki, jo mere kortsigtede bliver 

løsningerne, og jo mere fastsatte er de midler, der er til rådighed fra øvre positioner (RB4, 16:18). Dermed 

opstår en korrelation mellem efterspørgslen på de kortsigtede løsninger og de involverede 

kontaktpersonernes rolle i virksomhederne, når der samarbejdes med reklamebureauer.  

Informanten fra RB3 er et eksempel på et reklamebureau, der har taget konsekvensen heraf, ved at forlange 

deltagelse fra topledelsen: 

 

“Det vil næsten altid være marketingdirektøren (…) Vi går ind på det niveau, det forlanger vi også af vores 

kunder, at vi har minimum adgang til CMO’en. I mange virksomheder har vi også adgang til CEO’en.” (RB3, 

14:34) 

 

Informanten fra RB4 påpeger især værdien, ved at få lov til at tale med medlemmer af topledelsen:  

 

“Der hvor et bureau er godt, (…) det er når du har nogle gode snakke med enten CMO’en eller CMO’ens chef.” 

(RB4, 18:05) 

 

Selvom der kan forekomme en risiko for, at beslutningstagerne ikke har tid til at deltage i enhver proces med 

reklamebureauet, stiller det derimod en sikkerhed for effektivitet i form af beslutningstagning, samtidig med 

at det er lettere for reklamebureauet at sikre, at deres arbejde knyttes tættere sammen med virksomhedens 

kerneforretning, og dermed skaber den største værdi for begge parter.  

 

Som tidligere beskrevet, opleves en stigende efterspørgsel på kortsigtede løsninger blandt de interviewede 

informanter. Informanten fra RB2 er dog et eksempel på et reklamebureau der satser på færre kunder, men 

som til gengæld er kendetegnet ved at have mange længerevarende relationer. Informanten påpeger en 

konkret fordel ved denne forretningsmodel, ved at beskrive et praktisk eksempel:  

 

“Vi kender kundernes produktlanceringer et til to og nogen gange mere (læs: år) i forvejen, det vil sige at vi er 

også mere inde i produktudviklingen, og det vil sige at vi kan allerede begynde at tænke over hvordan 

kommunikationen skal være, når kunden er i gang med at udvikle produktet.” (RB2, 21:21) 
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Der kan ikke herskes tvivl om, hvilke klare fordele der opstår, når et samarbejde er længerevarende mellem 

reklamebureau og virksomhed, især når det handler om at arbejde struktureret med IMC. Muligheden for at 

kommunikere ensartet og sammenhængene gennem længere tid muliggøres i høj grad ved denne tætte 

samarbejdsform samt informationsudveksling. Det understreges, at tillid ifølge teorien spiller en stor rolle i et 

sådant samarbejde, hvorfor længerevarende relationer opstår i tillidsskabelsen over tid.  

 

Det må antages, at der forekommer en relation mellem ovenstående udtalelse vedrørende længerevarende 

samarbejder samt samme informants tidligere udtalelse om, at IMC er noget som både kunde og 

reklamebureau forstår forskelligt i starten, men ved et længerevarende samarbejde får talt sammen om, 

således at der arbejdes ud fra en fælles forståelse.  

Selvom længerevarende samarbejder i sin enkelthed lyder som en selvfølgelighed for et bedre og mere 

effektivt samarbejde om IMC, understreger ovenstående eksempel alligevel effekten heraf.  

 

I det følgende afsnit præsenteres to identificerede udfordringer, der ikke hidtil er fundet i eksisterende 

forskningslitteratur.  

6.1.3 TO NYE UDFORDRINGER 

Ved at tale med de fem informanter fra reklamebureauerne, blev især to udfordringer identificeret, som ikke 

tidligere er fundet gennem de undersøgelser, der er blevet præsenteret under afsnittet 4.0 EKSISTERENDE 

FORSKNING. Der er overordnet tale om: 

 
• Kanal ‘kundskab’ 

• Mediebureauer 

6.1.3.1 KANAL ‘KUNDSKAB’ 

Et gennemgående træk var, at flere af de adspurgte informanter fra reklamebureauerne nævnte, at 

kundernes manglende viden samt store usikkerhed omkring kanaler, spiller en stor rolle i kundernes 

bekymringer, hvorfor de ofte kontakter reklamebureauerne for at få hjælp. Som tidligere beskrevet i 

specialets første analysedel, florerer et meget stort fokus på kanaler, når der tales om IMC. Ligeledes hersker 

der forskellige opfattelse af, hvordan kanaler skal udnyttes i en IMC sammenhæng. Informanten fra RB1 

påpeger, at kunderne har svært ved at forstå mediernes præmisser, hvilket er et problem, når man arbejder 

med et budskab, der skal kunne fungere på tværs af mange kanaler. Tilgangsvinklen er derfor forskellig, fordi 
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kendskabet til de enkelte mediers unikke fordele og hvordan de hver især udnyttes, er ubekendt hos mange 

virksomheder.  

 

”Kunder kender ikke mediernes præmis rigtigt (…) de har svært ved at forstå det enkelte medies præmis.” 

(RB1, 23:10) 

 

Derfor fortæller informanten fra RB1, at kunderne på forhånd, har besluttet sig for, at de vil være 

repræsenteret på bestemte kanaler, uden at have diskuteret baggrunden for dette. 

 

”Der er mange kunder der har det der med, at vi skal være på de sociale medier, og de ved ikke hvorfor de 

skal være der eller hvad de vil med det” (RB1, 23:10) 

 

Informanten fra RB3 fortæller ydermere, hvordan virksomheder bliver presset af omverdenen, når det 

kommer til repræsentation på især digitale platforme, i håndteringen af medierne. 

 

”(…) der er en enorm usikkerhed på hvordan man håndterer medier bedst.” (RB3, 11:50) 

 

”Der er mange artikler som kommer op i Markedsføring, som er vores brancheblad, som fortæller en god 

historie om nogen der har lavet et eller andet, og så møder du en kunde dagen efter, der også gerne vil have 

lavet det.” (RB3, 11:58) 

 

I stedet for at se kanaler som en palette, der i sit samspil med hinanden har mulighed for at skabe synergi, 

oplever informanten fra RB4, at virksomheder ofte er meget kanalopdelte. Det påvirker muligheden for at 

samarbejde på tværs af kanaler, som er formålet med IMC.  

 

”De er meget kanalopdelte stadigvæk (…) de har meget fokus på kanaler.” (RB4, 20:24) 

 

Informanten fra RB4 uddyber dette, ved yderligere at fortælle, at mange virksomheder har ansatte, der 

fungerer som ansvarlige for forskellige kanaler, hvilket gør, at ansatte kan have forskellige KPI’er eller 

agendaer for hver deres kanal. Når et reklamebureau blander disse kanaler og dermed også målsætninger, 

bliver mange virksomheders ansatte forvirrede (RB4, 19:20).  
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Som ovenstående tydeliggør, spiller kanal ‘kundskab’ en rolle i de udfordringer, som reklamebureauer 

møder, når de samarbejder med virksomheder. I det næste afsnit, præsenteres en række udfordringer, som 

reklamebureauer møder i samarbejdet med mediebureauer.  

6.1.3.2 MEDIEBUREAUER 

Specialet omhandler samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder. Ikke desto mindre har 

interviewene med reklamebureauerne ført til vigtige indsigter, om en tredje og afgørende spiller i udviklingen 

af IMC mellem reklamebureauer og virksomheder; mediebureauerne. Mediebureauerne bliver i meget høj 

grad anset for at være en stor udfordring i det samlede samarbejde mellem reklamebureauer og 

virksomheder i udviklingen af IMC. Et mediebureau er ansvarlig for indkøb af paid media, hvorigennem 

reklamebureauer og virksomheders kommercielle budskaber og kreative arbejde, ofte udsendes. 

Mediebureauerne sidder med en række data om de forskellige kanaler og deres målgrupper. Når et 

reklamebureau har udfærdiget et kreativt koncept, skal det udsendes gennem de medier, som 

mediebureauet har købt. Derfor er samarbejdet mellem reklamebureauer og mediebureauer meget vigtigt, 

da misforståelser i denne proces, kan ødelægge reklamebureauers kreative produktioner i 

eksekveringsfasen. Kommunikationen mellem reklamebureauer og mediebureauer spiller dermed en vigtigt 

rolle for reklamebureauernes samarbejde med deres kunder. Samarbejdet mellem reklamebureauer og 

mediebureauer er ikke blevet mindre vigtigt, da antallet af kanaler er eksploderet gennem det seneste årti, 

hvorfor samarbejdet herimellem er altafgørende, for at kunne arbejde succesfuldt med IMC. Derfor er det 

endnu mere problematisk, hvad reklamebureauerne fortæller om mediebureauerne:  

 

”Man bekriger mediebureauet, i stedet for at arbejde sammen med dem.” (RB2, 25:51) 

 

”Du vil sikkert høre andre steder fra også, at mediebureauerne særligt, er enormt svære at arbejde sammen 

med.” (RB3, 21:26) 

 

“Det er et fælles tema for alle reklamebureauer (…) at mediebureauerne er røv syge at arbejde sammen 

med.” (RB3, 22:56) 
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”En klassisk problemstilling kan være, at kunden kommer med en medieplan, som allerede er givet, som de 

har fra mediebureauet (…) der er ikke kommunikation mellem reklamebureau og mediebureau, det er en 

sådan helt klassisk reklamebranche udfordring.” (RB2, 25:25) 

 

”De (læs. kunderne) læner sig ekstremt meget op af det de bliver rådgivet af mediebureauet (…) men de har 

ofte ingen digital strategi, så derfor lytter de bare til mediebureauet, og bestiller derefter en reklame til de 

pågældende medier, uden at vide, hvorfor de gerne vil have det” (RB1, 24:44) 

 

Informanten fra RB3 forklarer, at især problemerne med mediebureauerne er grundet modstridende 

interesser og kernekompetencer: 

 

”Det kan være svært for andre bureautyper som er mere indholdsfokuserede og ikke så meget 

mediefokuserede, at forstå den virkelighed de (læs. mediebureauerne) kommer fra” (RB3, 22:46) 

 

Informanten fra RB3 uddyber ovenstående, ved samtidig at påpege den stigende konkurrence der er opstået 

mellem de to bureautyper, og hvordan de hver især prøver at tage en større bid af den samlede kage: 

 

” (…) samtidig har vi det æg i kurven der hedder mediebureauerne, hvis eneste job jo sådan set er, at købe 

medier ind og sælge dem til kunderne, men som de seneste år har brugt den data de får ud af medieforbrug 

på ligesom at udvide deres domæne til at lave medierådgivning.” (RB3, 22:25) 

 

Informanten fra RB2 beskriver en række konkrete eksempler på, hvornår samarbejdet med 

mediebureauerne går galt, og hvorfor. Her er et eksempel:  

 

“(…) det der er galt med mediebureauerne og grunden til at man bekriger hinanden (…), det er hvis et 

mediebureau går ud og køber en bannerpakke, så køber de nogle forskellige formater. Hvis mediebureauet 

og reklamebureauet ikke er aligned om, hvad det er for nogle formater, hvor mange formater det drejer sig 

om (…) (red. og) mediebureauet bare smider formater på, ved bare at vælge nogle, kan det fuldstændigt 

destruere et projekt hos reklamebureauet, fordi det dør i udviklingskroner eller i en dyr bannerpakke.” (RB2, 

42:13) 
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Problemet ser ud til hovedsageligt at udspille sig mellem reklamebureauerne og mediebureauerne, men 

informanten fra RB2 forklarer hvilken rolle virksomheden også spiller i denne proces: 

 

“Kunden briefer mediebureauet og reklamebureauet hver for sig, de kommer tilbage med deres medieplan 

og kreative koncept, hver for sig, og der er først dialog når man står i eksekveringsfasen.” (RB2, 45:06) 

 

Der er altså tale om et problem, som strækker sig bredt mellem alle aktører i samarbejdet, på tværs af både 

reklamebureauer og mediebureauer. I forlængelse af samarbejdsudfordringerne mellem reklamebureauer 

og mediebureauer, vil det næste afsnit omhandle reklamebureauernes generelle opfattelser af inter-

bureausamarbejder med andre typer af bureauer inden for formidling af budskaber.  

6.1.4 INTER-BUREAUSAMARBEJDE 

Et af de mest opsigtsvækkende samtaleemner, når diskussionen gik på udviklingen af IMC mellem 

reklamebureauer og virksomheder, var konceptet om inter-bureausamarbejde. Det er tidligere i specialet 

blevet beskrevet, hvordan Kitchen et al. (2004) understreger vigtigheden af, at bureauer kan arbejde sammen 

om at udvikle IMC-løsninger, selvom det samtidig påpeges, at der i praksis er store udfordringer for 

bureauerne ved at arbejde sammen. I det følgende vil det beskrives, hvordan de interviewede 

reklamebureauer oplever at samarbejde samt hvilke udfordringer de møder i dette.  

6.1.4.1 REKLAMEBUREAUERNES SYN PÅ INTER-BUREAUSAMARBEJDE 

I samtalerne med reklamebureauerne omkring inter-bureausamarbejde, er det tydeligt at mærke på 

informanterne, at der er tale om et følsomt emne. Derfor beskriver næsten alle informanter også, hvordan 

problemet er anerkendt i branchen, men at samtlige interviewede bureauer ikke selv har nogen problemer 

med at samarbejde med andre. Informanterne har dog ikke svært ved at tydeliggøre, hvordan andre 

bureauer kan have særdeles svært ved at arbejde sammen, og hvorfor. Det gør ikke problemet i branchen 

mindre, at de interviewede reklamebureauer alle beskriver, hvordan problemet anerkendes, men ikke er 

noget, deres reklamebureau selv har problemer med.  

 

”Jeg har været på nogle bureauer, hvor at samarbejdet med andre det var meget meget svært, og nærmest 

sådan så det var en krig snarere end et samarbejde (…). Og så har jeg været på bureauer, hvor det har 

fungeret skide godt” (RB2, 38:22) 
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”Vi er meget lidt protektionistiske, og vil hellere levere en god løsning til kunden, i stedet for at sidde og holde 

på nogle ideer (…) Hvis man møder bureauer som er meget protektionistiske i forhold til deres ideer (…) så 

kan du ikke levere, fordi hvis folk sidder og holder på det, så er det utroligt svært at samarbejde” (RB1, 34:40) 

 

”Selvfølgelig er der udfordringer og fnidder og alt muligt andet” (RB4, 32:08) 

 

Der forekommer alligevel et mønster i udfordringerne ved inter-bureausamarbejde, når det kommer til at 

samarbejde om nye kunder, eller samarbejde om eksisterende kunder. 

 

”De fleste går ind med åbent sind (…) Det er som regel også de tilfælde, hvor man har kunden som kunde, 

hvor man kan sige, hvis du er ude i et pitch, så er det ikke sådan, så oplever man, at alle er meget 

protektionistiske.” (RB1, 35:27) 

 

”Det kører rigtig godt på store kunder, hvor alle har noget i spil, der kører det rigtig godt, men på mindre og 

nyere kunder, så er der meget mere på spil hos de enkelte bureauer, og så vil der være fnidder, og der er altid 

lidt kreativ battle og strategisk battle.” (RB4, 30:40) 

 

Informanterne har dog ikke svært ved at se fordelene for både bureauerne og kunderne, når inter-

bureausamarbejdet fungerer: 

 

”Når det lykkedes, og man får en fælles brief, og man arbejder sammen om at komme med et kreativt oplæg 

(…), så gir 2 + 2 = 5.” (RB2, 47:14) 

 

”Vi tror meget på at man skal kunne samarbejde med andre (…) for det tror vi også på at vi som kreativ 

branche i Danmark skal være bedre til.” (RB4, 31:09) 

 

Til gengæld mener nogle af informanterne dog, at et inter-bureausamarbejde kan påvirke det at udøve IMC, 

hvor pointen er at centralisere kommunikationen og tale sammenhængende.  
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” (…) det kan være en udfordring (…) fordi man typisk har et forskelligt udtryk, og det kan variere ekstremt 

meget, så vi kan godt have lavet et koncept, så lægger vi det ud til et dialogbureau eller andre, og hvis vi ikke 

er inde over, så kan det godt ende et helt andet sted, hvor man tænker ’hvad skete der lige der?’” (RB1, 36:33) 

 

” (…) der kan man jo håbe på, at kunden er så stærk, for der er det jo kunden der på en eller anden måde 

skal sikre, at ligegyldigt hvad for en løsning de ser, der kommer hvorfra, peger i den samme retning.” (RB1, 

37:16) 

 

”Oftest oplever vi, at det ikke nødvendigvis er en fordel for kunden at have en ligestillet gruppe af bureauer, 

det vil ofte være smart for kunden at købe et leadbureau.” (RB3, 21:05) 

 

” (…) hvis man som virksomhed køber en portefølje, og beder dem om at arbejde sammen på tværs, så 

mister du ansvar (…) for historien.” (RB3, 21:48) 

 

”Jo flere bureauer du arbejder sammen med, jo mindre er chancen også for at det bliver integreret (…) så 

der kræver det jo, at man har et meget stærkt leadbureau som forstår at styre det, eller også at du har et 

ekstremt stærkt brand på den anden side og nogen der er rigtig rigtig gode til at få de forskellige discipliner 

til at arbejde sammen, det tror jeg er den største udfordring mange bureauer står med i dag, og i 

virkeligheden også mange kunder (…) derfor bliver IMC tit lidt halvhjertet.” (RB5, 08:44)  

 

På baggrund af ovenstående fortællinger, skiller især ét reklamebureau sig ud fra mængden. RB1 arbejder 

nemlig med en lidt anderledes forretningsmodel, når det kommer til inter-bureausamarbejde, da RB1 ejer to 

datterselskaber: 

 

”Vi har to datterselskaber, hvor det ene er et digitalt innovativt bureau (…) og så har vi også et andet bureau, 

som er et rent designbureau (…), dem arbejder vi ekstremt tæt sammen med (…) Vi ejer jo hinanden, så vi er 

ligeglade med om pengene ligger hos dem eller hos os (…) Ved at gøre det på den måde, kan vi levere de 

rigtige løsninger ” (RB1, 33:20) 

 

Pointen om at kunne levere de rigtige løsninger for kunden er bestemt ikke uvæsentlig i denne 

sammenhæng, og illustrerer i virkeligheden det manglende fokus på slutleverancen, da inter-
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bureausamarbejder ifølge ovenstående analyse, i større grad kommer til at handle om interne stridigheder 

og jagten på at få den største økonomiske fordel af virksomhedernes projekter.  

6.1.5 OPSUMMERING 

Det er i ovenstående analyse blevet belyst, at reklamebureauerne oplever stor efterspørgsel på integrerede 

løsninger eller integrerede kampagner. Det påpeges dog, at efterspørgslen er blevet mere implicit, hvilket 

skaber fare for misforståelser i samarbejdet, da det i specialets første analysedel er fundet, at der er 

vidtrækkende forståelser af IMC. Derudover er det fundet, at der forekommer en forskel mellem det 

virksomhederne giver udtryk for at efterspørge, og det de ender med at købe. Det er som regel mere 

kortsigtede og taktiske indsatser. Det påpeges i forlængelse heraf, at virksomhederne ikke er villige til at 

investere det, som det koster at initiere et længerevarende samarbejde, som er af en mere strategisk 

karakter. Der gives ydermere udtryk for, at virksomhederne heller ikke er villige til at investere det som det 

kræver ressourcemæssigt, at skulle arbejde mere strategisk med IMC. Derfor bliver meget af 

reklamebureauernes arbejde taktisk præget. Reklamebureauerne giver udtryk for, at virksomhederne ikke 

har den tålmodighed der skal til, for at arbejde mod længerevarende mål. Virksomhederne indsætter 

derimod kortsigtede løsninger, der går imod reklamebureauernes mere langsigtede initiativer. Der opleves 

oftest en sammenhæng mellem indkøb af taktiske eller strategiske løsninger afhængigt af hvem fra 

virksomhederne der er involveret i samarbejdet.  

Der er yderligere identificeret to udfordringer, der ikke hidtil er påpeget i nuværende forskningslitteratur. Den 

første udfordring vedrører virksomhedernes manglende kendskab til kanaler og kanalers præmisser. Den 

manglende kendskab til kanaler er også identificeret i specialets første analysedel. Den anden udfordring 

vedrører samarbejdsudfordringer mellem mediebureauer og reklamebureauer, som oftest er præget af 

konkurrence samt kommunikationsproblemer, der ender i ikke-integrerede medieplaner og kreative 

koncepter.  

Sidst er der fundet udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og andre typer af bureauer. Det er et 

anerkendt problem i branchen, selvom de færreste reklamebureauer er familiære med problemet. 

Protektionisme og jagten på den største økonomiske gevinst påpeges som de primære årsager til 

udfordringer i samarbejdet.  

 

I de næste afsnit, vil specialet gå i dybden med virksomhedernes perspektiv på reklamebureaurelationer.  
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6.2 VIRKSOMHEDERNES PERSPEKTIV PÅ 

REKLAMEBUREAURELATIONER 
I det følgende beskrives virksomhedernes perspektiv på arbejdet med IMC i samarbejde med 

reklamebureauer. Ligesom i afsnittene om reklamebureauernes perspektiv på virksomhedsrelationer, vil 

efterspørgslen efter integrerede løsninger fra virksomhederne i det følgende blive analyseret, ligesom 

virksomhedernes blik på varigheden af samarbejderne med reklamebureauerne vil blive analyseret. Derefter 

vil virksomhedernes opfattelser af reklamebureauernes evne til at dokumentere deres effekt blive analyseret, 

hvorefter virksomhedernes oplevelser af reklamebureauernes evne til at arbejde sammen med andre 

bureauer vil blive belyst.  

6.2.1 EFTERSPØRGSEL PÅ IMC 

Det er tidligere beskrevet, hvordan reklamebureauerne overordnet set, oplever det samme billede af 

virksomhedernes efterspørgsel på IMC. Virksomhedernes udmeldinger er dog mere tvetydige. 

 

Informanten fra V1 fortæller indledningsvist, at virksomhedens arbejde med IMC i virkeligheden er initieret 

på baggrund af anbefalinger fra reklamebureauet, og ser ikke selv IMC som værende et bærende element for 

sin kommunikations- og markedsføringsstrategi: 

 

”Nej (…) det er som regel dem, der synes at det (læs: IMC) er en fantastisk idé.” (V1, 11:03) 

 

Informanten mener ikke, at IMC i praksis har den ønskede effekt: 

 

”Det bliver lidt for akademisk (…) det er jo ikke sådan virkeligheden er.” (V1, 11:50) 

 

For at forstå ovenstående kommentar, bør informantens indledende beskrivelser og opfattelser af IMC (se 

første analysedel) sættes i perspektiv. Informanten fra V1 tillægger ikke IMC den betydning, som det ifølge 

både Kliatchko og Schultz og Schultz kræver, for at kunne skabe den tiltænkte værdi. Det tydeliggøres 

gennem ovenstående synspunkter, at informanten ikke kommer længere, end det første niveau af IMC, i form 

af den taktiske koordination af kampagnebudskaber. Problemet er, at hverken reklamebureau eller 

virksomhed har mulighed for at skabe den værdi, der er forbundet med IMC, når det ikke forankres i hele 

virksomheden, men kun anvendes sporadisk af en ekstern partner i form af et reklamebureau. Derfor kan V1 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 93 AF 198 

opleve, at integrerede kampagner ikke har den forventede effekt, fordi virksomheden i sin helhed ikke 

praktiserer IMC. Dermed opstår en fundamental udfordring i eksistensgrundlaget for samarbejdet, der i 

virkeligheden kan skade virksomheden mere, end det kan gavne den. Hvis reklamebureauet arbejder med 

IMC ud fra en forståelse af, at V1 praktiserer det på tværs af virksomheden, risikerer virksomheden at 

udsende integrerede budskaber, der ikke opfyldes i kundernes kontaktpunkter med virksomheden, hvorfor 

effekten heraf udebliver.  

Informanten fra V1 er den eneste, der besidder ovenstående synspunkter.  

 

Det er tidligere i analysen blevet påpeget, at der kan være en fare forbundet med at efterspørgslen på IMC i 

højere grad er blevet mere implicit, da dette kan føre til misforståelser. Informanten fra V3 er enig i 

reklamebureauernes udlægning af den implicitte efterspørgsel, og påpeger netop udfordringen ved 

forståelsen: 

 

”(…) jeg er ikke sikker på (…) at alle bureauer har netop den samme forståelse af hvad det er (læs: IMC)” (V2, 

18:22) 

 

Den implicitte efterspørgsel underbygges af informanten fra V5: 

 

” (…) det forventer vi (…) det vil være helt mærkeligt hvis det (læs: IMC) ikke var en del af deres (læs: 

reklamebureauers) dna.” (V5, 19:05) 

 

Dermed understreges det gennem de to ovenstående udlægninger, at der er en forventning fra 

virksomhederne om, at reklamebureauerne besidder kompetencerne, der gør dem i stand til at kunne 

rådgive virksomhederne om IMC. Dette stiller imidlertid reklamebureauerne over for en større problematik. 

Det er gennem teorien forklaret, at flere og flere virksomheder vælger, at gøre op med ønsket om at anvende 

ét bureau til at løse markedsføringsopgaver. I stedet ønsker virksomhederne større fleksibilitet i udvalget af 

bureauers kompetencer, hvorfor flere virksomheder ifølge teorien, ønsker at anvende flere bureauer. Det er 

samtidig kendt, at reklamebureauer ønsker at udvide deres kompetencer, for netop at kunne tilbyde den 

totale løsning, der gør dem i stand til at kunne opfylde informanten fra V5s forventning om, at IMC er en 

grundlæggende del, af reklamebureauernes dna.  
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Problematikken gøres ikke mindre i interviewet med informanten fra V3, som på nuværende tidspunkt 

befinder sig i en periode, hvor et nyt reklamebureau skal udvælges i takt med, at en ny forretningsstrategi 

skal sætte større fokus på IMC: 

 

”Hvor finder vi dem, der kan tænke hele vejen 360 grader rundt?” (V3, 24:08) 

 

Løsningen på denne modstrid i forventninger og faktiske efterspørgsel, findes imidlertid også i teorien, som 

kaster lys på vigtigheden af inter-bureausamarbejde, som vil blive analyseret sidst i denne analysedel.  

 

I det næste afsnit, vil virksomhedernes oplevelser af samarbejdsforholdenes længde blive analyseret i 

sammenhæng med de muligheder eller udfordringer det kan give. 

6.2.2 KORTSIGTEDE VS. LANGSIGTEDE SAMARBEJDER 

Næsten alle informanter er enige om, at den største værdi og de bedste resultater i arbejdet med IMC, skabes 

under de længerevarende samarbejdsforhold. Som det også tidligere i analysen er beskrevet, så er 

efterspørgslen på de kortvarige forhold ofte større end på de længerevarende (se afsnit 6.1.1 

EFTERSPØRGSEL PÅ IMC). 

Denne modstrid beskrives især af informanten fra V5, som anerkender fordelene ved det længerevarende 

samarbejde, men samtidig fortæller, at virkeligheden ofte er anderledes: 

 

” (…) jeg ville ønske jeg kunne sige langsigtede, fordi det tror jeg selv på er det bedste (…) men det bliver 

sjældent de langsigtede løsninger.” (V5, 19:55).  

 

Informanten fra V5 påpeger en række årsager dertil. Det beskrives af informanten, at brud i samarbejderne 

typisk sker grundet udskiftning i personalet. Dette argument opleves af flere informanter, heraf V2 og V4. 

Informanten fra V2 beskriver reklamebranchen som værende ekstremt personrelateret. Ydermere fortæller 

informanten, hvordan man hurtigt fornemmer hvilke personer i branchen, der gør det rigtig godt og har de 

gode kunder. Disse personer er særligt eftertragtede af mange bureauer, hvor nogen skifter bureau, mens 

andre starter deres eget (V2, 21:45). Derfor følger kunderne som regel med derhen, hvor de bedste, 

personlige relationer er skabt. Informanten fra V4 kender også til denne side af historien, og fortæller 

gennem et konkret eksempel, hvordan udskiftninger i personalet har været medvirkende til, at et 

reklamebureausamarbejde måtte ophøre:  
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“(…) der var (…) en kæmpe stor udskiftning af personale (…) jeg synes det er super vigtigt i et 

bureausamarbejde, at man har nogle mennesker med, som bliver klogere hele tiden (…) og over tid, at der 

ikke konstant er udskiftninger som gør at man skal klæde nye på igen og igen og igen” (V4, 31:50) 

 

Hvorledes der er tale om et kulturspecifikt fænomen, kan være svært at konkludere, men stor 

personaleudskiftning i den danske reklamebranche anses af flere informanter for at være en hindring, for at 

skabe længerevarende samarbejder, da samarbejderne opbygges mellem mennesker. Indsigten gør sig ikke 

gældende i øvrige videnskabelige undersøgelser, hvorfor det ikke kan udelukkes, om problemet er 

markedsspecifikt. Ikke desto mindre, er personaleudskiftning en udfordring for de længerevarende 

samarbejder blandt informanterne.  

Hvad fortæller det os om reklamebureauerne og længerevarende samarbejder? Umiddelbart må det rette 

kritikken mod reklamebureauernes brands. Af en af de ovenstående informanter, beskrives markedet som 

værende meget personrelateret, hvorfor reklamebureauernes brands i virkeligheden bliver overgået af 

medarbejderne. Derfor må det antages, at reklamebureauerne ikke er gode nok til at sælge deres eget brand 

og kultur godt nok, til at holde på kunderne, når deres medarbejdere skifter til konkurrenterne, eller starter 

deres eget. Fastholdelse af reklamebureauernes medarbejdere, bør derfor stå øverst på dagsordenen, hvis 

dette problem skal løses. 

 

Man kan i ovenstående diskussion tage med i overvejelserne, hvorledes personaleudskiftning i 

virksomhederne i lige så høj grad kan være medvirkende til, at samarbejder mellem reklamebureauer og 

virksomheder bliver kortvarige.  

 

Informanten fra V5 påpeger i forlængelse af personaleudskiftning, at hvis de hurtige resultater svigter i et 

bureausamarbejde, vil et bureauskifte ofte finde sted. Denne forklaring bør især ses i lyset af den store 

konkurrence, der er på markedet for reklamebureauer.  

Til sidst nævner informanten fra V5, at virksomheder ganske simpelt ønsker at prøve noget nyt, når de har 

arbejdet med et reklamebureau over en længere periode. Informanten nævner, at vedkommende kender til 

flere virksomheder, der ikke vil have samarbejder der er længere end for eksempel tre år (V5, 20:55). 

 

”Det handler simpelthen om, at nu skal der bare ske noget nyt. Det er ikke sundt, jeg tror ikke på at det er 

sundt.” (V5, 21:16).  

 



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 96 AF 198 

Ovenstående forklaringer på, hvorfor kortere samarbejdsforhold gør sig gældende i 

markedsføringsbranchen, er en fundamental svækkelse af reklamebureauer og virksomheders fremtidige 

samarbejde om IMC. Virksomheder og reklamebureauer er dybt afhængige af længerevarende samarbejder, 

for at kunne arbejde strategisk med IMC, og dermed høste den gevinst, der ligger i at give interessenterne en 

sammenhængende oplevelse på tværs af kontaktpunkter. Et brud i samarbejdet kan ændre retningen for 

virksomhedens IMC, og dermed ændre interessenters opfattelse af brandet.  

 

I det næste afsnit, vil virksomhedernes oplevelser af reklamebureauernes evne til at dokumentere deres 

effekt blive analyseret. Derudover vil virksomhedernes muligheder for at vurdere succesen af samarbejdet 

med reklamebureauerne blive analyseret.  

6.2.3 MÅLBARHED 

Målbarhed er et emne, der fylder meget i moderne markedsføringsteori, især i forbindelse med IMC. Samtidig 

er dokumentation af markedskommunikation blevet mere udbredt end tidligere, grundet nye digitale 

muligheder. Der er stadig mange ubekendte faktorer, der gør det svært for både reklamebureauer og 

virksomheder, at kunne måle effekten af IMC, hvorfor det er sværere for virksomhederne at kunne bedømme 

reklamebureauernes arbejde. Informanterne er dog ikke i tvivl om, at reklamebureauernes dokumentation af 

deres indsatser, er noget der betyder meget for virksomhederne: 

 

”Det er også vigtigt at de har en proces internt (…) der tester, at det de kommer op med rent faktisk er noget 

der virker, og ikke bare er en kanin op af hatten (…) Den proces bør ethvert reklamebureau efterhånden have 

liggende” (V2, 24:22) 

 

”Jeg har behov for at kunne dokumentere værdien i at arbejde integreret med markedsføring, og 

konceptuelt med marketing og mere strategisk med marketing” (V4, 22:45) 

 

Det er forskelligt, i hvor høj grad informanterne mener, at reklamebureauerne er gode eller dårlige til at 

kunne dokumentere effekten af deres arbejde. Overordnet set, mener størstedelen af informanterne dog, at 

det er et område, som reklamebureauerne godt kan forbedre sig på, heraf informanten fra V1, som især 

mener, at reklamebureauerne mangler dokumentation for deres arbejde:  
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”Det er de pisse dårlige til (læs. dokumentation af målbarhed), bare lige for at sige det som det er. Jeg tror 

ikke nogensinde at de har sagt til mig ’ved du hvad, vi laver sgu lige en fokusgruppe (…) ’” (V1, 33:29) 

 

”(…) det har de aldrig nogensinde foreslået, de har aldrig stoppet en mand på gaden og sagt ’den der 

reklame du så lige før, hvad synes du om den?’ (…). Det skal de blive bedre til!” (V1, 34:03) 

 

Informanten fra V2 blev også spurgt direkte ind til, hvorledes informanten oplever, at reklamebureauerne er 

gode til at komme med ideer der er baseret på indsigter. Svaret var klart nej (V2, 26:40). 

 

Når det kommer til målbarhed, oplever de adspurgte informanter, at det er svært at opsætte klare mål for 

reklamebureauerne, som de kan holdes op imod. Informanterne vil gerne se resultater for deres 

overordnede strategiske mål som salg, image og kendskabsgrad, men alligevel mener flere af informanterne 

ikke, at man kan stille reklamebureauet til ansvar for virksomhedens overordnede målsætninger. Derfor 

beskriver nogle af informanterne, hvordan reklamebureauernes arbejde ofte bliver gjort op i meget taktiske 

mål.  

Det virker ikke utænkeligt, at denne berøringsangst for at forbinde reklamebureauernes arbejde med 

længerevarende strategiske mål skyldes, at det tidligere i denne analysedel er gjort klart, hvordan der 

primært arbejdes kortsigtet med IMC. Det begrænser mulighederne for at arbejde strategisk. Derfor bliver 

reklamebureauernes arbejde i højere grad en leverance, som en del af et kunde/leverandør forhold, der gør 

det sværere for virksomhederne at holde reklamebureauerne ansvarlige for virksomhedens overordnede 

målsætninger. I den bedste verden kan der ikke være tvivl om, at reklamebureauer burde spille en større 

rolle i længerevarende samarbejder, så begge parter har større mulighed for at arbejde langsigtet og 

strategisk mod virksomhedens mere overordnede forretningsmål. De længerevarende samarbejder vil i 

endnu højere grad kunne gøre reklamebureauerne til samarbejdspartnere og rådgivere, frem for 

leverandører af taktiske kampagner, der har svært ved at påvirke virksomhedernes IMC på længere sigt. 

Kortvarige samarbejder mellem virksomheder og reklamebureauer afspejler ikke den måde IMC opfattes på i 

dag, hvor Kliatchko lægger vægt på, at det er det længerevarende arbejde med IMC der skaber værdi.  

 

I næste afsnit vil virksomhedernes oplevelser af reklamebureauernes evne til at samarbejde med andre 

bureauer blive analyseret. 
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6.2.4 INTER-BUREAUSAMARBEJDE 

I det følgende beskrives, hvordan de interviewede virksomheder oplever bureauernes evner til at arbejde 

sammen, og derefter beskrives virksomhedernes opfattelse af vigtigheden i at anvende flere bureauer i 

udviklingen af IMC. Derudover vil det følgende afsnit også omhandle virksomhedernes syn på bureauernes 

evne til at levere et integreret slutprodukt under inter-bureausamarbejder. 

6.2.4.1 VIRKSOMHEDERNES HOLDNINGER TIL AT SAMARBEJDE MED FLERE BUREAUER 

Størstedelen af informanterne, der repræsenterer deres respektive virksomheder, beskriver at bureauernes 

evne til at samarbejde er en vigtig faktor for virksomhedernes udvikling af IMC.  

Samtidig påpeger de også, at det er en stor udfordring at få bureauerne til at arbejde sammen, men at det er 

en nødvendighed for virksomhederne, at deres bureauer kan samarbejde for at levere den bedste løsning.  

 

”De vil alle sammen sige at det kan de (læs. reklamebureauerne) godt (red. samarbejde med hinanden) (…) 

men de har det ikke så godt med det reelt (…) Helt grundlæggende i reklamebranchen er en frygt for at der 

er nogen andre der løber med kunden.” (V2, 40:22) 

 

Det understreges især, hvordan bureauernes interne stridigheder påvirker det faktum, at virksomhederne i 

virkeligheden bare vil sikre sig, at de får leveret den bedste samlede løsning.  

 

”Det er ikke fordi man ikke forstår det, det er bare umuligt at arbejde med” (V2, 40:43) 

 

Informanten fra V1 fortæller, at vedkommendes bureauer slet ikke taler sammen, og det er et bevidst valg: 

 

”De snakker ikke rigtig sammen, og det skyldes at vores reklamebureau-kontrakt faktisk lidt, mere eller 

mindre siger, at de skal lave det hele. Og det ved jeg godt, skal de det, så bliver det sgu for tungt (læs. dyrt), så 

skal der bare laves 36 bannere, og lige siddes i rundkreds omkring det, og det kan jeg sgu ikke” (V1, 31:10) 

 

En af årsagerne til at anvende flere bureauer, er at der ønskes specialister frem for generalister på specifikke 

typer af opgaver. 
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“Vi har haft et bureau gennem rigtig mange år, og så har vi haft nogen ved siden af (…) det kan være til 

disciplinspecifikke aktiviteter.” (V2, 22:15) 

 

Informanten fra V3 påpeger vigtigheden af, at de bureauer virksomheden selv vælger til opgaverne, skal 

kunne arbejde sammen og levere én løsning: 

 

”Hvis du spørger mig hvad der er et vigtigt parameter for mig, det er faktisk, at hvis jeg vælger at have flere 

bureauer i spil, så er det faktisk ret vigtigt for mig at jeg kan sætte dem sammen.” (V3, 41:08) 

 

”Det er et krav, at hvis man ligesom har flere i spil, at de skal være villige til også at arbejde sammen med de 

andre leverandører.” (V3, 41:38) 

 

I teorien kritiseres inter-bureauløsningen for at kunne risikere at gå på kompromis med at kommunikere 

sammenhængende, når budskaber skifter hænder og bliver produceret af flere parter med forskellige udtryk. 

Flere informanter udtrykker dog en klar holdning til denne problemstilling: 

 

”Det gør ikke så meget (…) det hænger sammen med, at jeg jo synes at kompetencen for det her, den skal 

ligge hos virksomheden, og hvis den gør det (…) så har jeg også nemmere ved at holde øje med at de gør det 

rigtige.” (V2, 41:51) 

 

”Orkestrere, det er det det handler om, altså det handler om at orkestrere sin afdeling og sine leverandører, 

sådan så man har sat et godt hold, om det er eksterne eller interne, det betyder ikke så meget, bare man kan 

få det til at spille sammen (…) Violinerne, dem vil jeg gerne have in-house, hvorimod dem der spiller trompet, 

(…) de må godt være nogle der bare kommer ind når vi spiller koncerter.” (V2, 43:29) 

 

Det påpeges altså af informanten fra V2, at anvendelsen af flere bureauer ikke nødvendigvis behøver at 

påvirke det at udøve IMC, så længe magten og kompetencerne for IMC er placeret i virksomheden. På den 

måde sikres det, at alt hvad der produceres fra bureauerne, kommer igennem virksomhedens ‘filter’, der 

dermed sikrer sammenhæng og klarhed af virksomhedens budskaber.  

Ulempen herved ligger i ressourceallokering. Det er tidligere beskrevet, hvordan virksomheder anvender 

reklamebureauer som et tillæg til deres egne kompetencer, heraf ofte grundet mangel på tid. Informanten 
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fra V3 fortæller, ligesom informanten fra V2, at IMC sagtens kan lade sig gøre ved at anvende flere bureauer, 

men påpeger netop tidsaspektet som en faktor:  

 

”Jeg mener godt man kan lave integrerede løsninger, selvom man er flere bureauer, men det kræver jo noget 

mere af mig, for så bliver det pludselig mig der skal sidde med overblikket og sikre mig at det bliver 

integreret.” (V3, 40:57) 

 

Dermed kræver det mere af virksomheden, hvis der anvendes flere bureauer til samme opgave.  

Hertil indtræder diskussionen om anvendelsen af et leadbureau. Dette tiltaler nogle informanter, men prisen 

på et leadbureau, holder mange små- og mellemstore virksomheder væk.  

 

”Som udgangspunkt synes jeg at tanken om at have et leadbureau, man arbejder sammen med, og som 

hjælper med at tænke integreret, giver rigtig god mening” (V4, 26:29) 

 

“Jeg tror godt man kan finde nogen der kan styre det hele, men så kan det også være at de er meget dyre (…) 

og så skal du have store budgetter, og så store budgetter har vi heller ikke” (V3, 24:30) 

 

Det er altså tvetydigt blandt informanterne fra både reklamebureauerne og virksomhederne, hvordan 

problemstillingen med inter-bureausamarbejdet skal løses. 

6.2.5 OPSUMMERING 

Virksomhederne anerkender ligesom reklamebureauerne, at de implicit forventer at få leveret integrerede 

løsninger og -kampagner. De anerkender dog ydermere, at samarbejderne med reklamebureauerne ofte 

ender med at være kortvarige på grund af; stor personaleudskiftning, jagten på hurtige resultater og ønsket 

om fornyede kreative kræfter. 

Derudover er virksomhederne utilfredse med reklamebureauernes evne til at kunne dokumentere effekten af 

deres indsatser. Virksomhederne vil også i højere grad kunne bedømme reklamebureausamarbejdet mod 

virksomhedernes mere overordnede forretningsmål, hvilket umuliggøres, da samarbejderne oftest er for 

korte til kunne retfærdiggøre, at gøre reklamebureauerne medansvarlige for forretningsmål.  

Sidst er virksomhederne trætte af, at reklamebureauerne ikke kan finde ud af at arbejde sammen. De ønsker 

i højere grad at bureauerne bliver bedre til at fokusere på at levere den bedste løsning for kunden (læs 

virksomhederne), i stedet for at kæmpe med protektionisme og om økonomi. Virksomhederne vil selv kunne 
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sammensætte den bureaukonstellation, der passer bedst til deres behov inden for bureauernes forskellige 

kompetenceområder, og forventer at de skal kunne arbejde sammen.  

6.3 DELKONKLUSION 
Det er i specialets anden analysedel blevet belyst, at efterspørgslen på IMC er blevet så stor, at den er gået fra 

at være eksplicit efterspurgt til at være implicit forventet. Imidlertid kan dette skabe udfordringer i 

samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder, fordi det i specialets første analysedel er blevet 

belyst, hvordan forståelsen af IMC varierer meget på tværs af informanterne. Derudover er det blevet belyst, 

at der foreligger en forskel imellem det virksomhederne giver udtryk for at de efterspørger, og det de ender 

med at købe. Derfor har analysen også vist, at der i virkeligheden efterspørges kortsigtede frem for 

langsigtede løsninger af en række årsager, heraf; stor personaleudskiftning, jagten på hurtige resultater samt 

en trang til at prøve nye kreative kræfter af.  

Selvom efterspørgslen i højere grad går på de kortsigtede løsninger, er det dog belyst, hvilke konkrete fordele 

det afføder at have længerevarende samarbejder.  

Derudover er det blevet belyst, at der sjældent sidder de rette beslutningstagere fra virksomhederne med 

ved bordet. Det mindsker muligheden for at kunne lave den investering det kræver, for at kunne arbejde 

strategisk med IMC. Nogle reklamebureauer imødegår dette problem, ved at stille krav om involvering fra 

topledelsen i et samarbejde. 

Analysen har ydermere belyst to konkrete udfordringer, der ikke tidligere er belyst gennem eksisterende 

forskningslitteratur. Det er identificeret, at mediebureauerne spiller en stor rolle i samarbejdet mellem 

reklamebureauer og virksomheder. Mediebureauerne står med en stor magt, da det er dem der er ansvarlige 

for indkøb af medier, hvorfor mangel på kommunikation mellem reklamebureauer og mediebureauer kan 

føre til ødelagte strategier. En af årsagerne hertil, findes blandt andet i udviklingen af data, der i højere grad 

gør mediebureauerne i stand til at tilbyde en rådgivning, der sætter dem i direkte konkurrence med 

reklamebureauerne og andre bureauer.  

Den anden udfordring der påpeges fra især reklamebureauerne, er virksomhedernes usikkerhed og 

manglede viden om mediekanaler samt deres præmisser. Derfor opstår der udfordringer i beslutningen om, 

hvilke medier der skal anvendes samt hvorfor. 

I forlængelse af dette ligger også et problem fra begge parter, om at kunne dokumentere effekten af at 

arbejde med IMC. En af årsagerne hertil befinder sig i teorien, men en anden bærende årsag til problemet er, 

at virksomhederne har svært ved at kunne gøre reklamebureauerne medansvarlige for de overordnede 

forretningsmæssige mål. Dette kan blandt andet skyldes, at samarbejdet med reklamebureauerne er for 
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kortvarigt til at kunne dokumentere en længerevarende effekt på kerneforretningen. Derfor bliver arbejdet 

med IMC meget taktisk funderet.  

Sidst er belyst problematikken vedrørende inter-bureausamarbejde. Det anerkendes af reklamebureauerne, 

at der foreligger en række problemer i samarbejdet mellem bureauerne, men ingen af informanterne 

genkender problemet hos dem selv. Derimod har virksomhederne ikke svært ved at genkende problemet, og 

beskriver hvordan det gør samarbejdet sværere, når bureauerne ikke kan samarbejde.  

 

I specialets næste og sidste analysedel, vil udfordringerne der er påpeget gennem specialets første og anden 

analysedel udmunde i konkrete løsningsforslag til hvordan disse udfordringer kan imødegås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSEDEL 3



MARK SEBASTIAN PÄTGES ALLERUP & DINA LEBRINNE ⎟ CAND.MERC.KOM KANDIDATAFHANDLING ⎟ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

SIDE 104 AF 198 

7.0 ANALYSEDEL 3 
Analysedel 3 har til formål at besvare erkendelsesspørgsmål 3: 

 

3. Hvad kan reklamebureauer og virksomheder gøre, for at opnå et bedre samarbejde omkring integreret 

markedskommunikation, med henblik på at skabe effektive og værdiskabende kommunikationsløsninger? 

 

I det følgende kapitel, vil de identificerede udfordringer fra specialets første og anden analysedel blive 

besvaret med mulige løsningsforslag, der vil kunne forbedre samarbejdet mellem virksomheder og 

reklamebureauer i deres fælles arbejde med IMC. 

Der er i specialets første og anden analysedel fundet fire overordnede udfordringer: 

 
Figur 16 - Udfordringer 

Ovenstående forståelsesmæssige såvel som praktiske udfordringer, åbner samtidig op for nogle større 

spørgsmål omkring både reklamebureauernes rolle i arbejdet med virksomhedernes IMC-strategi samt 

virksomhedernes eget ansvar for udviklingen og håndteringen af denne.  

Derfor vil specialets tredje analysedel til sidst diskutere disse forhold, med henblik på at kunne danne en 

større forståelse for begge parters roller samt ansvar i samarbejdet om IMC.   
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7.1 FORSTÅELSESGRUNDLAG 
Specialets undersøgelse har identificeret betydelige forskelle i forståelsen af 

IMC blandt både forskere, virksomheder og reklamebureauer. Misforståelser 

om IMC kan være medvirkende til at skabe barrierer for virksomhedernes evne 

til at kunne arbejde med IMC. Det følgende afsnit vil søge at afdække de fundamentale 

forståelsesudfordringer, der er afgørende at løse, for at kunne arbejde succesfuldt med IMC. Derudover vil 

konkrete løsningsforslag blive præsenteret, med henblik på hvordan samarbejdsudfordringerne kan 

imødegås. 

7.1.1 DATA SOM VEJEN FREM MOD ET OUTSIDE-IN PERSPEKTIV 

Specialets første analysedel viser tydeligt, at informanterne generelt er enige om, at der er sket store 

ændringer i markedsføringslandskabet. Især skiftet i magtforholdet mellem virksomheder og forbrugere, 

bliver påpeget som en af de helt store ændringer. Forbrugerne er afgørende for, om en virksomhed har et 

eksistensgrundlag, og i takt med at forbrugere er blevet langt mere professionelle og kritiske, kræver det 

derfor mere af virksomhederne, at bevise deres værd. Derudover bliver forbrugere dagligt eksponeret for så 

mange reklamebudskaber, at de er blevet meget selektive i forhold til, hvad de vælger at tildele 

opmærksomhed. Det giver virksomhederne store udfordringer, da det kan være svært at have nok 

gennemslagskraft til at skære igennem reklamestøjen.  

IMC, hvis anskuet ud fra et outside-in perspektiv, kan hjælpe virksomhederne til at styrke deres 

gennemslagskraft, ved at være responsiv i forhold til forbrugernes behov, ambitioner og forventninger. 

Dermed imødegår virksomhederne forbrugerproblemer, fostrer en positiv forbrugeroplevelse med brandet 

samt styrker forbrugernes forhold til brandet og virksomheden (Kliatchko 2008: 146). Det er derfor 

paradoksalt, at over halvdelen af informanterne i specialets første analysedel forstår IMC ud fra et inside-out 

perspektiv, som hverken teoretisk eller i praksis kan imødegå forbrugernes stigende krav.  

For at få succes med IMC, er det derfor altafgørende, at virksomhederne formår at tænke outside-in i alle 

dele af virksomheden, og dermed får forankret en forbrugerorienteret kultur internt.  
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For at opnå et outside-in perspektiv, bør både reklamebureauer og virksomheder blive bedre til at udnytte 

den stigende mængde af data, der i dag er tilgængelig om forbrugere. Dermed vil markedskommunikation i 

højere grad kunne opfylde dets formål, nemlig at være effektivt og værdiskabende, nærmere end bare at 

være sjovt og iøjnefaldende.  

Ved at blive bedre til at fokusere på data som indsigtsgrundlag, vil virksomheder kunne bevæge sig højere op 

i Schultz og Schultz niveauer for strategisk integration af IMC.  

Derudover bør både reklamebureauer og virksomheder fremadrettet fokusere på at ansætte nye 

kompetencer, der er mere datafokuserede, så data bliver et lige så vigtigt element som kreativitet. 

Dataorienterede medarbejdere kan dermed være med til at gøre reklamebureauer og virksomheder bedre til 

at træffe beslutninger på forbrugernes præmisser, og dermed i højere grad tage et outside-in perspektiv - der 

virker.      

7.1.2 KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATION… 

Efterspørgslen på IMC er gået fra at være eksplicit til 

at være mere implicit. Specialets første analysedel 

har tydeliggjort, at fænomenet ikke kan bære at 

blive efterspurgt implicit, da det er paradoksalt i 

forhold til de mange forståelser af IMC, der er 

identificeret. Der er derfor en problematik i at IMC 

forstås forskelligt af praktikere, da der kan være 

større grobund for misforståelser i samarbejdet, når 

IMC-løsninger bliver efterspurgt implicit. Derfor bør 

ethvert samarbejde starte med at diskutere 

virksomhedens nuværende og fremtidige planer 

om deres arbejde med IMC. Først derefter giver det 

mening at tale om, hvilken rolle reklamebureauet skal spille i virksomhedens IMC-strategi.   

 

 

 

Figur 17 - IMC samarbejdsproces 
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Det er altafgørende, at virksomheder og reklamebureauer starter ethvert samarbejde med at italesætte hvad 

formålet med IMC er. Dette er med henblik på at opnå konvergerende forståelser af fænomenet. 

Dernæst er det vigtigt, at virksomhed og reklamebureau får talt om begge parters forventninger til 

samarbejdet og sammen får tydeliggjort reklamebureauets rolle i processen. 

Ud fra reklamebureauets definerede rolle i samarbejdet, er det vigtigt, at både reklamebureau og 

virksomhed tilfører de rette kompetencer i processen – afhængigt af, om der skal arbejdes taktisk eller mere 

strategisk. 

Det er afgørende, at disse ”tre skridt” (se figur 17) kontinuerligt bliver italesat i et IMC-samarbejde mellem 

virksomhed og reklamebureau, for at sikre, at alle parter arbejder i samme retning, og forbrugeren dermed 

får en så integreret oplevelse af virksomheden som muligt.     

7.1.3 KANALVALG PÅ FORBRUGERES OG MEDIERS PRÆMISSER 

Det er i specialets første og anden analysedel fundet, at udvælgelsen og anvendelsen af kanaler spiller en 

meget stor rolle i informanternes opfattelser og udlæggelser af IMC.  

Omkring halvdelen af informanterne ser IMC som en disciplin, der primært handler om at anvende 

konsistente budskaber på tværs af samtlige kanaler. Det er også blevet påpeget, at virksomheder generelt 

har svært ved at forstå de forskellige mediers præmisser. Der kan derfor nemt opstå udfordringer i 

samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder, hvis der ikke er et fælles forståelsesgrundlag for 

prioriteringen af kanaler, deres præmisser samt det generelle fokus på kanaler i samarbejdet om IMC.  

 

 

 
Der er to afgørende faktorer, som skal overvejes, når man vælger hvilke kanaler at kommunikere på, nemlig 

relevance og preference (Kliatchko 2008: 149-50). Der er en generel misforståelse i branchen om, at IMC 

opfordrer til at benytte flest mulige kanaler i forsøget på at opnå størst mulig eksponering og dermed størst 

mulig effekt. IMC har, ifølge Kliatchko, tværtimod et langt større forbrugerorienteret perspektiv, hvor viden 

om forbrugerne er altafgørende, for at kunne bestemme hvilke kanaler der er mest effektive at benytte. 

Udvælgelse af kanaler ud fra relevance sikrer, at virksomheden er til stede der, hvor forbrugerne er. 

Udvælgelse af kanaler ud fra preference sikrer, at der tages udgangspunkt i de kanaler, hvor forbrugerne selv 

ønsker at interagere med virksomheden samt hvordan de ønsker at kommunikeres med (Kliatchko 2008: 
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150). Med reference til det første løsningsforslag, vil et prioriteret kanalvalg kunne understøttes af en øget 

anvendelse af data.  

7.2 STRATEGISK/TAKTISK UDØVELSE AF IMC 
Det er i specialets første analysedel fundet, at der hersker en overvejende 

enighed blandt både reklamebureauer og informanter om, at IMC bør 

anvendes på et strategisk niveau. Derudover anerkendes det blandt 

informanterne, at IMC bør indlejres på tværs af organisationen og være medvirkende til at understøtte 

virksomheders forretningsmæssige målsætninger. Det er i specialets anden analysedel også fundet, at 

virksomhederne i høj grad giver udtryk for at være interesserede i integrerede løsninger af strategisk 

karakter. Derimod mener reklamebureauerne ikke, at det er de strategiske løsninger, som virksomhederne 

ender med at købe. Det er paradoksalt, at virksomhederne opfatter IMC strategisk, men handler meget 

taktisk. En af årsagerne hertil kan være, at det rent faktisk er et fåtal af virksomheder der formår at arbejde 

strategisk med IMC (Laurie & Mortimer 2011: 1467). En anden årsag hertil kan være, at virksomhederne ikke 

påtænker reklamebureauernes rolle som værende strategisk, men derimod taktisk. Dette virker imidlertid 

ikke til at være tilfældet, da næsten alle informanter fra virksomhederne fortæller, at de ønsker at 

reklamebureauerne i højere grad bliver en strategisk samarbejdspartner, frem for blot at være en leverandør 

af integrerede kampagner. Virksomhederne ønsker derudover, at reklamebureauerne bliver mere proaktive 

og dermed træder mere ind i den rådgivende rolle. Ovenstående stiller krav til både reklamebureauers og 

virksomheders evner til at skabe længerevarende samarbejder. 

7.2.1 LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER 

Ifølge Laurie og Mortimer (2011) tager de færreste virksomheder sig tiden til at gennemføre de omfattende 

ændringer, det kræver at arbejde integreret med markedskommunikation (s. 1467). Derfor foretager 

virksomhederne ofte små, hurtigere justeringer, som giver skuffende resultater (Laurie & Mortimer 2011: 

1467). Informanterne har tidligere påpeget dette som værende kortsigtede salgsorienterede kampagner. 

Kortsigtede indsatser kan være årsagsforklarende til den modstrid, der er fundet i specialet, hvor 

virksomhederne opfatter IMC strategisk, men i virkeligheden ofte ender med at handle taktisk, i deres 

samarbejde med reklamebureauerne.  
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Løsningen er længerevarende relationer, som bør være topprioritet, når det handler om at skulle arbejde 

integreret. Virksomhederne har påpeget tre årsager til, hvorfor samarbejder med reklamebureauer ofte 

ender med at være kortvarige; stor personaleudskiftning, jagten på hurtige resultater samt fornyelse af 

kreative kræfter. Disse problemstillinger bør håndteres for at kunne sikre længerevarende samarbejder. 

På baggrund af ovenstående, vil det uddybes hvordan løsningsforslag 4 kan imødegås, med henblik på at 

øge mulighederne for længerevarende samarbejder. 

7.2.1.1 PERSONALEUDSKIFTNING 

Det er tidligere blevet belyst, at stor personaleudskiftning i reklamebranchen er en drivende faktor for 

kortvarige samarbejder mellem virksomheder og reklamebureauer. Løsningen for reklamebureauer kan 

bestå af to elementer: 

 
• Branding  

• Fastholdelse af medarbejdere 

 

7.2.1.1.1 BRANDING 

I specialets undersøgelse er det belyst, at kunderne har en tendens til at følge med reklamebureauernes 

medarbejdere, når disse enten skifter reklamebureau eller starter deres eget. Denne personaleudskiftning er 

ifølge specialets informanter et hyppigt fænomen. Dermed står reklamebureauerne med et 

brandingproblem, da medarbejderne vægter tungere end reklamebureauets brand, i virksomhedernes 

perception. Reklamebureauerne bør dermed arbejde på at udvikle deres brands således, at kunderne 

forbinder kompetencer, awards, kultur og mindset med reklamebureauet og ikke deres medarbejdere.  

Reklamebureauer sælger rådgivning, og rådgivning bygger på viden. Derfor er reklamebureauernes opgave 

at fokusere på at opbygge en intern vidensplatform, der stabiliseres således, at den er modstandsdygtig over 

for udskiftninger i personalet. Noget viden vil altid forlade reklamebureauet når medarbejdere udskiftes, 

men organisatoriske processer, filosofier og andet der opbygges over tid, bør i højere grad integreres 

således, at fundamentet kan skabe reklamebureauets konkurrencemæssige fordel.  

LØSNINGSFORSLAG 1 MOD ET FORBRUGERORIENTERET PERSPEKTIV  
BASERET PÅ STØRRE BRUG AF DATA

LØSNINGSFORSLAG 2 ITALESÆTTELSE AF FORMÅLET MED  
INTEGRERET MARKEDSKOMMUNIKATION

LØSNINGSFORSLAG 3
SIKRE ET PRIORITERET KANALVALG BASERET PÅ EN  
FORSTÅELSE AF FORBRUGERNES REELLE ADFÆRD  
SAMT EN FORSTÅELSE FOR MEDIERNES PRÆMISSER

LØSNINGSFORSLAG 4
LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER SOM FUNDAMENT 
FOR AT KUNNE ARBEJDE STRATEGISK OG SUCCES- 
FULDT MED INTEGRERET MARKEDSKOMMUNIKATION

LØSNINGSFORSLAG 5
VIRKSOMHEDER SKAL SE REKLAMEBUREAUER  
SOM EN SAMARBEJDSPARTNER I STEDET FOR  
EN LEVERANDØR

LØSNINGSFORSLAG 7
VIRKSOMHEDER SKAL BRIEFE REKLAMEBUREAUER 
OG MEDIEBUREAUER SAMLET, OG STILLE KRAV OM 
AT DE UDVIKLER ÈN SAMLET INTEGRERET LØSNING

LØSNINGSFORSLAG 6 REKLAMEBUREAUER SKAL KNYTTES TÆTTERE PÅ  
VIRKSOMHEDERNES FORRETNING
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7.2.1.1.2 FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE 

Ifølge specialets undersøgelse indikeres det, at reklamebureauernes vigtigste ressource er deres 

medarbejdere. Derfor er fastholdelse af reklamebureauernes medarbejdere et vigtigt fokuspunkt. Ved at 

skabe en arbejdskultur, der fordrer til længerevarende relationer mellem reklamebureau og medarbejdere, 

får reklamebureauerne samtidig større mulighed for at skabe længerevarende samarbejder med deres 

kunder. Det bør samtidig fremstå som en konkurrencemæssig fordel, at kunne holde på sine medarbejdere 

og skabe en unik kultur, i en branche der er kendetegnet ved at have stor udskiftning i stabsfunktionerne. 

Derudover vil fastholdelse af reklamebureauernes medarbejdere stille reklamebureauerne stærkere, i 

forhold til at kunne tilbyde ekspertrådgivning inden for integrerede løsninger. 

7.2.1.2 HURTIGE RESULTATER 

Det er derudover i specialets undersøgelse fundet, at virksomhederne ønsker at se hurtige resultater i 

samarbejdet med reklamebureauerne. Grundet den store konkurrence, står mange ivrige konkurrerende 

bureauer i kø, for at overtage pladsen for forgængeren. Dette kan presse både reklamebureauer og 

virksomheder, hvilket kan føre til kortvarige samarbejder. Hvis reklamebureauer skal være virksomhedernes 

strategiske samarbejdspartner, der over længere tid skal være med til at understøtte virksomhedernes IMC, 

er jagten på de hurtige resultater en svækkelse for samarbejdet og det endelige mål. Det må ikke negligeres, 

at det tager tid at finde de helt rigtige samarbejdspartnere. For virksomhederne må jagten på de små, 

hurtige succeser dog ikke overstige målet om at arbejde integreret med længerevarende forretningsmål for 

øje.  

7.2.1.3 FORNYET KREATIVITET 

Det er ydermere i specialets undersøgelse fundet, at nogle virksomheder vælger at udskifte deres 

reklamebureau efter et stykke tid, for at prøve kræfter med ny kreativitet og nyt udtryk. Denne 

problemstilling bør ligeledes være alarmerende for især virksomhederne. Det er tidligere beskrevet, hvordan 

formålet med IMC er at give forbrugerne en sammenhængende oplevelse af et brand på tværs af 

kommunikationskanaler, hvor forbrugerne møder virksomhederne. Derfor forsøger virksomheder, der 

arbejder med IMC, at skabe en sammenhængende oplevelse, der gør sig udslagsgivende i det visuelle udtryk, 

kommunikationen, indretningen, medarbejderuniformer osv. Argumentet for fornyet kreativitet giver ikke 

altid mening i en IMC kontekst, da udviklingen af et nyt udtryk eller et nyt særpræg fra et nyt reklamebureau, 

ikke nødvendigvis vil skabe den kontinuitet, der bør være på længere sigt i virksomhedens 

markedskommunikation. Derfor bør virksomhederne i virkeligheden være mere påpasselige med denne 
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udskiftning, og derimod forsøge at skabe den nødvendige fornyelse af kreativiteten med det nuværende 

reklamebureau.  

7.3 REKLAMEBUREAU VS. MEDIEBUREAU 
I specialets anden analysedel bliver det påpeget af alle reklamebureauerne, at 

der er store udfordringer med mediebureauerne, og at der ofte er stridigheder 

imellem de to parter. En af informanterne påpeger, hvorfor det blandt andet er 

svært for de to parter at samarbejde: 

 

“Kunden briefer mediebureauet og reklamebureauet hver for sig, de kommer tilbage med deres medieplan 

og kreative koncept, hver for sig, og der er først dialog når man står i eksekveringsfasen” (RB2, 45:06) 

 

Ofte har reklamebureauerne ikke indflydelse på, hvilke medier der bliver købt ind. Dette kan forårsage, at 

reklamebureauet går i en helt anden retning, end den medieplan som mediebureauet har lagt. Som RB2 

forklarer, er det ofte først i eksekveringsfasen, at reklamebureauet bliver informeret om medieplanen. Dette 

kan i værste fald kan ødelægge det kreative koncept, som reklamebureauet har udviklet. Andre gange bliver 

reklamebureauet informeret tidligere i forløbet om hvilke medier der er indkøbt. Det er ikke nødvendigvis en 

god løsning, da reklamebureauet dermed bliver fastlåst af medieplanen, hvilket kan føre til et dårligere 

kreativt koncept. Der opstår altså en separering af medieplanen og det kreative koncept, når mediebureauer 

og reklamebureauer bliver briefet hver for sig, hvilket tydeligt ses i første del af figur 18 nedenfor. Det kan 

ende ud i to vidt forskellige løsninger, som kan være svære at forene, hvis retningerne for medieplanen og 

det kreative koncept er modstridende.  

 
Figur 18 - Reklamebureau & Mediebureau samarbejde 
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Det er derfor vigtigt, at mediebureau og reklamebureau bliver briefet sammen, for derefter at samarbejde om 

både det kreative koncept og medieplanen. For at løse udfordringerne der vedrører modstridende interesser 

mellem reklamebureau og mediebureau, bør virksomhederne lave mere klare rollefordelinger på de 

opgaver, der ønskes løst. Det er vigtigt at der tænkes i integration, allerede fra virksomhedens brief.  

Både virksomhed, reklamebureau og mediebureau bør derudover stille krav til hinanden om, at udarbejde 

en responsiv løsning for forbrugeren. Forbrugeren bør være i centrum for udviklingen af enhver løsning, og 

ikke virksomheden, reklamebureauet eller mediebureauet.  

Det vil resultere i én sammenhængende løsning, hvor konceptet stemmer overens med de medier, der er 

blevet indkøbt, hvilket i sidste ende vil fordre et bedre og mere integreret slutprodukt til forbrugeren.  

7.4 INTER-BUREAUSAMARBEJDE 
Opblomstringen af specialiserede bureauer udfordrer reklamebureauernes 

eksistensgrundlag samt skaber problemer i inter-bureausamarbejder. Den 

øgede konkurrence gør, at bureauerne i højere grad modarbejder hinanden. Det 

påvirker samarbejdet i en negativ retning, således at hvert enkelt bureau tænker 

mere på at få den største økonomiske del af projektet, i stedet for at levere den bedste løsning til 

virksomheden. Det er ydermere fundet i specialets anden analysedel, at der forekommer færre problemer i 

samarbejdet, når bureauerne selv vælger deres samarbejdspartnere, end når de bliver sat sammen af 

virksomheden.  

Det er kendt i teorien, at virksomheder generelt foretrækker flere bureauer frem for ét (Kitchen og Burgmann 

2015; Kim, Han og Schultz 2004; MyResearch 2016). Derfor er det problematisk når virksomheder ønsker at 

benytte sig af flere bureauer og forventer, at disse skal kunne arbejde sammen, når det er i denne form for 

samarbejder at problemerne opstår.  

 

Udfordringen ved at have flere involverede bureauer på samme opgave er, at man øger risikoen for at miste 

ansvaret for historien. Dermed kan det mindske muligheden for at kommunikere integreret, når der er 

mange interessenter med forskellige blik på opgaven. Hvis alle bureauer arbejder på én opgave med et 

LØSNINGSFORSLAG 1 MOD ET FORBRUGERORIENTERET PERSPEKTIV  
BASERET PÅ STØRRE BRUG AF DATA

LØSNINGSFORSLAG 2 ITALESÆTTELSE AF FORMÅLET MED  
INTEGRERET MARKEDSKOMMUNIKATION

LØSNINGSFORSLAG 3
SIKRE ET PRIORITERET KANALVALG BASERET PÅ EN  
FORSTÅELSE AF FORBRUGERNES REELLE ADFÆRD  
SAMT EN FORSTÅELSE FOR MEDIERNES PRÆMISSER

LØSNINGSFORSLAG 4
LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER SOM FUNDAMENT 
FOR AT KUNNE ARBEJDE STRATEGISK OG SUCCES- 
FULDT MED INTEGRERET MARKEDSKOMMUNIKATION

LØSNINGSFORSLAG 5
VIRKSOMHEDER SKAL SE REKLAMEBUREAUER  
SOM EN SAMARBEJDSPARTNER I STEDET FOR  
EN LEVERANDØR

LØSNINGSFORSLAG 5 VIRKSOMHEDER SKAL BRIEFE REKLAMEBUREAU 
OG MEDIEBUREAU SAMLET

LØSNINGSFORSLAG 6 REKLAMEBUREAUER SKAL KNYTTES TÆTTERE PÅ  
VIRKSOMHEDERNES FORRETNING
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ligeligt ansvar, øges konkurrencen samt jagten på at bestemme, hvilket ikke tjener virksomhedens 

markedskommunikation og i sidste ende heller ikke forbrugernes oplevelse af brandet.  

 

 
 
Virksomheder kan imødegå denne udfordring ved at anvende et leadbureau. Enten kan virksomheden hyre 

et leadbureau (for eksempel et reklamebureau), som sørger for at integrere budskaber og indhente de 

nødvendige kompetencer, for at løse projektet bedst muligt. Ellers kan virksomheden selv fungere som lead, 

ved at styre kontakten og processerne til de implicerede bureauer. Det er dog meget tidskrævende samt 

kræver en CMO der er klar til at agere projektleder, og har overblikket til at styre, at brandets formål bliver 

integreret i det endelige kommunikationsprodukt. Fordelen ved at virksomheden fungerer som lead er, at 

det er lettest for virksomheden selv at vurdere, hvorledes bureauernes arbejde passer til virksomhedens 

markedskommunikation i sin helhed. Ud fra et IMC perspektiv, ville denne løsning være den mest optimale. 

7.5 DELKONKLUSION 
Ud fra ovenstående analyse, er der påpeget en række udfordringer, som reklamebureauer og virksomheder 

bør løse, for at forbedre deres samarbejde om IMC.  

Det er en nødvendighed, at reklamebureauer og virksomheder imødegår ændringerne i 

markedsføringslandskabet med et forbrugerorienteret perspektiv. Derudover betyder informanternes 

divergerende forståelser af IMC, at det er en nødvendighed, at eksplicitere dialogen om IMC i starten af 

ethvert samarbejde. Både reklamebureauer men især også virksomheder, bør i højere grad fokusere på at 

anvende de kanaler, hvor forbrugerne er til stede og ønsker at interagere med brands - ud fra et solidt 

datagrundlag. Derfor handler IMC ikke om at kommunikere ét budskab på tværs af samtlige kanaler, men 

derimod om at kommunikere situationsbestemt på mediets præmis. 

 

Det er ud fra en analyse af specialets teori og empiri fundet, at længerevarende relationer med 

reklamebureauer skaber et bedre udgangspunkt for virksomheder, for at arbejde strategisk med IMC. For at 

skabe længerevarende samarbejder mellem reklamebureauer og virksomheder, bør de fokusere på at løse 

tre identificerede udfordringer; stor personaleudskiftning, jagten på hurtige resultater og nye kreative 

kræfter. Den store personaleudskiftning kan løses ved, at reklamebureauerne fokuserer mere på at forbedre 
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deres brands, således at kunderne forbinder kompetencer, awards, kultur og mindset med reklamebureauet 

og ikke deres medarbejdere. Derudover bør reklamebureauerne også fokusere på at skabe større 

medarbejderloyalitet, for at holde på deres medarbejdere, således at fundamentet for at kunne skabe 

længerevarende relationer med virksomhederne bliver større.    

Virksomhederne bliver nødt til at anerkende, at jagten på de hurtige resultater er en svækkelse for idéen om 

at arbejde strategisk og længerevarende med IMC, hvorfor virksomheder bliver nødt til at ændre deres 

mindset og i højere grad fokusere på de længerevarende mål. Derudover bør virksomheder være 

opmærksomme på, at når de søger fornyet kreativitet ved at skifte reklamebureau, kan det påvirke deres 

markedskommunikation i en ikke-integreret retning.  

 

Der er ydermere fundet udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og mediebureauer. Det ses 

ofte, at virksomheder briefer de to bureauer hver for sig, hvilket fører til uoverensstemmelser mellem 

medieplan og kreativt brief. Derfor er det vigtigt, at mediebureauer og virksomheder bliver briefet samtidig, 

og på baggrund af dette går sammen om at udarbejde én samlet løsning. Det vil skabe større sammenhæng 

mellem medieplan og kreativt brief, og dermed skabe et mere integreret slutprodukt for forbrugerne.  

 

Der er derudover fundet udfordringer i inter-bureausamarbejdet.  

De største udfordringer opstår oftest, når virksomheden sammensætter de forskellige bureautyper. Dette 

skyldes, at alle bureauer i samarbejdet er lige, og dermed jagter den største økonomiske del af projektet. 

Derudover mistes også ansvaret for historien, hvilket mindsker muligheden for at kommunikere integreret. 

Denne udfordring kan imødegås ved anvendelsen af et leadbureau, enten i form af et reklamebureau eller 

virksomheden selv.  

 

Ovenstående udfordringer samt løsningsforslag åbner op for en diskussion om, hvor stor en del af 

virksomheders IMC, reklamebureauer i det hele taget har mulighed for at arbejde med. Derudover åbner det 

op for en diskussion om, hvad det kræver af virksomheder at arbejde med IMC, førend reklamebureauer har 

mulighed for at kunne bidrage med strategisk rådgivning, til et samarbejde.  
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7.6 DISKUSSION 
Det er igennem hele specialet diskuteret, hvorledes virksomheder og reklamebureauer forstår IMC som en 

strategisk forretningsproces. Det leder naturligt videre til diskussionen om, hvor stort et ansvar 

reklamebureauer kan pålægges, når de arbejder med virksomheders IMC.  

7.6.1 KAN REKLAMEBUREAUER STYRE VIRKSOMHEDERS IMC? 

Det er vigtigt at fastslå, at reklamebureauer på ingen måde kan være ansvarlige for virksomheders IMC. IMC 

er både en tværfaglig disciplin, som går på tværs af en række markedskommunikationsdiscipliner 

(markedsføring, sales promotion, PR, digital, direct marketing m.m.), og en disciplin, der går på tværs af hele 

organisationen, hvilket gør alle virksomhedens afdelinger medansvarlige i IMC-processen. Den interne 

kommunikation på det strategiske niveau, spiller en lige så stor rolle i udøvelsen af IMC, som den eksterne. 

IMC i sin fulde udfoldelse, rækker dermed langt ud over reklamebureauernes kompetenceområde. 

Reklamebureauer besidder udelukkende muligheden for at påvirke virksomheders kommercielle 

kommunikation, primært i form af mere traditionel markedsføring. Denne del er dog ikke uvæsentlig, og 

derfor er reklamebureauernes rolle i en IMC sammenhæng stadigvæk utrolig vigtig. Når et reklamebureau 

sågar agerer leadbureau i større samarbejder, der involverer flere forskellige bureautyper såsom digitale 

bureauer, dialogbureauer og PR-bureauer, bliver reklamebureauets rolle i virksomhedens IMC endnu 

vigtigere, da de vil dække en større del af hele IMC-strategien.  

 

Reklamebureauerne vil meget gerne arbejde strategisk med IMC. Problemet er bare, at de ikke har mulighed 

for dette, hvis ikke virksomhederne selv tager initiativet til at arbejde strategisk med IMC. Det er fundet i 

specialet, at reklamebureauerne på nuværende tidspunkt arbejder meget projektorienteret og på 

virksomhedens præmisser. Før dette kan ændre sig, vil det i endnu højere grad kræve, at virksomhederne 

tager ansvaret for at blive eller være integrerede, førend reklamebureauerne har en mulighed for at spille en 

strategisk rolle i samarbejdet. Det vil dermed være en stor misforståelse, hvis nogle virksomheder tror, at det 

er reklamebureauet der skal gøre virksomheden integreret - det har de slet ikke muligheden for eller 

kompetencerne til.  

 

Hvis virksomhederne allerede arbejder strategisk med IMC, vil det være nemmere for dem at uddelegere 

opgaver af strategisk karakter til reklamebureauerne. Hvis virksomhederne ikke formår at arbejde med IMC 

på de højere strategiske niveauer, vil det unægteligt begrænse eller endda umuliggøre at 

reklamebureauerne kan udvikle strategiske IMC-kampagner. Derfor er det vigtigt at påpege, at det ikke er 
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reklamebureauernes rolle at skulle håndtere virksomhedens IMC i sin helhed, men derimod stå for at udvikle 

integrerede kampagner. Disse kampagner skal i sig selv være integrerede, og skal samtidig understøtte 

virksomhedens IMC-strategi. Reklamebureauerne kan dermed undgå at arbejde på et taktisk niveau, hvor 

formålet kun er at opfylde marketingafdelingens målsætninger. Hvis reklamebureauerne arbejder mere 

strategisk, hvor formålet er at understøtte hele virksomhedens forretningsmæssige målsætninger, bliver 

både virksomhedernes ønske om en strategisk samarbejdspartner samt reklamebureauernes ønske om at 

arbejde mindre taktisk, imødekommet.   

De længerevarende relationer mellem reklamebureauer og virksomheder er ekstremt vigtige, da der derfor er 

større mulighed for at virksomhedens markedskommunikation forbliver integreret. 

7.6.2 HVAD STILLER DET AF KRAV TIL VIRKSOMHEDER? 

For at reklamebureauerne overhovedet har mulighed for at agere som strategisk sparringspartner, er det 

vigtigt, at marketingafdelingen i en virksomhed har en forretningsunderstøttende rolle. Det vil sige, at 

marketing skal sidde med i ledelsen, og dermed have den nødvendige viden om virksomhedens 

overordnede målsætninger samt have beslutningskraft til at kunne styre virksomhedens kommunikation i en 

samlet retning, for at kunne udøve IMC i sin ypperste form. Det er derfor ene og alene op til virksomhederne, 

at blive så integrerede, at de får mest muligt ud af reklamebureauernes indsatser, når reklamebureauerne 

har mulighed for at spille en strategisk rolle i samarbejdet.  

 

IMC bør i højere grad anses for at være en forretningsmodel eller en virksomhedsfilosofi, som bevæger sig 

langt ud over marketingafdelingen. Brandet bør være udgangspunktet for enhver virksomheds 

eksistensgrundlag, hvor IMC er midlet til at gøre brandet relevant og sammenhængende for forbrugerne. IMC 

fordrer dermed den bedste brandoplevelse for forbrugerne, givet at brandet er stærkt og har et formål, og 

hjælper ydermere virksomhederne til at kunne skære igennem støjmuren af kommercielle budskaber.  

IMC er altså ikke målet i sig selv, men midlet til at give forbrugerne en stærk brandoplevelse.    

 

 

 

 

 

 



KONKLUSION
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8.0 KONKLUSION 
Specialet har forsøgt at besvare problemformuleringen: 

 

“Hvorfor er der udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder i arbejdet med 

integreret markedskommunikation, og hvordan kan disse udfordringer imødegås?” 

 

Problemformuleringen er forsøgt besvaret gennem ti semistrukturerede kvalitative interviews med 

henholdsvis fem danske reklamebureauer og fem danske virksomheder. Besvarelsen af 

problemformuleringen er baseret på specialets tre erkendelsesspørgsmål.  

Formålet med denne konklusion er at besvare problemformuleringens to hovedspørgsmål. De tre 

erkendelsesspørgsmål har bidraget til besvarelsen af problemformuleringen, hvilket danner grundlag for 

nedenstående konklusion.  

Først vil indsigterne fra erkendelsesspørgsmål 1 og 2 blive benyttet til at besvare problemformuleringens 

første del, hvorefter problemformuleringens andet spørgsmål vil forsøges besvaret ved hjælp af indsigterne 

fra erkendelsesspørgsmål 3. 

 

“Hvorfor er der udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder i arbejdet med 

integreret markedskommunikation?” 

 

Analyserne har vist, at der er mange faktorer der spiller ind, når det kommer til at forklare, hvorfor der er 

udfordringer mellem reklamebureauer og virksomheder. 

Overordnet set, er informanterne enige om de ændringer der foregår i markedsføringslandskabet. Det er dog 

påfaldende, at der ikke er overensstemmelse blandt informanterne i forhold til hvordan disse udfordringer 

skal imødegås. Det forårsager udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og virksomheder 

grundet divergerende forståelser af IMC, heraf tilgangen til brands, forbrugere, kanaler, budskaber samt 

IMC’s organisatoriske rolle.  

Brands og forbrugere: Informanterne har forskellige opfattelser af samspillet mellem brands og 

forbrugere. Lidt over halvdelen af informanterne har et overvejende inside-out perspektiv, hvor 

kommunikation bliver skabt på baggrund af virksomhedens præmisser. Lidt under halvdelen af 

informanterne tager et outside-in perspektiv, hvor forbrugeren er centrum for kommunikationen.  
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Kanaler og budskab: Der er stor forskel på opfattelsen af, hvordan informanterne anvender og udvælger 

kanaler. En stor del af informanterne har en opfattelse af, at IMC handler om at benytte et konsistent 

budskab på tværs af alle kanaler. Derimod mener et mindretal, at IMC handler om at tilpasse budskaber til 

forskellige målgrupper på tværs af relevante kanaler. 

Organisatorisk: Størstedelen af informanterne ser overvejende IMC som en strategisk forretningsproces, og 

mener, at det er vigtigt at IMC forankres i hele organisationen, også i topledelsen, for at kunne medvirke til at 

opfylde virksomhedens forretningsmæssige mål. Et mindretal ser IMC som et taktisk værktøj, der primært 

handler om at integrere budskaber på tværs af kanaler, på et kampagneorienteret niveau med kortsigtede 

salgsmål for øje.   

 

De forskellige opfattelser af brands, forbrugere, kanaler, budskab og IMC’s organisatoriske rolle er 

udslagsgivende i forhold til udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureau og virksomhed. 

 

I forlængelse af informanternes divergerende forståelser, er der udfordringer i måden hvorpå 

virksomhederne efterspørger IMC-løsninger. Efterspørgslen er i højere grad blevet en implicit forventning, 

hvilket skaber udfordringer, fordi forståelsen af IMC varierer meget blandt informanterne.  

 

Selvom informanterne fra virksomhederne overvejende opfatter IMC som en strategisk forretningsproces, 

ender de alligevel med at arbejde kortsigtet og taktisk med reklamebureauerne. Derfor bliver samarbejdet 

mellem reklamebureauer og virksomheder ofte kortvarigt, hvilket er i modstrid med tanken om at arbejde 

strategisk og længerevarende med IMC. 

 

Det er fundet, at reklamebureauer har udfordringer ved at dokumentere effekten af deres IMC-indsatser, 

hvilket gør det sværere for virksomhederne at vurdere samarbejdets succes. Dertil ønsker virksomhederne i 

højere grad at knytte reklamebureauernes IMC-indsatser tættere på virksomhedernes forretningsmæssige 

mål, hvilket umuliggøres, når samarbejderne oftest er af kortvarig karakter.  

 

Derudover er der udfordringer i samarbejdet mellem reklamebureauer og mediebureauer. Manglende 

kommunikation i samarbejdet fører til uoverensstemmelser mellem medieplaner og kreative koncepter, 

hvilket skader løsningernes formål om at være integrerede. En af årsagerne hertil er, at virksomhederne ofte 

briefer reklamebureauer og mediebureauer hver for sig. En anden årsag hertil, er den øgede konkurrence, 
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hvor mediebureauerne i højere grad bevæger sig ind på reklamebureauernes domæne, og dermed prøver at 

skaffe en større økonomisk del af det samlede projekt.  

 

I forlængelse af samarbejdsudfordringerne mellem reklamebureauer og mediebureauer er der også 

udfordringer mellem reklamebureauer og andre bureautyper. Når bureauer arbejder sammen med et ligeligt 

fordelt ansvar, tabes ansvaret for den integrerede historie, hvilket skader den endelige løsning. Dertil opstår 

samtidig protektionisme for de udviklede idéer samt jagten på den største økonomiske andel af projektet.  

 

“Hvordan kan disse udfordringer imødegås?” 

 

Informanternes divergerende forståelser af IMC skaber udfordringer i samarbejdet, hvorfor det er 

altafgørende, at eksplicitere dialogen om IMC løbende under ethvert samarbejde. 

Derudover er det en nødvendighed, at reklamebureauer og virksomheder imødegår ændringerne i 

markedsføringslandskabet med et outside-in perspektiv i arbejdet med IMC. For at blive mere 

forbrugerorienterede, bør både reklamebureauer og virksomheder blive bedre til at udnytte den stigende 

mængde af data, der er tilgængelig om forbrugere. Både reklamebureauer og virksomheder bør derudover 

fokusere på at anvende de kanaler hvor forbrugerne er til stede (relevance) og ønsker at interagere med 

brands (preference). De skal derfor sikre et prioriteret kanalvalg baseret på en forståelse af forbrugernes 

reelle adfærd samt en forståelse for mediernes præmisser.   

For at samarbejdet mellem virksomheder og reklamebureauer kan være af strategisk karakter, skal 

samarbejdet være længerevarende. For at samarbejdet kan blive længerevarende, bør reklamebureauer i 

højere grad fokusere på at brande dem selv samt have fokus på at øge medarbejderloyaliteten, således at 

samarbejder med virksomheder, ikke ødelægges grundet stor personaleudskiftning. Derudover skal 

virksomheder ændre deres mindset, således at jagten på hurtige resultater ikke overstiger værdien i at 

arbejde strategisk mod virksomheders længerevarende mål. Kun ved længerevarende samarbejder, har 

reklamebureauer mulighed for at hjælpe virksomheder med at nå et højere niveau af integration af deres 

markedskommunikation.  

I samarbejdsudfordringerne mellem reklamebureauer og mediebureauer, er det vigtigt at virksomheder 

briefer begge parter samtidig, og derefter stiller krav om at der bliver udarbejdet ét integreret løsningsforslag. 

Det vil skabe større sammenhæng mellem medieplan og kreativt brief, og dermed skabe et mere integreret 

slutprodukt for forbrugeren.  
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Udfordringerne i inter-bureausamarbejdet skyldes manglende ansvar. Derfor er det en nødvendighed at 

have et leadbureau, der kan tage ansvar for, at en løsning bliver integreret. To løsningsmodeller er fundet til 

dette; enten bør ét bureau (for eksempel reklamebureau) agere som leadbureau, ellers bør virksomheden 

selv agere som lead.  

8.1 BEGRÆNSNINGER OG ANVENDELIGHED 
I dette afsnit reflekterer vi over hvordan vores metodiske til- og fravalg har begrænset vores indsigter, men 

samtidig bevarer indsigternes anvendelighed. 

 

Vores valg af kvalitativ metode, som grundsten for tilgangen til IMC, begrænser specialets indsigter i det 

omfang, at vi ikke kan sige noget generelt om samarbejder mellem reklamebureauer og virksomheder. 

Antallet af adspurgte informanter begrænser også vores generaliserbarhed. Til gengæld er det muligt at få en 

dybere og mere nuanceret indsigt i de enkelte informanters forståelse af fænomenet samt at forstå hvilke 

udfordringer de oplever i deres arbejde med IMC.  

Valg af flere informanter, vil resultere i en kvantificering af indsigterne for at kunne overskueliggøre den store 

mængde data, hvilket er modstridende i forhold til den anvendte metode. 

 

Det kan ikke garanteres, at specialet har afdækket alle udfordringer ved IMC-samarbejder mellem 

reklamebureauer og virksomheder, både på grund af antallet af adspurgte informanter samt 

udvælgelseskriterierne i form af størrelsen eller typen på reklamebureauer og virksomheder. Tidligere 

research har dannet udgangspunkt for en stor del af de udvalgte temaer i specialet. Vores metodevalg har 

gjort det muligt at identificere yderligere nuancer af disse temaer, gennem semistrukturerede interviews. 

Hvis vi havde benyttet os af kvantitative foruddefinerede problemstillinger, som informanterne skulle tage 

stilling til via et spørgeskema, havde det ikke været muligt for os at opnå specialets dybdegående indsigter.   

8.2 FREMTIDIG FORSKNING 
I det følgende vil forslag til genstandsfelter for fremtidig forskning præsenteres, baseret på indsigter fra 

specialets undersøgelse. 

 

LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER - Udfordringerne ved at skabe længerevarende samarbejder mellem 

reklamebureauer og virksomheder har i særdeleshed været belyst gennem dette speciale. Fremtidig 
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forskning kunne specifikt undersøge velfungerende, længerevarende samarbejder mellem reklamebureauer 

og virksomheder, for at udlede hvad der er udslagsgivende for succesfulde samarbejders varighed.  

 

SAMARBEJDET MELLEM REKLAMEBUREAUER OG MEDIEBUREAUER - Udfordringer mellem 

reklamebureauer og mediebureauer er identificeret på baggrund af udsagn fra specialets fem informanter 

fra reklamebureauerne. Fremtidig forskning kunne med fordel undersøge specialets identificerede 

udfordringer fra både et reklamebureau- samt mediebureauperspektiv, for at undersøge, hvorledes der 

forekommer flere aspekter af den identificerede problematik.  

 

INTER-BUREAUSAMARBEJDE: Specialet har belyst inter-bureausamarbejdsudfordringer fra 

reklamebureauernes perspektiv. Fremtidig forskning kunne undersøge, hvordan samarbejdsudfordringerne 

opfattes af andre bureautyper samt hvilke muligheder og konsekvenser det kan have for inter-

bureausamarbejder at anvende et leadbureau. 
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